
Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89,  094 31  Hanušovce nad Topľou 

 

Z á p i s n i c a 

z 31. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

24.03.2022 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia  

5. Prejednanie a schválenie zmlúv o budúcich zmluvách s VSD o vecnom bremene  

6. Prejednanie a schválenie Zmluvy o podmienkach rozšírenia dis. siete s SPP-distribúciou  

7. Schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa - kúpnou zmluvou   -  pozemky 

schválené na odpredaj uznesením 14. z roku 2020  

8. Prejednanie žiadosti o odpredaj obecného majetku – podielu parcely č. CKN 653, LV 692  

9. Správa o obecnej ČOV  

10. Prejednanie žiadosti poslankýň pre kontrolóra obce  

11. Prejednanie žiadostí a sťažností  

12. Rôzne   

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo. 

2. Poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali: 5, p. Velčková, p. Poliak, p. Čurlik, Mgr. 

Čurliková Hliboká, Mgr. Vargová. 

3. Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Vargová a p. Velčková. 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Čurliková Hliboká a p. Poliak. 

Za hlasovali: 5, p. Velčková, p. Poliak, p. Čurlik, Mgr. Čurliková Hliboká, Mgr. Vargová. 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Velebírová. 

4. Kontrola uznesenia sa nekonala, pretože na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebolo prijaté 

uznesenie. 

5. Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že k projektu IBV 40RD, Kamence je potrebné schváliť 

zmluvu o budúcej zmluve s VSD o vecnom bremene (názov stavby: Petrovce, IBV 40 RD, Kamence). 

Za hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, p. Čurlik, Mgr. Čurliková Hliboká, Mgr. Vargová. 

Starosta informoval, že obecná ČOV je napojená z vlastnej trafostanice a sú s tým spojené poplatky. Je 

možnosť vrámci projektu IBV 40RD, Kamence napojiť aj ju. Potrebné je schváliť zmluvu o budúcej 

zmluve o vecnom bremene (názov stavby: Petrovce, IBV 4 RD, ČOV). Za hlasovali: p. Velčková, p. 

Poliak, p. Čurlik, Mgr. Čurliková Hliboká, Mgr. Vargová. 

6. Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete s 

SPP - IBV 40 RD, Kamence, je potrebné schváliť k prípadnému rozšíreniu plynovodu na dané územie. 

Za hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, p. Čurlik, Mgr. Čurliková Hliboká, Mgr. Vargová. 

7. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa - kúpnou zmluvou - 

pozemky schválené na odpredaj uznesením 14. z roku 2020. Za hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, p. 

Čurlik, Mgr. Čurliková Hliboká, Mgr. Vargová. 

8. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo žiadosť o odkúpenie podielu pozemku p. Jozefa 

Orečného - podiel parcely C KN parcelné číslo 653, LV č. 692. Za hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, p. 

Čurlik, Mgr. Čurliková Hliboká, Mgr. Vargová. 

9. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o poruchách a opravách zariadenia obecnej ČOV. 

ČOV ostáva v správe obce. Starosta navrhol alternatívy pre zefektívnenie fungovania obecnej ČOV. 



10. Pani poslankyne budú so svojimi žiadosťami kontaktovať priamo hlavnú kontrolórku obce. 

11. Starosta predložil poslancom cenové ponuky na materiál určený k obnove strechy na dome  

smútku. Obnova by mala byť financovaná dotáciou za spoluúčasti obce. 

Starosta predložil cenovú ponuku na osvetlenie od VSD - Petrovce, IBV 40 RD, Kamence. Poslanci 

dožiadali ponuku so stĺpami VO. 

Žiadosť na oplotenie areálu MŠ a upozornenie na jamu v areáli MŠ, ktorá je nedostatočne zaistená z 

bezpečnostného hľadiska a môže ohroziť užívateľov areálu - od p. poslankyne Mgr. Vargovej,  ktorá 

žiada o nápravu. Poslanci zároveň poukázali aj na nebezpečenstvo možného vniknutia psov na 

pozemok MŠ z dôvodu havarijného stavu oplotenia niektorých susediacich pozemkov. Taktiež sa 

nesúhlasne vyjadrili k využívaniu areálu MŠ na iné účely na aké je areál určený (prechod k 

súkromným susediacim pozemkom, vstup motoriek, traktorov a pod.). Bolo dohodnuté pracovné 

stretnutie na posúdenie, kde areál oplotiť nanovo. 

P. poslankyňa Velčková žiadala o predloženie projektu na rekonštrukciu MŠ. 

12. Návrh plošného kosenia obce, ktorý navrhol p. poslanec Poliak. 

P. poslankyňa Mgr. Vargová navrhla, informovať občanov obce Petrovce o možnosti využitia 

obecného štiepkovača. 

Obecné zastupiteľstvo žiada kontrolórku obce o preverenie postupu starostu pri schvaľovaní projektu 

rekonštrukcie ZŠ a MŠ Petrovce – bez osobitného súhlasu poslancov na daný projekt.  

13. Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Vargová a oboznámila prítomných s prijatým uznesením. 

14. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Ing. Andrea Velebírova 

 

Overili:   Mgr. Anna Čurliková Hliboká  

 

                Vladimír Poliak 

 


