Obec P e t r o v c e 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Petrovce dňa 13.03.2015
Číslo:

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 13.03.2015.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Vykonanie poučenia poslancov OZ o povinnosti mlčanlivosti podľa § 22 ods. 3 zákona
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Prejednanie a schválenie doplnenia komisii pri OZ o členov komisii navrhovaných
predsedami komisii,
stanovenie základného systému práce jednotlivých komisii a termínu vykonania poučenia
o povinnosti mlčanlivosti podľa § 22 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Informácia o stave a vykonaných krokoch k zabezpečeniu udržania prevádzky Základnej školy
po 1. septembri 2015, v súlade s ustanovením § 29 ods.5 Zákona č.464/2013.
8. Prejednanie pripravených návrhov vecných úloh na rok 2015, rozpracovanie
a konkretizovanie jednotlivých akcii, termínov, materiálneho - technického a personálneho
zabezpečenia.
9. Stanovenie termínu voľby Hlavného kontrolóra obce.
10. Prejednanie súčasného stavu a prijatie zásad kopania hrobových miest.
11. Informácia starostu obce o:
● priebehu výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd;
● vykonaných personálnych zmenách v MŠ;
● udelení „Pamätnej medaily k 70. výročiu SNP a ukončenia druhej svetovej vojny;
● vytvorení pracovných miest podľa zákona č. 5/2004 Z. z. zo zdrojov Európ. soc. fondu
a rozp. SR;
● stave prípravy spoločnej výsadby zemiakov;
● príprave a priebehu MDŽ v obci;
● podpise zmlúv na dodavku médií ( plyn a elektrina );
● technickom stave vozidla AVIA 20 furgon s návrhom opatrení;
● stave vyúčtovania nákladov podnájomníkom v bytovom dome a zabezpečení správcu BD.
12. Žiadosti.
13. Diskusia.
14. Rôzne.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
1.) Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav
Bobrik.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Rastislav Rozkoš a p. Andrej Čurlik a do návrhovej
komisie boli zvolení
Ing. Ján Jenčo a Mgr. Anna Hliboká Čurliková. Program
zasadnutia s navrhnutým doplnením a zložením návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bol
schválený všetkými prítomnými poslancami.

-23.) Starosta obce navrhol doplniť program jednania o ďalšie dva body programu v poradí 11.
„Prejednanie a schválenie doplnenia rozpočtu o príjmy a výdaje pri referende a o dotácie na ZŠ“
a v poradí 12 „Prejednanie stavu a postupu pri zabezpečení majetkového vysporiadaniu parciel
pod školským ihriskom a prístupovou cestou“. Ostatné body programu prečíslovať smerom nahor.
Program rokovania OZ bol schválený všetkými prítomnými poslancami. Program
zasadnutia s navrhnutým doplnením a zložením návrhovej komisie a overovateľov zápisnice bol
schválený všetkými prítomnými poslancami.
4.) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia bola vyhodnotená starostom
obce Ing. Miroslavom Bobrikom s konštatovaním , že prijaté uznesenia sú plnené v plnom rozsahu
s výnimkou poskytnutia dotácie p. Petrovi Hadbavnému. Starosta upozornil prítomných
poslancov, že túto časť uznesenia nepodpísal a to z dôvodu, rozporu so zákonom č.583/2004 Z. z.v
znení vykonaných zmien podľa §7 ods. 2. a 4. zákona č.426/2013 Z. z. Vysvetlil, že v súlade
s uvedenými ustanoveniami citovaného zákona nemá obec kompetencie udeľovať dotácie fyzickým
osobám.
5.) V ďalšom bode programu starosta obce Ing. Miroslav Bobrik vykonal poučenie poslancov
OZ o povinnosti mlčanlivosti podľa §22 ods.3 zákona a zákona o ochrane osobných údajov.
6.) Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach prejednalo a schválilo doplnenie členov komisii pri OZ,
ktorých navrhovali predsedovia komisii, v tomto zložení:
a.). Komisia pre Priestupky a verejný poriadok, za členov navrhnutí: Ing. Juraj Balog Petrovce
14,Ján Balog Petrovce 117,Juraj Velčko Petrovce 11
b.).Komisia pre výstavbu a životné prostredie, zostala v nezmenenej zostave, bez doplnenia
ďalších členov, predseda Andrej Čurlik Petrovce 36, podpredseda Ing. Ján Jenčo
Petrovce50,členka Mgr. Anna Poliaková Petrovce 113. Doplnenie komisie o ďalších členov nebolo
vykonané z dôvodu nezáujmu občanov obce( tých s ktorými poslanci OZ hovorili ) o členstvo v tejto
komisii.
c.) Komisia pre kultúru a šport, za členov navrhnutí: Jozef Štofan Petrovce 83, Miroslava
Čurliková Petrovce 88, Kvetoslava Velčková Petrovce 11
d.) Komisia pre školstvo a sociálne veci, za členov navrhnutí
Katarína Baranová Petrovce 124

Marek Balog Petrovce 24,

e.) Povodňová komisia –predseda Ing. Ján Jenčo Petrovce 50,podpredseda Andrej Čurlik
Petrovce 36,doplniť 2 členov DHZ Petrovce do najbližšieho zasadnutia
7.) Informáciu o stave vykonaných krokov k zabezpečeniu udržania prevádzky Základnej školy
v Petrovciach podal starosta obce Ing. Miroslav Bobrik . Mgr. Anna Poliaková vzniesla dotaz ,či
nie je možné využiť iné výnimky hodné zreteľa, keď je Základná škola spolu s Materskou školou
v jednej budove. Starostom ovce Ing. Miroslavom Bobrikom bola ubezpečená, že budú podniknuté
všetky kroky k zachovaniu školy v obci.
8.) V ďalšom - bode programu poslanci prejednali a schválili základnú štruktúru plnenia
jednotlivých plánovaných úloh s tým, že priebežne budú tieto úlohy prejednávané a aktualizované.
- Oslavy 70.výročia ukončenia druhej svetovej vojny - 8.máj2015, deň hasičov -4.máj 2015
a deň matiek -10.máj 2015. Starosta obce navrhol, aby sa v tento deň vykonali obecné oslavy dňa
hasičov, výročie ukončenia II. svetovej vojny a dňa matiek. V tomto bode Ing. Ján Jenčo navrhol
v spolupráci so ZO SZPB zorganizovať dňa 8. mája zájazd do krajského alebo okresného mesta s
možnosťou účasti na krajskej alebo okresnej akcii, prípadne návštevy múzea. Zároveň vyzval
prítomného Ing. Michala Petera, aby podal informáciu o pripravovaných akciách organizáciou
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tieto akcie mali prebiehať len na miestnej úrovni. Pán Rozkoš upozornil na tradíciu prípravu
vatry dňa 8.mája, ktorá je už dlhoročnou tradíciou. Ing. Jenčo ďalej navrhol, aby sa dňa
10.05.2015 v dopoludňajších hodinách zorganizoval pochod po stopách padlých partizánov a
položenie kvetov k hrobom padlých partizánov.
Následne v prípade dobrého počasia by
pokračovali oslavy dňa matiek na ihrisku s ukážkou hasičov. Ak bude nepriaznivé počasie ďalší
priebeh osláv bude presunutý do priestorov sály kultúrneho domu. S týmto návrhom súhlasili
všetci poslanci a zároveň súhlasili organizovať ďalšie kultúrne akcie v obci s tým, že program
jednotlivých akcii i spôsob zabezpečenia bude riešený individuálne.
- Výstup na Oblík –v spolupráci TJ Sokol Vranov -Petrovce určený na tretiu júnovú nedeľu
Rastislav Rozkoš vyjadril súhlas zachovať túto akciu. Pán Čurlik navrhol skontaktovať sa
s MUDr. Soukeníkovou , ktorá vedie TJ Sokol Vranov .
- Juniáles -rozlúčka so školským rokom spojená s ľudovou veselicou -20.6.2015. Miesto
konania školský areál.
Konkrétny program i spôsob zabezpečenia bude dohodnutý pri
nasledujúcom zasadnutí OZ.
- Stretnutie s jubilantmi -organizovať dvakrát do roka v júni a v novembri. Mgr. Poliaková
navrhla spojiť stretnutie jubilantov v júni s juniálesom 20.6.2015
- 43.ročník Mierových slávnosti pod Lysou- 9.8.2015. Ing. Jenčo navrhol ísť na Šafovu ostrohu
a tam podchytiť nejakých účinkujúcich ,prípadne osloviť Horno zemplínske stredisko Vranov
o spoluprácu. Mgr. Poliaková a Čurlik úlohou zistiť informácie o FS Vargovčan ,či nemajú voľný
termín na august. K prijatiu rozhodnutia o konkrétnom scenári slávnosti zvolá v priebehu dvoch až
troch týždňov operatívne stretnutie s poslancami OZ, kde predložia konkrétne návrhy na
zabezpečenie osláv.
- Okrem uvedených bude prebiehať realizácia slávnostného zapálenia vianočného stromčekaMikuláš-6.december 2015 a rozlúčka s rokom 2015 a vítanie nového roku 2016-silvestrovský punč
a kapustnica 31.12.2015 i stretnutie s jubilantmi.
- V rámci investičných akcii boli tieto odsúhlasené, tak ako ich obdŕžali poslanci OZ
v písomnej forme na predchádzajúcom zasadnutí. Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik upozornil, že
najdôležitejšou úlohou bude rekonštrukcia strechy na budove školy a výmena okien. Zároveň
požiadal o súhlas s pokračovaním úprav a rekonštrukčných prác v priestoroch kultúrneho domu,
vrátane miestnosti obecného úradu. Všetko v rozsahu schválených prostriedkov v rozpočte obce na
rok 2015. S vykonaním týchto akcii súhlasili všetci prítomní poslanci.
9.) Obecné zastupiteľstvo stanovilo voľbu hlavného kontrolóra na 15.5.2015.Oznam zverejniť na
verejných tabuliach pri obecnom úrade, pri kostole a na internetovom portáli. Úväzok hlavného
kontrolóra je stanovený 0,075. Za hlasovali všetci poslanci.
10.) K tomuto bodu podal starosta obce Ing. Miroslav Bobrik podal informáciu o tom, že p.
Repjak, ktorý v doterajšom období zabezpečoval vykopanie hrobových miest, odovzdal kľúče od
miestnosti na náradie na cintoríne s tým, že ďalej už nebude tuto službu zabezpečovať. Zároveň
uviedol tri možnosti zabezpečenia kopania hrobových miest.
a.) kopanie podľa poradia,
b.) urobiť dohodu s firmou, ktorá by zabezpečovala kopanie hrobov,
c.) postupne vytvorenie miesta správcu výkopu hrobových miest.
Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik navrhol prijať osobu na pracovný pomer, ktorá by mala na
starosti zlúčenie viac pracovných funkcií. Starostlivosť o dom smútku,V3S, kosenie v obci, ihrisko
,prípadne aj kuriča cez zimné vykurovacie obdobie. Platové podmienky stanovené minimálnou
mzdou a osobný príplatok. Poslanci navrhli vyhlásiť oznam do rozhlasu ,kto by mal záujem.Za
tento návrh hlasovali všetci poslanci.
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11.) Prejednanie a schválenie doplnenia rozpočtu o príjmy a výdaje pri referende a o dotácie na
ZŠ“ - ďalej v tomto bode bolo upraviť položky rozpočtu a vytvorenie nových položiek ,ktoré sa
týkajú referenda 2015 v sume 428,97 Eur , Regob a dotácie na ZŠ a MŠ. Za hlasovali všetci
poslanci.
12.) Prejednanie stavu a postupu pri zabezpečení majetkového vysporiadania parciel pod
školským ihriskom a prístupovou cestou ku škole. Pán Čurlik navrhol osloviť účastníkov pozemkov
a až následne dať zamerať. Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik navrhol urobiť dohodu s geodetom
–základné zameranie pozemku pre spracovanie GO štúdie vysporiadania pozemku ihriska
a prístupovej cesty ku škole. Osobne vyrozumieť účastníkov pozemkov. Za hlasovali všetci
poslanci.
13.) Ku každému bodu podal informácie starosta jednotlivo:
- O priebehu výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd informoval starosta obce Ing.
Miroslav Bobrik . Výkopové a stavebné práce sa robia iba v obci, doposiaľ na čističke nie sú
robené žiadne práce. Doriešiť treba výkop po pozemku Ing. Juraja Baloga, čerpačku na pozemku
Štofana č.39 a prepychy potok pri Gdovin č.31 a Poliaková 113.
- v materskej škole boli vykonané personálne zmeny , kde bol ukončený pracovný pomer
v skúšobnej dobe s učiteľkou Bc. Balogovou k 20.2.2015. Na miesto učiteľky nastúpila Mgr.
Rozkošová, s ktorou bol uzatvorený pracovný pomer do 30.6.2015.
- udelenie pamätnej medaily k 70.výročiu SNP a ukončenia druhej svetovej vojny dňa 17.3.2015,
ktorú osobne prevezme Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce v Banskej Bystrici
- vytvorenie pracovných miest podľa zákona č.5/2004 Z. z. zo zdrojov ESF. Od 1.4.2015 nastúpi
do zamestnania Vladislav Petrič, podľa §54 na 6 mesiacov, od 1.5.2015 Andrej Šofranko podľa §
50j na 9 mesiacov
- spoločnú výsadbu zemiakov po dohode bude zabezpečovať ROD Ďurďoš,
- o priebehu osláv MDŽ v obci informoval starosta obce Ing. Miroslav Bobrik
- pri informácii o podpise zmlúv na dodávku médií /plyn, elektrika/ na 1 rok, starosta obce
zdôraznil, že uvedeným opatrením obec ušetrí na poplatkoch za energie vyše 2000,-€ bez DPH.
- starosta obce Ing. Miroslav Bobrik informoval poslancov OZ o technickom stave vozidla Avia
20 Furgon. Nakoľko Avia je v zlom technickom stave, bolo zrušené zákonné zmluvné poistenie
v sume 737 Eur. Podal návrh na jej odpredaj. Za hlasovali všetci poslanci
- o stave vyúčtovania nákladov podnájomníkom v bytovom dome a zabezpečení správcu bytového
domu informoval starosta obce Ing. Miroslav Bobrik. Novým správcom BD od roku 2015 bude
Byterm s .r .o –Ing. Vasiľ, ktorý pripravil mandátne zmluvy. Správca bytov zabezpečí zároveň
vyúčtovanie za roky 2013 a 2014. Za hlasovali všetci poslanci.
- ďalej v tomto bode bolo upraviť položky rozpočtu a vytvorenie nových položiek ,ktoré sa týkajú
referenda 2015 v sume 428,97 Eur , Regob a dotácie na ZŠ a MŠ. Za hlasovali všetci poslanci.
14.) V bode žiadosti - starosta obce Ing. Miroslav Bobrik po predchádzajúcom školení
o poskytovaní dotácií FO a PO informoval poslancov OZ , že obec nesmie poskytovať dotácie pre
fyzické osoby. Žiadatelia páni Peter Hadbavný a Maroš Orečný boli písomne vyrozumení.
Organizáciám ako sú SČK, DHZ, SZPB, PZ dotácie môžu byť dotácie udelené, ale musia byť
určené na konkrétny účel a nie na činnosť.
-k žiadosti Velčko Juraj - napojenie na kanalizáciu pri č.75 novovytvorená parcela - bude
realizovaná prípojka v rámci projektu, žiadateľ vyrozumený ústne,
-k žiadosti o prijatie do zamestnania Bc. Slavka Balogová – vedená v evidencii, žiadateľka
vyrozumená písomne,
-žiadosť o príspevok pre FS Herlica určený pre doprovod muzikanta /akordeón/ v sume 600Eur na
rok. Za hlasovali všetci poslanci.
- prejednanie stavu a postupu pri zabezpečení majetkového vysporiadania parciel pod školským
ihriskom a prístupovou cestou ku škole. Pán Čurlik navrhol osloviť účastníkov pozemkov a až
následne dať zamerať. Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik navrhol urobiť dohodu s geodetom –
základné zameranie pozemku pre spracovanie GO štúdie vysporiadania pozemku ihriska
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poslanci.
15.) Do diskusii sa prihlásil pán Balog Petrovce 117 s pripomienkou ,že je málo informácii
zverejnených o obci na internetovej stránke. Informácie sú chabé a ľudia sú málo informovaní. Nie
sú zverejnené pridelené finančné prostriedky na kanalizáciu a ČOV a taktiež projekt nie je
zverejnený. Na pripomienky odpovedal starosta obce Ing. Miroslav Bobrik, ktorý mu vysvetlil ,že
veci ku kanalizácii sú už na internete. Projekt je taký rozsiahly že, tomu rozumie vysoko postavený
odborník. Oznámenie o výrube drevín je na ŽP a stavebnom úrade u p. Oláha a Ing. Digoňovej
.Pán Balog bol s vyrozumením spokojný. Ďalej sa do diskusii prihlásil Ing. Michal Peter
s viacerými dotazmi. Ku prijatiu učiteľky Bc. Balogovej sa vyjadril ,že to bolo v jeho právomoci
a spĺňala všetky podmienky kvalifikácie. K vysporiadaniu pozemkov ihriska dodal, že tam kde sú
školské ihriská vysporiada štát, dá náhradné pozemky alebo zaplatí štát .Aby obec nemala
výdavky. Ku kopaniu hrobov ,že je treba správcu na všetko .Ku Avii mal výhrady ,že je v poriadku,
len niečo spravili s ňou hasiči . Ďalej uviedol, že sa hovorí, že niečo pomizlo v škole a že to má on.
Vyzval starostu, aby nedal na reči „ožranov“. Starosta Ing. Miroslav Bobrik bezprostredne
reagoval, že nemá podklady k tomu aby mohol niekoho obviniť, no po prehodnotení situácia dal
vymeniť zámky na škole, zakázal vstup nepovolaným osobám do priestoru školy a prijal i ďalšie
opatrenia na zamedzenie prípadných ďalších strát.
P. Peter mal výhrady ku zverejňovaniu faktúr ,nie sú zverejnené všetky faktúry za december 2014
.Najviac boli pripomienky ,že je veľa vytýčených vecných úloh ,kde sa míňa veľa finančných
prostriedkov .Najprv treba dokončiť kanalizáciu .Opravy na budove školy je možné riešiť cez
havarijné stavy cez Krajský školský úrad. Na uvedené päť reagoval starosta obce, ktorý uviedol, že
je hanbou, ak v škole chytajú vodu zo strechy, ktorá dlhodobo preteká vo vnútorných priestorov do
nádob. Zároveň podal informáciu, že v priebehu tohto roku on sám už bol na streche odhadzovať
sneh počas odmäku, pretože strecha pretekala. Upozornil, že je hanbou, ak v tomto období,
pretekaní strechy riešime podkladaním nádob, namiesto opravy.
Starosta obce informoval, že reagoval na ponuku a zadal spracovať cenový návrh na spracovanie
insígnií obce a ich cena prevyšuje hodnotu 650,-€ i po využití 10% zľavy. Požiadal p. Petera či to
uhradí. P. Peter odpovedal, že má poistku a po doložení nadobúdacích dokladov a potvrdenia
o úhrade to poisťovňa uhradí.
16.) V bode rôzne sa nikto neprihlásil.
17.) Po bode Rôzne návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, za prijatie ktorého hlasovali
všetci poslanci.
20.) V závere rokovania starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť, vystúpenia
k jednotlivým bodom programu a rokovanie ukončil.
V Petrovciach dňa 13.03.2015
Overovatelia zápisnice: ............................................
..............................................

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

