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

 

Z á p i s n i c a 

z 33. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

17.05.2022 

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 obnovy oplotenia okolo školského areálu  

6. Prejednanie opravy bočnej izolácie bunkra Za Harbom  

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

obecného majetku -  par. CKN 653, LV692  

8. Prejednanie návrhu VZN obce č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda  

9. Prejednanie návrhu VZN obce č. 2/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev  

10. Prejednanie návrhu VZN obce č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci  

11. Prejednanie návrhu VZN obce č. 4/2022 o zákaze predaja, podávania alebo požívania 

alkoholických nápojov  

12. Prejednanie a schválenie vypracovania zmien formou Doplnku č. 2 Územného plénu obce 

Petrovce  

13. Prejednanie žiadostí a sťažností 

14. Rôzne   

15. Návrh na uznesenie  

16. Záver 

 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo. Privítal prítomných 3 

poslancov a kontrolórku obce. Ospravedlnená p. Čurlíková Hliboká (PN). 

2. Poslanci schválili program rokovania OZ, s doplnením o bod 12. Za hlasovali: 3, p. Velčková, Mgr. 

Vargová, p. Poliak 

3. Do návrhovej komisie bola zvolená: p. Velčková 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Poliak, p. Čurlík 

Za hlasovali: 3, Velčková, Vargová, Poliak   

Za zapisovateľku bola určená Ing. Velebírová. 

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

uznesenie. 

5. Pani poslankyne Mgr. Vargová a p. Velčková navrhli, že sa vymení staré pletivo a stĺpy, s tým, že si 

majitelia susediacich pozemkov spravia bránky vo vlastnej réžii, čo sa vlastne dohodlo aj na 

predchádzajúcom pracovnom stretnutí s dotknutými občanmi. Pani poslankyňa Mgr. Vargová žiada 

oplotenie kompletne celého areálu ZŠ a MŠ. Časť okolo multifukčného ihriska nie je zatiaľ možné 

oplotiť, keďže nie je vo vlastníctve obce. Starosta navrhol túto časť odkúpiť. Pán poslanec Čurlík 

navrhuje oplotiť spodnú časť areálu súvisle bez bránok zo susediacich pozemkov z dôvodu, že ide o 

obecný majetok. Poslanci sa zhodli, že sa oplotí celý areál a bránky si majitelia susediacich pozemkov 

spravia vo vlastnej réžii. 

6. Starosta informoval o opravách na bunkroch, ktoré už boli vykonané. Informoval tiež o plánovanej 

oprave bočnej izolácie bunkra Za Harbom. Odhadované náklady opráv 1000-2000€. Plánované je 

odkopanie pôdy, oprava oporného múra a zaizolovanie. Za hlasovali: 4, p. Čurlík, Mgr. Vargová, p. 

Velčková, p. Poliak 



 

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

na odpredaj podielu obecného majetku -  par. CKN 653, LV692. Za hlasovali: 4, p. Čurlík, Mgr. 

Vargová, p. Velčková, p. Poliak 

8. Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh VZN obce č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda. Za 

hlasovali: 4, p. Čurlík, Mgr. Vargová, p. Velčková,  p. Poliak   

9. Obecné zastupiteľstvo vzhľadom na to, že obec má len jednu ulicu nepovažuje návrh VZN obce č. 

2/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev, za opodstatnený.  

10. Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh VZN obce č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci. Za hlasovali: 

4, p. Čurlík, Mgr. Vargová, p. Velčková,  p. Poliak   

11. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN obce č. 4/2022 o zákaze predaja, podávania alebo 

požívania alkoholických nápojov s obmenami. V článku 3 bod 1 sa mení doba zákazu podávania a 

požívania alkoholických nápojov  na verejných priestranstvách medzi 15:00 a 16:00 a bod 2 sa celý 

škrtá. V článku 4 bod 1 sa dopĺňa do vety s výnimkou podujatí organizovaných obcou. Za hlasovali: 4, 

p. Čurlík, Mgr. Vargová, p. Velčková,  p. Poliak   

12. V Územnom pláne obce Petrovce bola plánovaná výstavba ihriska, ktorá momentálne blokuje 

výstavbu druhej etapy stavby IBV Petrovce 40 RD. Je potrebné tento konflikt záujmov vyriešiť 

zmenou územného plánu obce. Starosta požiadal poslancov o ďalšie návrhy, ktoré by sa ešte dali 

zahrnúť do plánovanej zmeny územného plánu obce. Odhadované náklady 5000€. OZ poverilo 

starostu obce Petrovce, objednať vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Petrovce 

potrebných k realizácii prác na IBV Petrovce 40 RD a ďalších navrhnutých zmien v územnom pláne. 

Za hlasovali: 4, p. Čurlík, Mgr. Vargová, p. Velčková,  p. Poliak   

13. Pán Gdovin podal sťažnosť – neporiadok na parcele 255. Poriadková komisia podanú sťažnosť 

berie na vedomie a bude sa ňou zaoberať po preskúmaní situácie.  

Starosta predložil žiadosť od pani riaditeľky MŠ Petrovce, ktorá žiada o príspevok na výlet pre deti 

MŠ a ZŠ. OZ schvaľuje predloženú žiadosť. Za hlasovali: 4, p. Čurlík, Mgr. Vargová, p. Velčková,  p. 

Poliak   

Žiadosť ZO SZPB o príspevok  na výlet. Podmienkou OZ je, aby bol príspevok na výlet použitý 

výlučne na dopravu a iba pre občanov obce Petrovce. Za hlasovali: 4, p. Čurlík, Mgr. Vargová, p. 

Velčková,  p. Poliak 

Starosta informoval o objednaní interaktívnej tabule v hodnote 1250€ pre MŠ. Informoval, že bola 

podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku s MAS Slanské vrchy – Topľa vo výške 30 000€ 

na projekt rekonštrukcie ZŠ a MŠ. Zamestnanci ZŠ a MŠ požiadali starostu a obecné zastupiteľstvo o 

prejednanie a zakomponovanie nimi navrhnutých zmien do projektu rekonštrukcie (napr. radiátor na 

sušenie vecí, dispozičné zmeny, podlaha do telocvične, výmena podlahy a izolácie v jednej z tried z 

dôvodu plesne a pod.) s čím poslanci súhlasili. 

Pani poslankyňu Mgr. Vargovú zaujíma v akom stave riešenia je jama v areály MŠ a ZŠ. 

OZ bola prednesená sťažnosť na psov pána Kolesára od jeho susedov. OZ navrhlo prijať príslušné 

VZN, ktoré vyrieši spornú situáciu. 

OZ sa zaoberalo aj problematikou plota, ktorý je postavený pánom Kolesárom v mieste plánovanej 

jednosmernej cesty, ktorá je súčasťou stavby IBV Petrovce 40 RD. Plot by obmedzil budúcu výstavbu 

chodníka popri jednosmernej ceste. OZ prejednalo navrhované možnosti: plot nechať a obmedziť 

chodník alebo plot zbúrať a postaviť plánovaný chodník. Pán Kolesár ohlásil drobnú stavbu, no bez 

rozhodnutia o povolení, stavbu zrealizoval. OZ sa zhodlo na návrhu múr zbúrať a navrhlo tiež 

čiastočnú kompenzáciu materiálu na výstavbu nového, aby nedošlo k porušeniu noriem pre rozmery 

plánovaného chodníka. Nedodržanie noriem by mohlo viesť k následným problémom pri kolaudácii. 

14. Pán poslanec Čurlík navrhol vybudovanie nových parkovacích miest k domu smútku, spevnenie 

cesty pri cintoríne a obnovenie plota cintorína. 

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

16. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Ing. Andrea Velebírová  

Overili: Andrej Čurlík  

 Vladimír Poliak  

 


