Obec P e t r o v c e 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Číslo: 22/11-4 /2015

Zápisnica
zo 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 12.12.2015.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. ( všetci poslanci, HK obce a zapisovateľka )
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 schválenie:
a.) VZN č.001/2015 o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016.
b.) VZN č.002/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce PETROVCE.
c.) VZN č.003/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Petrovce.
d.) VZN č.004/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Petrovce na rok 2016.
e.) VZN č.005/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
Petrovce.
f.) VZN č.006/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí pri
základnej škole Petrovce.
g.) VZN č.007/2015 o prijímaní detí do materskej školy.
h.) Rozpočtu na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 a 2018.
ch.) Zásad rozpočtového hospodárenia obce Petrovce.
i.) Zásad na obeh účtovných dokladov na Obecnom úrade Petrovce
6. Prejednanie a schválenie predajnej ceny za odkúpenie časti parcely č. 56/1 ( súhlas na odpredaj –
Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 26/2014 )
7. Informácia o priebehu a výsledkoch kolaudačných konaní na stave „Kanalizácia a ČOV Petrovce“
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10. 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 Rastislav ROZKOŚ. Za
zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová
3. ) Starosta obce navrhol doplniť návrh programu o tri nové body takto:
6. Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaní následnej finančnej kontroly.
7. Informácia o stave rozhlasovej ústredne a prejednanie možnosti zakúpenia ústredne novej.
8. Vykonanie úprav rozpočtu za rok 2015
Ostatné body programu prečíslovať smerom nahor.
Takto doplnený program jednania OZ bol všetkými prítomnými poslancami schválený.
4.) Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ bolo starostom obce Ing.
Miroslavom Bobrikom konštatované , že tieto sú plnené v plnom rozsahu.
5.) O každom materiáli prebiehalo rokovanie samostatne
a.)
VZN č.001/2015 o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016 bolo schválené v súlade so
zverejneným návrhom schválené bez pripomienok všetkými prítomnými poslancami.

b.) VZN č.002/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce PETROVCE. K pôvodnému návrhu
navrhol p. Čurlik doplniť § 4. odst. 2. o nový bod d.), ktorým sa zakazuje voľný pohyb psov i v Dome
smútku a jeho okolí.
Pôvodný návrh i s predneseným doplnkom bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
c.) VZN č.003/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Petrovce. Poslanci
upravili právomoc starostovi obce právomoc schváliť dotácie do výšky =300,-€ a zároveň sa uzniesli, že
o dotáciách nad =301,-€ bude rozhodovať OZ.
S touto úpravou bol pôvodný návrh schválený všetkými prítomnými poslancami.
d.) VZN č.004/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Petrovce na rok 2016. V rámci diskusie bol doplnený pôvodný návrh v § 2. odst. 6.) „Sadzba
poplatku“ o úľavy na poplatku pre držiteľov bronzovej Jánskeho plakety na =6,-€ a držiteľov striebornej
Jánskeho plakety na =4,-€. Na návrh p. Čurlika bol pôvodný návrh v § 2. doplnený o nový bod 14. v tomto
znení
„Obec zorganizuje vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 1 x za 2
týždne a harmonogram vývozu komunálneho odpadu doručí do všetkých domácnosti. Poplatník je povinný
v deň vývozu zabezpečiť vyloženie zbernej nádoby pred vstupnú bránu.“
Takto doplnený návrh bol všetkými prítomnými poslancami schválený.
e.) VZN č.005/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
obce Petrovce. V rámci diskusie boli podané štyri návrhy na doplnenie rozsahu platieb za krátkodobý
prenájom.
- za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples, svadbu bez kuchyne vo vykurovacom
období = 60,-€,
- za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples, svadbu bez kuchyne v nevykurovacom
období = 40,-€,
- za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy, bez kuchyne vo vykurovacom období =15,-€,
- za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy, bez kuchyne v nevykurovacom období =13,-€,
Takto doplnený návrh bol všetkými prítomnými poslancami schválený.
f.) VZN č.006/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí pri
základnej škole Petrovce.
Pôvodný návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
g.) VZN č.007/2015 o prijímaní detí do materskej školy.
Pôvodný návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
h.) Rozpočet na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 a 2018.V trámci diskusie k tomuto bodu sa
prihlásil prítomný Ing. Michal Peter s konštatovaním, že jemu ako „rozpočtárovi“ sa zdá, že zverejnený
rozpočet je strašne stručný. Poukázal na to, že mu v tejto súvislostí volala nejaká pani ( bez upresnenia jej
mena ), ktorá mala vysloviť zásadnú nespokojnosť so stručnosťou predloženého rozpočtu v časti
„Poplatky a platby za vypúšťanie vôd – OZÓN“, kde čiastka =150 000,-€ je údajne veľmi vysoká
a mimoriadne zaťaží každú rodinu. Na uvedené reagoval starosta obce, že ak má údajná pani záujem
o podrobné informácie, nech príde za ním, že on ako kompetentná osoba jej to rád vysvetlí. Zároveň
upozornil Ing. Michala Petera, že k žiadnemu zaťaženiu rodín nedôjde, nakoľko tých =150 000,-€ nie je vo
výdajovej, ale v príjmovej časti rozpočtu. P. Adamová pripomenula, že takto to bolo uvádzané aj po
predchádzajúce roky a bolo to vždy v poriadku.
Pôvodný návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
ch.) Zásad rozpočtového hospodárenia obce Petrovce.
Predložený materiál bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
i.) Zásad na obeh účtovných dokladov na Obecnom úrade Petrovce
Predložený materiál bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
6. Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaní následnej finančnej kontroly. Informáciu prijali
všetci prítomní poslanci bez pripomienok.
7. Informácia o stave rozhlasovej ústredne a prejednanie možnosti zakúpenia ústredne novej. Starosta
obce informoval prítomných, že došlo k opakovanej poruche rozhlasovej ústredne. Firma MK hlas, s.r.o.,

ktorá vykonávala opravu, zapožičala obci nový vyrozumievací modul pre rozhlasovú ústredňu, ktorý
umožňuje i množstvo iných funkcii, akými sú napríklad, posielanie SMS občanom obce so zverejňovanou
správou, opakovanie správ, bez prítomnosti obsluhy, ovládanie hlásenia prostredníctvom mobilného
telefónu a ďalšie. V rámci diskusie navrhol p. Čurlik vykonať prieskum trhu, nakoľko sa mu zdá, že na trhu
by mohli byť i iní, kvalitnejší a lacnejší výrobcovia. Bol požiadaný prítomnými poslancami i starostom obce,
aby do konca roka vykonal tento prieskum a informoval ich o výsledkoch, aby bolo možné prijať
kvalifikované rozhodnutie.
8. Vykonanie úprav rozpočtu za rok 2015. P. Adamová prítomných zoznámila prítomných poslancov
s potrebou úpravy rozpočtu a to jak v príjmovej, tak i vo výdajovej časti, predovšetkým z dôvodu potreby
vykonania úhrad faktúr v súvislosti s výstavbou kanalizácie a ČOV. Ďalej vysvetlila, že pôvodný rozpočet
nepočítal z aktivitami, ktoré boli obcou vykonávané v priebehu roka, preto v niektorých položkách boli
navrhované nízke čiastky, ktoré boli prekročené. Jedná sa hlavne o zabezpečenie akcií akými boli, MDŽ,
Juniáles, Mikuláš ale i ďalšie, kde sa jedná o nízke čiastky. Najvyššou čiastkou ktorú je potrebné doplniť je
čiastka na platby pre „dohodárov“, akým je napríklad p. Mgr Petrovič – projektový manažér pre stavbu
„Kanalizácia a ČOV Petrovce – Hanušovce“, odmeny poslancom a podobne.
Úpravu rozpočtu schválili všetci prítomní poslanci.
9. Prejednanie a schválenie predajnej ceny za odkúpenie časti parcely č. 56/1 ( súhlas na odpredaj –
Uznesenie zo zasadnutia OZ č. 26/2014 ). Starosta obce zoznámil prítomných so znením uznesenia č.
26/2014 a so skutočnosťou, že v súlade s týmto uznesením dal p. Andrej Štofan bytom Petrovce 119,
vyhotoviť Geometrický plán. V rámci diskusie požiadal o vystúpenie Ing. Michal Peter, ktorý sa rozhorčene
vyjadril, že v rámci výstavby kanalizácie dal p. Štofan nahrnúť zeminu na časť výjazdovej cesty, ktorá patrí
obci a tak zamedzil možnosť jej využívania v oboch smeroch. Starosta obce upozornil Ing. Michala Petera,
že predmetom jednania je v tomto momente stanoviť predajnú cenu.
Po krátkej diskusií bola všetkými prítomnými poslancami odhlasovaná predajná cena 0,50€ /m2 časti
parcely KN-C 56/1 vyčlenenej Geometrickým plánom č. 10906991 – 35/2015, ako novovzniknutá parcela
KN-C 56/3 – Zastavané plochy o výmere 42 m2, Katastrálne územie Petrovce, Správa katastra Vranov nad
Topľou.
10. Informácia o priebehu a výsledkoch kolaudačných konaní na stave „Kanalizácia a ČOV Petrovce“
Starosta obce podal informáciu o priebehu vykonávaných kolaudácii s konštatovaním, že v súčasnosti
vyvstáva jediný problém, ktorý súvisí s kolaudáciou a to je súhlas správcu komunikácii. Na samotnej
kolaudácii sa za Správu a údržbu ciest Vranov nad Topľou nezúčastnil jej kompetentný zástupca, ale iba
poverená osoba, ktorá mala jediný pokyn, napísať zamietavé stanovisko do protokolu. Dôvodom
nesúhlasného stanoviska, je podľa vyjadrenia zástupcov SÚC PSK nesplnenie požiadavky jej riaditeľa,
ktorou bola pokládka mikrokoberca na celý profil vozovky, bez výnimky. Uvedená požiadavka pritom nebola
prednesená obci Petrovce, ako investorovi a ani nemá žiadny vplyv na činnosť kanalizácie.
Starosta obce zároveň upozornil, že okrem uvedeného problému o ktorého riešenie požiadal majiteľa DÚHY
a. s. p. Ing. Remetu, je potrebné do konca roka pouhrádzať všetky faktúry, aby bolo možné požiadať
v januári o poslednú platbu riadiaci orgán.
11. Do diskusie sa prihlásil Ing. Michal Peter s tromi príspevkami.. V prvom uviedol, že nakoľko sú
v bytovom dome zlé termoventile, zakúpil do bytu svojej mamy nové. Zároveň sa informoval, komu má
odovzdať potvrdenky o zakúpení materiálu s poukázaním, že na tieto účely je fond opráv. Starosta obce ho
upozornil, že na zabezpečenie uvedených služieb má obec uzatvorenú mandátnu zmluvu so správcom
bytového domu. V druhom kritizoval, že jeho mame bola vznesená požiadavka o úhradu poplatku za odpad,
pritom vraj uvedený poplatok je zapracovaný do platobného výmeru. Starosta obce ho ubezpečil, že uvedené
preverí a ak došlo k pochybeniu, prijme nápravné opatrenia. V treťom sa informoval, prečo jeho syn
nedostal príspevok pri narodení dieťaťa i napriek tomu, že má v obci trvalý pobyt. Starosta obce mu
odpovedal, že uvedený príspevok bol poslancami schválený ako jednorazová pomoc mladým rodinám, ktoré
trvalo žijú v obci Petrovce a nie len majú formálny trvalý pobyt v obci. Mgr. Poliaková v tejto súvislosti
poukázala, že to nie je len prípad jeho syna, ale obdobne je to i u ďalších občanov a menovala p. Mareka
Baloga. Na to Ing. Peter uviedol, že on má Britské občianstvo, na čo p. Adamová upresnila, že ale trvalý
pobyt má stále v obci Petrovce. Na uvedené argumenty reagoval Ing. Michal Peter, že ak nemá syn nárok
na finančný príspevok, nechce ani „Mikulášske balíčky“, tieto vyložil na stôl s tým, aby si prítomní osladili
život sami.
Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil.

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 14.09.2015

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

Overovatelia zápisnice: ............................................
..............................................

