Obec P e t r o v c e 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Petrovce dňa 23.11.2015
Číslo: 22/10-3 /2015

Zápisnica
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 13.11.2015.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Prejednanie a stanovenie programu, materiálne a personálne zabezpečenia akcií: „ Stretnutie
s jubilantami“ a „Mikuláša“
6. Prejednanie s schválenie materiálov:
„ Zásad odmeňovania poslancov v obci Petrovce “
„ Zásady obce Petrovce o vybavovaní sťažnosti“
„ Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.“
7. Informácia o stave prípravy a rozpracovania „Plánu rozvoja obce (PRO) Petrovce“ na roky 2015 –
2022.
8. Informácia o spracovaní a vydaní dokumentov:
„ Organizačný poriadok OcÚ “
„ Registratúrny poriadok a registratúrny plán obecného úradu v Petrovciach “
„ Požiarny poriadok obce Petrovce“
9. Informácia o stave realizácie výstavby kanalizácie.
10. Informácia HK obce o výsledkoch následnej finančnej kontroly.
11. Žiadosti a sťažnosti.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.
1.) Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav Bobrik.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení pani Mgr. Anna POLIAKOVÁ a pán Andrej ČURLIK, do
návrhovej komisie bola zvolená pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a pán Ing. Ján JENČO. Za
zapisovateľku bola určená pani Emília ADAMOVÁ.
3. ) Návrh programu bol doplnený o nový bod „Oboznámenie sa s listom audítora poslancom OZ“
s jeho zaradením za bod 8. ako bod 9. a posunutím ostatných bodov o jeden bod vyššie. Návrh programu
s uvedenou zmenou bol jednomyseľne poslancami OZ schválený.
4.) Pri kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ bolo starostom obce Ing. Miroslavom
Bobrikom konštatované , že prijaté uznesenia sú plnené v plnom rozsahu.
5./ Termín stretnutia s jubilantmi bol stanovený na 13.11.2015 o 13.00 hod., spoločne s rodičmi deti,
ktoré sa narodili v roku 2015. OZ prejednalo zabezpečenie priebehu i materiálne zabezpečenie stretnutia
s jubilantmi a rodičmi deti ktoré sa narodili v roku 2015 a Mikulášsku slávnosť, takto:
Kultúrny program na stretnutie s jubilantmi si pripravia deti našej Základnej školy, vystúpi naša Spevácka
skupina Herlica a Ľudova hudobná skupina Destel.
Materiálne zabezpečenie bolo po diskusií stanovené takto:

a. Stretnutie s jubilantmi: Všetkým prítomným bude podaný obed, zákusok, občerstvenie. Pre každého
jubilanta bude pripravený kvet a obálka s finančnou čiastkou =20,-€. Pre rodičov trvale žijúcich
v obci a ktorých deti sa narodili v roku 2015, bude odovzdaná finančná dotácia vo výške 330,-€;
b. Mikuláš: - Formou dohody o vykonaní prác, bude zabezpečená oprava existujúcej vianočnej
výzdoby a zakúpenie výzdoby na vianočný stromček vo výške do 500,-€,
- V týždni pred Mikulášom, poslankyne OZ, pracovníčky OcÚ so starostom nakúpia
tovar v hodnote 5,-€ na jedno dieťa vo veku od 0 rokov do 10 rokov ( deti
v predškolskom veku, žiaci MŠ a ZŠ ) a následne pripravia balíčky,
c. Oslavy 70. narodenín p. Andreja VELČKA zakladateľa súboru Oblík – po diskusií OZ prijalo
záver, že sa gratulácie zúčastníme v rámci benefičného koncertu súboru Oblík dňa 20.11.2015.
Zároveň bol požiadaný starosta obce a hlavný kontrolór o vybratie a zakúpenie spomienkového
daru za obec Petrovce, ktorý jubilantovi v rámci programu odovzdá menom obce, starosta obce.
O zabezpečenie moderovania „Stretnutia s jubilantmi“ a „Mikuláša“ bola požiadaná pani Mgr. Anna
HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ.
6.) Poslancom OZ boli materiály na prejednanie doručené elektronický v dostatočnom predstihu.
Spracované dokumenty :
„ Zásad odmeňovania poslancov v obci Petrovce “
„ Zásady obce Petrovce o vybavovaní sťažnosti“
„ Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.“
boli všetkým prítomnými poslancami schválené jednomyseľne bez pripomienok
7./ Starosta obce informoval o predložení Návrhu Plánu rozvoja obce Petrovce na roky 2015 až 2022
k prejednaniu a posúdeniu na OÚ vo Vranove nad Topľou, Odbor Starostlivosti o životné prostredie.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
8.) Poslanci OZ zobrali bez pripomienok na vedomie materiály, ktoré im boli doručené v elektronickej
podobe :
„ Organizačný poriadok OcÚ “
„ Registratúrny poriadok a registratúrny plán obecného úradu v Petrovciach “
„ Požiarny poriadok obce Petrovce“
9.) Pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ prečítala list audítora poslancom OZ, ktorý poslanci
zobrali na vedomie.
10.) Starosta informoval OZ o podaných návrhoch na vykonanie kolaudácie kanalizácie, ktorá bude
prebiehať v troch samostatných etapách.
a. Trafostanica a prístupové cesty na ČOV dňa 4.12.2015
b. Časť kanalizácie v meste Hanušovce (ul. &Budovateľská a Zámocká ) termín bude upresnený
c. Hlavná stavba ( kanalizácia – stoka v obci Petrovce a ČOV s technológiami ) dňa 10.12.2015.
Zároveň podal informáciu, že do konca roka 2015 budeme musieť uhradiť jednotlivé faktúry za
vykonané práce a materiál a s právoplatným kolaudačným rozhodnutí požiadať do konca januára 2016
riadiaci orgán o konečnú platbu.
11.) Hlavný kontrolór obce predložil poslancom písomnú informáciu o výsledkoch následnej finančnej
kontroly, ktorú poslanci OZ bez pripomienok zobrali na vedomie.
12.) OZ prejednalo vyjadrenie sa a podanie podnetu pánom Ing. Michalom Balogom. V rámci diskusie
k tomuto vyjadreniu, OZ prijalo jednotný záver, že obmedzenie zatváracej doby a jej zjednotenie nebolo
myslené ako obmedzovanie priestoru a rozsahu podnikania. Naviac to bola jediná požiadavka, ktorej
z mnohých sťažnosti a žiadosti, OZ vyhovelo. Uvedené opatrenie OZ smerovalo predovšetkým k upokojeniu
danej situácie a nepredpokladá a ani nevidí dôvod na prijímanie iných opatrení. K časti, kde sa Ing. Balog
zmieňuje o podozreniach o údajnom rozkrádaní majetku, OZ zaujalo jednotné stanovisko, že ak má Ing.
Balog relevantné dôkazy, je potrebné, aby tieto postúpil orgánom činným v trestnom konaní, nakoľko táto
agenda neprináleží k riešeniu OZ. Otázku voľného pohybu psov bude OZ riešiť Všeobecne záväzným
nariadením na zasadnutí v decembri, nakoľko sa jedná o negatívny jav v našej obci. Na údajne vulgárne
urážky p. Danou Balogovou OZ nereagovalo, pretože nedisponuje žiadnym relevantným oznámením
o takomto konaní zo strany prípadných poškodených. Otázkou výjazdov príslušníkov polície sa OZ
nezapodievalo, pretože výkon ich práce je absolútne mimo kompetencie OZ.
V závere jednania k tomuto bodu bol požiadaný starosta obce o spracovanie odpovede pre Ing. Michala
Baloga v intenciách obsahu jednania OZ.

13.) V diskusii vystúpil pán Rozkoš, ktorý požiadal o zakúpenie fólie na klzisko slúžiacej k zabráneniu
presakovania vody pri príprave ľadu, do podložia. V súvislosti s touto žiadosťou bola vznesená požiadavka
o zahrnutie poplatku za využívanie ľadovej plochy pre cudzích do VZN. Za uvedené požiadavky hlasovali
všetci prítomní poslanci. P. Rozkoš dostal úlohu, preveriť cenové ponuky a zistiť náklady na zakúpenie fólie.
Ako ďalší v tomto bode vystúpil p. ČURLIK, ktorý sa informoval o ďalších možnostiach existencie
lyžiarskych vlekov. V tejto súvislosti bol OZ požiadaný, aby na výbore urbárskej spoločnosti predložil návrh
na predĺženie nájmu pozemkov pod lyžiarskym vlekom, ktorý by vytváral predpoklady k rozhodovaniu
o ďalších možnostiach a spôsobe jeho využívania .
12.) Uznesenie bolo priebežne schvaľované, počas jednania pri konkrétnych bodoch programu.
13.) Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie OZ.
V Petrovciach dňa 23.11.2015
Overovatelia zápisnice: ............................................
..............................................
Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

