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

Zápisnica
zo 34. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa
6.6.2021
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Schválenie návrhu VZN obce č.1/2022 o organizácii miestneho referenda
6. Schválenie návrhu VZN obce č.3/2022 o udržiavaní čistoty v obci
7. Schválenie návrhu VZN obce č.4/2022 o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov
8. Prejednanie a schválenie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
9. Prejednanie a schválenie vypracovania zmien formou Doplnku č.2 Územného plánu obce
10. Prejednanie žiadosti a sťažnosti
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo. Privítal prítomných 4
poslancov (p. Velčková, p. Vargová, p. Poliak, p. Čurlík) a kontrolórku obce (p. Velebírovú).
2. Poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali: 4, p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Poliak,
p. Čurlík
3. Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Čurlík, p. Poliak. Za overovateľov zápisnice bola zvolená:
p. Velčková a Mgr. Vargová. Za hlasovali :4 p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Čurlík, p. Poliak.
Za zapisovateľku bola určená p. Adamová.
4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že bolo
splnené.
5. Návrh VZN obce č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda bolo schválené. Za hlasovali: 4,
p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Čurlík, p. Poliak.
6. Návrh VZN obce č.3/2022 o udržiavaní čistoty v obci bolo schválené. Za hlasovali: 4, p.
Velčková, Mgr. Vargová, p. Čurlík, p. Poliak.
7. Návrh VZN obce č. 4/2022 o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov
bolo schválené. Za hlasovali: 4, p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Čurlík, p. Poliak.
8. S návrhom Záverečného účtu obce Petrovce za rok 2021 poslancov oboznámila p. Adamová.
Oboznámila prítomných poslancov s rozborom plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok
2021, s prebytkom rozpočtového hospodárenia za rok 2021. Obecné zastupiteľstvo schválilo
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok hospodárenia 165 199,75
Eur previesť do rezervného fondu. Za hlasovali: 4, p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Čurlík, p.
Poliak .

9. Poslanci prejednali a schválili vypracovanie zmien formou Doplnku č. 2 Územného plánu obce. Za
hlasovali:4, p. Velčková, Mgr. Vargová, p. Čurlík, p. Poliak. Poverili starostu obce obstarať
a objednať v súlade s § 30 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov vypracovanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Petrovce
v následnom rozsahu:
a / úprava lokality B1 potrebných k realizácii prác na IBV Petrovce 40 RD, /na základe existujúcich
podkladov-exist. rozdelenie pozemkov/ a zrušenie verejného športového ihriska v lokalite C1.
b / rozšírenie lokality B1 o úsek na IBV smerom juhovýchod/zväčšenie zastavaného územia obce/
- využitie predpokladanej komunikácie
c / na parcelách 100/1, 100/2, 100/3 bývalá hájenka zmeniť funkciu plochy rekreácie a cestovného
ruchu na plochy bytových domov za účelom výstavby obecných nájomných bytov /jeden objekt
s 10 bytmi/ ako verejnoprospešná stavba.
10. Žiadosť p. Márie Kaňuchovej o odkúpenie pozemku poslanci schválili spôsob prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.8 písm. č/ zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – predaj spoluvlastníckeho podielu vo
výške 89/1295 z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 709, kat. územie Petrovce a to :

pozemok registra C KN parcelné číslo 644, druh pozemku – orná pôda o výmere 648 m2
pozemok registra C KN parcelné číslo 645, druh pozemku - orná pôda o výmere 647 m2
-

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: spoluvlastnícky podiel obce na pozemku je nepatrný,
nadobúdateľ je väčšinovým spoluvlastníkom, pre obec je nepotrebný,
- na kupujúceho : Mária Kaňuchová, trvale bytom Petrovce č.116
- za kúpnu cenu: 301,71 Eur.
11. Pán poslanec Čurlík navrhol riešiť sústavné vypaľovanie trávy a spaľovania sena občanmi obce.
OZ sa zaoberalo problematikou výstavby plota, ktorý je postavený v mieste plánovanej
jednosmernej cesty k výstavbe IBV 40 RD pánom Kolesárom. Výstavba plota môže prekážať pri
zrealizovaní chodníka a cesty k IBV.
OZ riešilo oplotenie areálu a ihriska pri ZŠ. Doposiaľ bolo vymenené pletivo od p. Velčka.
Postupne sa začne od p. Kolesára smerom hore a neskôr aj dolu .
12. Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Vargová a oboznámila prítomných s prijatým uznesením.
13. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Emília Adamová
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