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

 

 

  

Z á p i s n i c a 
 

z 30. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

18.03.2022 

 

 

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. Informácia o projektových zámeroch a napĺňaní rozpočtu 2022 

- Rekonštrukcia klziska 

- Rekonštrukcia interiéru ZŠ a MŠ 

- Oporný múr k zbrojnici 

- Rekonštrukcia domu smútku 

- Oporný múr na ulici k starej zvonici 

- Rekonštrukcia mosta pri bytovom dome 

- Projektové zabezpečenie IBV Kamence 40RD 

- Publikácia Petrovce 2022 

6. Prejednanie a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve s VSD   

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

-  pozemky schválené na odpredaj uznesením 14. z roku 2020  

8. Prejednanie žiadostí a sťažností 

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

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

2.  Poslanci schválili program rokovania OZ, so zmenami: 

a ) bod 5) odrážka Oporný múr pri zbrojnici zrušená,  

              doplnené: - Oplotenie školského areálu 

                               - Oplotenie cintorín 

b) bod  8) Prejednanie žiadosti o odpredaj obecného majetku – podielu par. č. CKN 653,  

LV 692  

c) bod 9) Správa o obecnej ČOV 

d) bod 10) Prejednanie žiadosti poslancov pre kontrolóra obce 

e) bod 11) Prejednanie a schválenie Zmluvy o podmienkách rozšírenia dis. siete s SPP-

dis. 

f) bod 12) Informácia o predložení oznámenia funkcií, činností a mejet. Pomerov 

starostu 

g) pôvodné číslovanie od bodu 7) sa prečíslujú na bod 13) atď. 

Za hlasovali: 4, p. Velčková, p. Poliak a Mgr. Hliboká Čurliková,  Mgr. Vargová. P. 

Čurlik ospravedlnený z dôvodu PN.  



3. Do návrhovej komisie boli zvolení p. Mgr. Hliboká Čurliková, p. Poliak, za overovateľov 

zápisnice boli zvolení Velčková a p. Vargová. Za hlasovali : 4 poslanci,  p. Velčková,  Mgr. 

Hliboká Čurliková, p. Poliaka p. Vargová. Za zapisovateľku bola určená p. Gajdošová. 

4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že 

bolo splnené.  

5. Starosta pred informáciou o prebiehajúcich projektových zámeroch oboznámil poslancov 

so schváleným rozpočtom z novembra 2021 a plánom prác na rok 2022, ktoré poslanci 

schválili v roku 2021.  

a) K podaniu žiadosti o dotáciu z PSK na rekonštrukciu klziska je potrebná ratifikácia 

Nájomnej zmluvy z s ECAV na pozemok pod ním. Starosta upozornil, že pre obec je 

nevýhodný bod o odovzdaní pozemku v pôvodnom stave po uplynutí doby nájmu, čo by 

znamenalo odstrániť plánovanú betónovú plochu na náklady obce. Plánovaná investícia do 

rekonštrukcie 29 tis. €. Nájom pozemku bol stanovený cirkvou na 200€. Poslanci zmluvu 

odsúhlasili. Za hlasovali : 4 poslanci,  p. Velčková,  Mgr. Hliboká Čurliková, p. Poliaka p. 

Vargová. 

b) Rekonštrukcia ZŠ a MŠ. Starosta informoval, že po verejnom obstarávaní bola podpísaná 

Zmluva o dielo. Poslankyne Hliboká Čurlíková a Vargová požiadali o nahliadnutie do 

záznamu z verejného obstarávania. Starosta odpovedal, že je dostupné v kancelárii starostu 

pre poslancov a požiadavku mali predniesť pred zastupiteľstvom, aby bolo prinesené na 

OZ. Na to opustili poslankyne zasadaciu miestnosť, nakoľko im chýbali potrebné materiály 

k danej problematike, obecné zastupiteľstvo už nebolo uznášania schopné.  

 Zasadnutie pokračovalo ako pracovné stretnutie za účasti poslancov p. Velčkovej a p. 

Poliaka a ostatných prítomných. 

c) Oplotenie školského areálu bude uskutočnené v susedstve s obytnou zónou.  

d) Bola podpísaná zmluva o dotácii z projektu na rekonštrukciu strechy a interiéru domu 

smútku. Treba sa rozhodnúť, či krytina strechy bude hliníkový plech so životnosťou cca 

100 rokov, alebo opäť asfaltový šindeľ so životnosťou cca 50 rokov. Rozdiel v cene, 

približne 20 tis. eur, v rozpočte sa s dodatočným navýšením investície počítalo. Jednalo by 

sa o výdavok pri prvej variante 50 tis., pri druhej variante 30 tis., dotácia 26 tis.  Treba prijať 

rozhodnutie, lebo ceny materiálov stále stúpajú. 

e) Oporný múr ku starej zvonici. Bolo získané stavebné povolenie, avšak požiadavka od 

VVS, a.s. na preložku vodovodnej prípojky k domu č. 116. Je to vynútená investícia stavby, 

ktorá sa zohľadní v rozpočte na projekt a po uskutočnení verejného obsatrávania sa dá do 

realizácie. 

f) Bola zadaná objednávka na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mosta pri 

bytovom dome, po uskutočnenom prieskume vyhotoví Žilinská univerzita, stavebná fakulta 

za cenu 3 240 eur, termín do dvoch mesiacov. 

g) K pokračovaniu projektov k IBV Kamence potrebné schváliť zmluvy o bud. zmuvách 

s VSD a Zmluvu o podmienkach rozšírenia dis. siete s SPP-distribúciou a začne sa územné 

konanie. 

h) K 610. výročiu prvej písomnej zmieky o obec je pripravované znovuvydanie publikácie 

o obci. Slávnosť k jej vydaniu buď na obecných oslavách Partizánske chodníčky, alebo 

v mesiaci september. 

i) Oplotenie cintorína nebolo schválené poslancami v roku 2021 a nebolo dané do rozpočtu 

na 2022. 

 

Body 6, 7, 8, 11 zmluvy, o ktorých musia rozhodnúť poslanci väčšinou, min. traja. 

Bod 9) Starosta informoval, že po kontrole na ČOV boli spravené personálne zmeny 

a v záujme zefektívnenia obecnej ČOV sa príjmu ďalšie opatrenia.  

Bod 10) Poslankyne, ktoré bod na prejednanie navrhli, neboli prítomné   



Bod 12) Starosta informoval, že do podateľne OÚ podal majetkové priznanie a kópiu 

daňové priznania, čo mu ukladá zákon. 

Bod 13) Bola prijatá žiadosť o odkúpenie podielu pozemku, o zámere mali hlasovať 

poslanci. 

Bod 14) Rôzne: - bola zaslaná objednávka na vystúpenie FS Basavell na obecných 

slávnostiach, bola prejednaná výška sumy na obecné slávnosti, navrhnutá suma ako min. 

rok cca 6 500eur.  

Bod 15) Poslanci hlasovali iba o troch bodoch, nebolo prijaté uznesenie. 

Bod 16) Starosta poďakoval prítomným za účasť  a ukončil zasadnutie. 

 

  

 

 

V Petrovciach 18.03.2022 

 

 

Zapisovateľ: Anna Gajdošová                                                         ................................. 

          

Overovateľ:  Velčková Kvetoslava                                                  ................................. 

 

                    Mgr. Vargová Mária                                                    ................................. 

   


