Obec P e t r o v c e 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Petrovce dňa 17.04.2015
Číslo: 22/6-3/2015

Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 17.04.2015.
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. Prerokovanie termínov, organizácie a zabezpečenia úloh plánu – deň matiek a 35. ročníka Mirových
slávnosti pod Lysou.
6. Informácia o stave realizácie výstavby kanalizácie a jej financovania na základe schválených
nenávratných finančných prostriedkov.
7. Žiadosti.
8. Diskusia.
9. Rôzne.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
1.) Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav Bobrik.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Ing. Ján Jenčo a p. Andrej Čurlik a do návrhovej komisie
boli zvolení Mgr. Anna Poliaková a pán. Rastislav Rozkoš. Za zapisovateľku bola určená pani Emília
Adamová
-23.) Starosta obce navrhol doplniť bod 6. predloženého programu program jednania ukončiť čiarkou
a doplniť ustanovenie „ úprava rozpočtu v časti príjmov a výdajov v položke Kanalizácia a ČOV Petrovce
o výšku uhrádzaných faktúr“.
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, po jednotlivých bodoch,
vyhodnotená starostom obce Ing. Miroslavom Bobrikom s konštatovaním , že prijaté uznesenia sú plnené
v plnom rozsahu s výnimkou bodu 8., v časti realizácie príprav vykonania rekonštrukcie strechy a výmenu
okien na budove školy v rozsahu schválených finančných prostriedkov. Tu bolo konštatované, že
v súčasnosti z dôvodu potreby financovania výstavby kanalizácie a ČOV, nemáme ešte definitívne vyčíslenú
potrebu vlastných finančných zdrojov na krytie stavby, preto s ďalšími – väčšími aktivitami musíme počkať.
5.) Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik upresnil, že v tomto štádiu je potrebné, z dôvodu kvalitného
zabezpečenia , stanoviť termíny pripravovaných akcii. Zároveň navrhol termíny vykonania akcii: Deň
matiek dňa 10.05.2015, Juniáles dňa 20.06.2015 a 43. ročník Mierových slávnosti na deň 09.08.2015 s čím
všetci poslanci súhlasili. Starosta zároveň informoval, že v s predsedníčkou MS SČK pani Annou
Pavlíkovou sa predbežne dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení organizácie Dňa matiek a zároveň
konštatoval, že je najvyšší čas preveriť možnosti jednotlivých skupín na deň 09.08.2015. K uvedenému bodu
OZ uložilo pánovi Andrejovi Čurlikovi preveriť termínové možnosti súboru Vargovčan a Ťaskovci a pani
Emílii Adamovej preveriť možnosti skupiny Topľan.
Rozhodnutie o pozvánkach pre hosti, materiálnom a technickom zabezpečení Juniálesu a 43. ročníka
Mierových slávnosti, bude prejednané na 4. zasadnutí OZ dňa 15.05.2015.

-26.) Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik zoznámi poslancov OZ so zápisom MŽP SR z vykonanej
administratívnej kontroly, kde sa okrem iného uvádza, že obec môže, na základe Zmluvy o poskytnutí NFP,
požadovať úhrady za vykonané práce v súlade so zmluvou o dielo a to až do výšky 2 459 843,63 € a rozdiel
o ktorý bude cena za dielo vo výške 3 780 000,-€ prekročená, to je 1 320 156,37 € bude obec povinná
uhradiť z vlastných zdrojov. Táto čiastka by mala byť ponížená o sumy, ktoré sú zahrnuté v projekte, ale
nebudú realizované, eventuálne časť tejto sumy bude znášať mesto Hanušovce nad Topľou.
Starosta obce podal i informáciu o priebehu doterajšej realizácie prác. Informoval, že v súčasnom
období zvoláva každý štvrtok kontrolný deň, na ktorom je posudzovaný harmonogram prác. Skonštatoval, že
v súčasnom období práce na výstavbe kanalizácie v obci prebiehajú v súlade s plánom. Boli dohodnuté
sporné prechody pozemkov s výnimkou pozemku pána Hrehu, s ktorým sa mu zatiaľ nepodarilo
skontaktovať. Ak ho nestretne do 24.04.2015, vyhľadá ho v mieste jeho prechodného bydliska. Zároveň
vyzval prítomného pána Ing. Michala Petera, aby sa vyjadril k danej situácii, ako predchádzajúci štatutár.
Ing. Peter uviedol, že podľa pôvodného dohovoru pán. Hreha s trasovaním prípojky k domu s. č. 70 súhlasil
s tým, že sám sa bude napájať na prípojku p. Vargu na vedľajšom pozemku. Všetky ostatné stavebné práce
budú postupne dokončievané a následne bude prebiehať zhutnenie výkopov a asfaltovanie.
V priebehu budúceho týždňa má starosta obce avizované stretnutie s predsedom predstavenstva
spoločnosti Dúha, a. s., ktorá je zhotoviteľom stavby, k urýchlenej realizácii ČOV a zároveň bude
v súčinnosti s projektovým manažérom spracovaná požiadavka na úhradu doposiaľ preplatených faktúr.
7.) Žiadosti.
ZO SZPB požiadala o dotáciu 700,-€ na konkrétne akcie, ktoré boli doručené dodatočne, ako príloha
č. 1 k žiadosti. V prílohe sú vymenované konkrétne akcie. Pred prejednávaním starosta obce zoznámil
prítomných so skutočnosťou, že v predchádzajúcich dňoch bola uhrádzaná faktúra za zhotovenie
„falzifikátu“ bojovej zástavy partizánskej skupiny Čapajev vo výške 1512,-€. S udelením dotácie
v požadovanej výške súhlasili všetci prítomní poslanci.
MS SČK požadovala dotáciu vo výške 600,-€, čo zdôvodnila kúpou darčekov a občerstvenia pre deti
v rámci organizácie Dňa deti a športového dňa, úhradu dopravy výletu do Východnej pre darcov krvi
a členov MS SČK. Poslancami bolo konštatované, že darčeky či iné podobné výdaje môže obec uhrádzať
priamo a nie sprostredkovane. Po krátkej rozprave k tomuto bodu sa poslanci OZ zhodli a odsúhlasili
dotáciu vo výške 350,-€.
8.) Do diskusie sa nikto neprihlásil.
9.) V bode rôznom starosta obce Ing. Miroslav Bobrik informoval, že dňa 31.03.2015 predložil
Ing. Michal Peter „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za kalendárny rok 2014 k 31.03.2015. Zároveň uviedol, že uvedený
materiál bude uložený na OcÚ a že poslanci sa s ním, v prípade potreby majú možnosť zoznámiť. Poslanci
OZ vzali na vedomie predložené oznámenie.
10.) V závere rokovania starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť, vystúpenia
k jednotlivým bodom programu a rokovanie ukončil.
V Petrovciach dňa 17.04.2015
Overovatelia zápisnice: ............................................

..............................................

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

