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

 

 

  

Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 

27.11.2022 

 

 

Prítomní: podľa priloženej  prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:   

1. Úvodné náležitosti 
a) otvorenie zasadnutia 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom, 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,  

f) vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

4) Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

5) Určenie platu starostu 

6) Diskusia 

7) Záver 

 

 
1. a) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo úvodným slovom 

a hymnou Slovenskej republiky.  

b) Za zapisovateľa ustanovujúceho zasadnutia určil p. Gajdošovú a za overovateľov zápisnice 

navrhol p Rozkoša Rastislava a p. Andreja Čurlika. Všetci prítomní poslanci podľa 

priloženej prezenčnej listiny súhlasili s týmto návrhom. 

c) Pani Iveta Peterová, ako predseda volebnej komisie vo voľbách starostu a poslancov 

obecného zastupiteľstva oboznámila prítomných o priebehu výsledkov  volieb z dňa 

29.10.2022 na obdobie rokov 2022 – 2026.   Po zložení predpísaného sľubu odovzdala 

osvedčenie o zvolení za starostu obce Petrovce, novozvolenému starostovi  Ing. 

Miroslavovi Bobrikovi.  a rovnako, po zložení predpísaného sľubu odovzdala i  osvedčenia  

o zvolení za poslancov do Obecného zastupiteľstva v obci Petrovce , Ing. Petrovi 

Hadbavnému, p. Rastislavovi Rozkošovi, p. Andrejovi Čurlikovi, Mgr. Anne Hlibokej  

Čurlikovej a Martinovi Čurlikovi. 

 

 



 
d) Ing. Ján Jenčo sa rozlúčil a vedenia sa ujal novozvolený starosta Ing. Miroslav Bobrik, 

v krátkom vystúpení po blahoprial  novozvoleným poslancom k zloženiu sľubu a vyjadril 

presvedčenie, že spoločným úsilím sa bude dariť zveľaďovať obec.  

2. Po príhovore novozvoleného starostu bol schválený  program ustanovujúceho zasadnutia. Za 

hlasovali všetci  piati prítomní poslanci. Na základe návrhu starostu obce bol program doplnený 

o dva nové body. Bod 3. Zabezpečenie Mikuláša a bod 4. Zabezpečenie Vianočnej výzdoby. 

Ostatné body prečíslovať o dva body hore. Doplnenie programu o navrhované body boli 

schválené všetkými poslancami jednomyseľne. 

3. Na akciu pre deti na Mikuláša bolo prítomnými poslancami schválené 5 € pre každé dieťa od 0 

rokov do 14 rokov, ( do deviateho ročníka) a vlastná organizácia bude zabezpečená OcÚ 

v súčinnosti s miestnou organizáciou červeného kríža. 

4. Zabezpečenie nového Vianočného osvetlenia bolo pre krátkosť času presunuté na nasledujúci 

rok. Tohto roku sa bude riešiť len nevyhnutná oprava starého osvetlenia. Poslanci odsúhlasili 

Ing. Miroslavovi Bobrikovi financovanie spojené s opravou starých vianočných výzdob. 

Vyúčtovanie financií spojených s opravou osvetlenia bude starosta obce konzultovať 

s poslancami telefonický, mailom alebo osobne. 

5. Poslanci prejednali a podľa článku 7 ods. 5. ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. schválili 

komisiu,  ktorej starosta odovzdá majetkové priznanie v zložení, predseda Ing. Peter Hadbavný 

a členovia Mgr. Anna Hliboká Čurliková a Rastislav Rozkoš. 

6.  V súlade s ustanovením § 12 zákona o obecnom zriadení navrhol starosta obce, poslanca OZ 

Andreja Čurlika, ktorý bude mať oprávnenie zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a zároveň bude i jeho zástupcom. Prítomní poslanci to zobrali na vedomie. 

7. Poslanci OcZ, schválili, v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z.,  novozvolenému starostovi  plat  

v základnej výške 1,65 násobok priemernej mesačnej mzdy.     

8. V rámci diskusie bolo dohodnuté, ak to nebude vyžadovať mimoriadna situácia, zvolávanie 

zasadnutí  OcZ na pondelky. Zároveň bol predbežne dohodnutý následný termín zasadnutia OcZ 

dňa 12.12.2022 s tým, že starosta obce prepošle poslancom Pozvánky i ostatné materiály 

najneskôr 5 dní pred zasadnutím. 

9. Na záver starosta obce ešte raz poprial novozvoleným poslancom, úspešné pôsobenie vo funkcií, 

poďakoval za prítomnosť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  

 
Zapísala:                                                                         Overili: 

 Bc. Anna Gajdošová  ................................................   Andrej Čurlik .......................................... 

  

                                                                                       Rastislav Rozkoš ....................................                           

  

 


