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

 

Z á p i s n i c a 

z 36. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

16.08.2022 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:   

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia  

5. Správa o stave investičných akcií - Rekonštrukcia interiéru MŠ a ZŠ  

- Rekonštrukcia domu smútku  

6. Prejednanie a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022  

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

obecného majetku - par. 644 a 645, LV 709  

8. Prejednanie vstupu obce do OZ Diaľnica na Zemplíne  

9. Prejednanie žiadostí a sťažností  

10. Rôzne   

11. Návrh na uznesenie  

12. Záver 

 

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

2. Prítomní poslanci schválili program rokovania OZ. Za hlasovali: 4, p. Velčková, p. Poliak, p. 

Čurlík, Mgr. Vargová 

3. Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Čurlík, p. Poliak 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Velčková, Mgr. Vargová 

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

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Andrea Orečná 

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

5. Stav investičných akcií sa preveril na pracovnom stretnutí pri MŠ a dome smútku. Poslanci sa 

oboznámili s prácami naviac, cenovými ponukami a navýšením rozpočtu. Za hlasovali: p. Velčková, p. 

Poliak, p. Čurlík, Mgr. Vargová 

Za úhradu faktúry na rekonštrukciu MŠ a ZŠ hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, p. Čurlík, Mgr. 

Vargová, Mgr. Hliboká Čurlíková 

Riaditeľka ZŠ a riaditeľka MŠ navrhujú nákup ďalšieho vybavenia ako napr. tabule, skrine, stoly, 

stoličky do jedálne, koberec a pod. Poslanci skonštatovali, že to nie je momentálne nevyhnutná 

investícia, ale plánujú ju zrealizovať v budúcom roku. 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že rekonštrukcia domu smútku si vyžaduje nad rámec 

vymaľovanie celej fasády budovy namiesto plánovanej poškodenej strany, v interiéry je potrebné 

vykonať opravy poškodených stien a ich následné vymaľovanie, zmena rozmiestnenia ozvučenia.  

6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontroly HK na 2. polrok 2022 a poveruje hlavnú 

kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2022 

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

na odpredaj podielu obecného majetku - par. 644 a 645, LV 709. Za hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, 

p. Čurlík, Mgr. Vargová, Mgr. Hliboká Čurlíková 

8. Starosta informoval o možnosti vstupu do OZ Diaľnica na Zemplíne. Za hlasovali: p. Poliak 

Hlasovania sa zdržali: p. Velčková,  p. Čurlík, Mgr. Vargová, Mgr. Hliboká Čurlíková 



9. Poľovnícke združenie Lipiny žiada o peňažný príspevok vo výške 1200 eur na svoje aktivity pre 

pracovnú skupinu Petrovce. OZ navrhlo sumu 1 000 eur. Za hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, p. 

Čurlík, Mgr. Vargová, Mgr. Hliboká Čurlíková 

Pán Gdovin predložil žiadosť o peňažný príspevok vo výške 265,68 eur na dofinancovanie 

futbalového turnaja. Za hlasovali: p. Velčková, p. Poliak, p. Čurlík, Mgr. Vargová, Mgr. Hliboká 

Čurlíková 

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

11. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 


