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

 

 

  

Z á p i s n i c a 

 

zo 38. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

25.10.2022 

 

 

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. Schválenie úpravy rozpočtu 2022 

6. Prejednanie možnosti odkúpenia budovy hájovne s.č. 65 a pozemkov KN-C 100/1, 100/2, 

100/3 

7. Prejednanie žiadosti a sťažnosti 

8. Rôzne 

9.Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

1. Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce. Prítomní 

podľa prezenčnej listiny. 

2. Schválenie programu rokovania 

Program rokovania bol schválený, všetci 3 poslanci K. Velčková, M. Vargová, A. 

Hliboká  Čurliková hlasovali za. 

3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté M. Vargová a K. Velčková, do návrhovej 

komisie p. Anna Hliboká Čurliková. Všetci poslanci K. Velčková, M. Vargová, A. 

Hliboká Čurliková hlasovali za predložený návrh. Za zapisovateľku bola určená A. 

Gajdošová. 

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

Starosta informoval prítomných so správou plnenia uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia a čerpanie schválených investícií. 

5. Schválenie úpravy rozpočtu 2022 

Úprava rozpočtu v roku 2022 v príjmovej a výdavkovej časti a prevod finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov na ukončenie 

územného konania IBV Kamence, kde sú dva projekty uhradené vo výške 26 160,00 

eur. Rekonštrukcia Domu smútku vo výške 33 720,00 eur a rekonštrukcia interiéru 

materskej a základnej školy, kde bola výška faktúr 171 210,14 eur. Za boli všetci 

prítomní poslanci. 



6. Pri jednaní možnosti odkúpenia budovy hájovne s.č. 65 a pozemkov KN-C 100/1, 

100/2, 100/3 

Pri bode o zapojení sa do obchodnej verejnej súťaže na odpredaj dvojlesovne 

vyhlásenej podnikom LESY SR š.p. a prejednaní investície do kúpy dvojlesovne  s. č. 

65 a pozemkov KN-C 100/2, hospodárske budovy s príslušenstvom a pozemkov KN-

C par.č.100/1,100/2, 100/3, zapísaných na LV 53, kat územie Petrovce , okres Vranov 

nad Topľou v celkovej hodnote 31 770 eur. Za hlasovali p. Hliboká Čurlikova a p. 

Velčková. Zdržala sa p. Vargová. Návrh berú na vedomie. 

7. Žiadosti a sťažnosti 

Starosta informoval o prijatých žiadostiach na prenájom obecného bytu, kde evidujeme 

štyroch záujemcov. 

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenie prečítala p. Vargová a oboznámila prítomných s prijatím 

uznesením. 

10. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.. 

 

V Petrovciach 25.10.2022 

          

Overovateľ:      

 

Kvetoslava Velčková                           ....................................................................... 

 

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

 

Zapisovateľ:  

Bc. Anna Gajdošová                            .......................................................................

  

 

 


