Obec P e t r o v c e 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Petrovce dňa 15.05.2015
Číslo: 22/7-4/2015

Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 15.05.2015.
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. Voľba hlavného kontrolóra obce.
6. Prejednanie administratívneho, organizačného a materiálne technického zabezpečenia plánovaných
akcii s dôrazom na zabezpečenie juniálesu a 43. ročníka Mierových slávnosti.
7. Informácia o stave realizácie výstavby kanalizácie.
8. Žiadosti.
9. Diskusia.
10. Rôzne.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.
1.) Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav Bobrik.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. Anna Poliaková a Rastislav Rozkoš a do návrhovej
komisie boli zvolení Mgr. Anna Hliboká Čurliková a pán. Andrej Čurlik.. Za zapisovateľku bola určená
pani Emília Adamová
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.
5.) Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik odovzdal poslancom OZ ku kontrole dve zapečatené obálky
s prihláškami na voľbu hlavného kontrolóra obce. Po ich otvorení bolo konštatované, že prihlášky na voľbu
hlavného kontrolóra podali páni Ján Peter a Ing. Michal Peter. Prihlášky s prílohami boli úplne, v súlade
s ustanoveniami zákona. Rozhodnutím štyroch poslancov bola schválená tajná voľba. Žiadny z poslancov
nemal ku kandidátom žiadnu požiadavku na doplnenie ani iné otázky. Starosta obce upozornil, že Ing.
Michal Peter pracuje v riadiacich štruktúrach spoločnosti OZÓN, a. s., ktorej zakladateľom bola
v minulosti obec Petrovce, čo je v rozpore s ustanovením § 18 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov. Na túto pripomienku reagoval bezprostredne Ing. Michal Peter s tým, že nepodniká
a v prípade zvolenia za hlavného kontrolóra obce sa funkcie v riadiacom orgáne spoločnosti OZÓN, a. s.
vzdá.
Riadiaci zasadnutia dal možnosť vyjadriť sa obidvom kandidátom.
Pán Ján Peter uviedol, že je na dôchodku a rad by ešte svoje skúsenosti odovzdal v prospech obce.
Pán Ing. Michal Peter uviedol, že robil 12 rokov starostu. Kontrolór ma kontrolovať aby
nedochádzalo k prešľapom, aby boli dodržiavané zákony o obecnom zriadení, majetku, finančných
kontrolách a audite, lebo sú v zastupiteľstve dosť závažné nedostatky. Na 1. zastupiteľstve mal byť určený
člen OZ, ktorý povedie OZ a v prípade neprítomnosti starostu by ho zastupoval. Ďalej upozornil, že vždy sa
má dať hlasovať o programe a program sa musí schváliť inak starosta ak tak neurobí, stráca právo viesť
zastupiteľstvo.
K uvedenému starosta obce Ing. Miroslav Bobrik uviedol, že svojho zástupcu určil v súlade so
zákonom. Za formálnu chybu, neprerokovania a schválenia programu zastupiteľstva sa ospravedlnil.
Vyzval poslancov OZ aby predložili k programu pripomienky. Nakoľko žiadna pripomienka nebola
prednesená dal hlasovať o programe OZ. Tento bol všetkými poslancami schválený.

-2Starosta obce rozdal poslancom pripravené hlasovacie lístky a vyzval poslancov, aby sa odobrali
k hlasovaniu a hlasovací lístok po jeho označení vhodili do hlasovacej schránky. Po voľbe bola poslancami
hlasovacia schránky otvorená s konštatovaním, že v nej bolo 5 ( päť) hlasovacích lístkov z ktorých boli dva
neplatné, nebol označený žiadny z kandidátov a na zostávajúcich troch hlasovacích lístkoch bolo označené
schváleným spôsobom poradové číslo pred menom pán Jána Petera. Na základe uvedeného bolo
konštatované, že za hlavného kontrolóra bol zvolený tromi hlasmi pán Ján Peter a dva hlasy boli neplatné.
Pán Ján Peter sa poslancom OZ poďakoval za dôveru a starosta obce Ing. Miroslav Bobrik
zablahoželal pánovi Jánovi Peterovi k zvoleniu za hlavného kontrolóra obce a vyzval ho, aby sa v pondelok,
dňa 18.05.2015 dostavil na OcÚ k podpísaniu pracovnej zmluvy a dohodnutiu formálnych náležitosti.
6.) Poslanci prejednali a schválili administratívne, organizačné a materiálno technické zabezpečenie
plánovaných akcii.
43. ročník Mierových slávnosti, ktorý bude vykonaný dňa 09.08.2015 bude zabezpečený nasledovne:
Prípravu scenára a moderovanie zabezpečí pani Anna Hliboká Čurliková v súčinnosti so starostom obce.
Pán Andrej Čurlik doložil, že predbežne dojednal účasť skupiny Orgonina a Raslavičanik a zároveň
bol požiadaný preveriť možnosti zabezpečenia ozvučenia. Spoločne s pani Mgr. Annou Hlibokou
Čurlikovou preveria u chovateľov koní z Pavloviec možnosť ich účasti na našej akcii.
K prevereniu možnosti doplnenia programu o spevácku s časť a prípadne „ľudového rozprávača“,
zabezpečenie technických ukážok ( vojenská polícia, hasiči,...) a prítomnosti Dr. Jozefa Rodáka na besede
o priebehu bojov v našom kraji a činnosti partizánskej skupiny Čapajev bol požiadaný starosta obce.
Definitívny zoznam hostí, ktorí budú oficiálne pozvaní na slávnosť OZ prerokuje na nasledujúcom
zasadnutí .
Technické vybavenie, tribúnu, stany i prípravy občerstvenia zabezpečí OcÚ.
Juniáles, bude vykonaný dňa 20.06.2015. Program pre deti pripravia pedagogickí pracovníci MŠ a ZŠ
v súčinnosti s poslankyňami OZ, pani Mgr. Annou Poliakovou a pani Mgr. Annou Hlibokou Čurlikovou.
Občerstvenie pripraví predsedníčka MS SČK pani Anna Pavliková. Pán Andrej Čurlik bol požiadaný
o preverenie možnosti a podmienok zapožičania tribúny od mesta Hanušovce a zároveň bol poverený
zabezpečením ozvučenia. Spoločne so starostom obce boli požiadaní o preverenie a zabezpečenie hudby.
Športový deň, termín konania 26.07.2015, zabezpečí OcÚ so športovcami.
7.) Starosta informoval o postupe výstavby i skutočnosti, že bola podaná žiadosť na MŽP SR o vrátenie
finančných prostriedkov z už doteraz uhradených faktúr, odvolaní majstra pán Ján Balogu. Vlastná stavba
pokračuje s malým sklzom, ktorý bol zapríčinený neuhradením faktúry spoločnosťou Dúha, a. s.
dodávateľovi a sčasti zlým počasím. Do konca mesiaca máj by mala byť dokončená kanalizácia
i s tlakovými skúškami a v júni definitívne úpravy zvršku cesty i ďalšieho terénu. Bola vykonané predbežná
dohoda s pánom Hrehom o možnosti vedenia vetvy kanalizácie k rodine Gdovinových.
V tomto bode starosta obce zároveň informoval, že dňa 02.06.2015 bude vykonané kolaudačné
konanie 1. časti III. etapy skládky odpadov. Mgr. Anna Hliboká Čurliková upozornila, že je potrebné v tejto
súvislosti riešiť elimináciu vtákov (krkavcov), ktorí sa premnožili a požierajú po záhradách vysadenú
zeleninu. Starosta obce odpovedal, že v danom prípade sa nebude jednať o dôsledkoch činností skládky
odpadu. Stotožnil sa však s uvedeným stanoviskom a navrhol stretnutie, na ktorom by sa pripravila
požiadavka na riešenie uvedeného problému a táto by bola poslaná príslušným kompetentným orgánom.
8.) OZ prejednalo žiadosť pána Miroslava Adama o schválenie otváracích hodín a finančnú dotáciu
pre občianske združenie Hanušáčik.
9.) V rôznom starosta obce zoznámil prítomných so stavom a možnosťami zapojenia sa obce do
Verejnej obchodnej súťaže, pri predaji areálu bývalej bytovky Štátnych lesov a priľahlých pozemkov
s upravenou cenou z pôvodných 36.000,-€ na súčasných 22.890,-€ s prípadným navýšením o cca.10%.
Poslanci schválili možnosť zapojiť za do VOS a uchádzať sa o kúpu uvedených nehnuteľností.
10.) Do diskusie sa prihlásil Ing. Michal Peter. Upozornil na dve neodvezené vrecia odpadu pri bytovke,
a poškodený obrubník na spodnej zastávke. Ďalej uviedol, že s p. Hrehom jednal za prítomnosti p. Galogu
asi pred rokom a všetko vtedy dohodli. Zároveň vyjadril presvedčenie, že uvedený stav zapríčinil občan
obce ( nekonkretizoval ho ), ktorý má problémy s Ľubom Gdovinom a ten nahovoril Hrehu. Menom ZO
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SZPB sa informoval, či bude požiadavka na kosenie cintorína a či bude k dispozícii PV3S na brigádu dňa
24.05.2015.
Starosta uviedol, že o odpade nemal vedomosť, nakoľko bol požiadaný riaditeľom školy z Hanušoviec nad
Topľou len o zvezenie odpadu nad obcou, čo zabezpečil vlastným autom. O obrubníku nevedel, poďakoval
za informáciu a ubezpečil, že zabezpečí nápravu. Kosenie cintorína sa pokúsi zvládnuť s občanmi
zaradenými na MOS a zároveň žiadal o tlmočiť výboru ZO SZPB, aby v prípade ďalších podobných akcii
konzultovali možnosti ich materiálneho zabezpečenia s dostatočným časovým predstihom.
11.) Bolo prečítané uznesenie, ktorého jednotlivé body boli schválené priebežne počas jednania.
12.) Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie OZ.

V Petrovciach dňa 17.04.2015
Overovatelia zápisnice: ............................................
..............................................

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

