Obec Petrovce - Obecný úrad, č. 89. 094 31 Hanušovce nad Topľou______________

Číslo: 22/15-3 /2015

Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 24.06.2015.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. ( poslanci p. Poliaková, p, Čurlik a p. Rozkoš, HK obce
a zapisovateľka )
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce Petrovce za rok 2015.
Prejednanie a schválenie VZN č. 008/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Petrovce.
7. Prejednanie a schválenie programu, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia 8.
ročníka
futbalového turnaja dňa 24.07.2016 a 44. ročníka Mierových slávností dňa 07.08.2016.
8. Prejednanie a schválenie projektovej dokumentácie na vykonanie rekonštrukcie Základnej Materskej
školy a výstavbu prístrešku pre hasičskú a obecnú techniku. Stanovenie termínov a postup
výstavby.
9. Informácia o priebehu výberového konania na obsadenie funkcie Riaditeľa Základnej školy.
10. Prejednanie žiadosti.
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.
1.) Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav
Bobrik.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení páni Andrej ČURLIK a Rastislav ROZKOŠ, do
návrhovej komisie bola zvolená pani Mgr. Anna POLIAKOVÁ. Za zapisovateľku bola určená pani
Emília ADAMOVÁ.
3. ) Navrhnutý program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
4. ) Pri kontrole plnenia uznesenia bolo konštatované, že uznesenie z predchádzajúceho
zasadnutia bolo splnené.
5. ) Prítomní poslanci prejednali a bez pripomienok schválili záverečný účet obce Petrovce bez
výhrad.
6. ) V rámci rozpravy k tomuto bodu podal starosta obce informáciu, že v tomto štádiu bude
prebiehať triedenie odpadu obdobne ako doposiaľ, do veľkých zberných nádob, ktoré sú
umiestnené na štyroch stanoviskách. Naviac do domácností budú doplnené plastové vrecia,
farebne rozlíšené na individuálny triedený zber odpadu, ktoré budú vyvážané v stanovených

-2termínoch. Zároveň uviedol, že tento polrok bude z tohto pohľadu testovacím a definitívne
rozhodnutie o spôsobe zberu triedeného komunálneho odpadu a jeho zvoze by sa malo definitívne
rozhodnúť koncom roka 2016 s účinnosťou od 01.01.12017. Pripomenul, že je potrebné apelovať
na občanov, aby v maximálnej možnej miere vyprodukovaný odpad triedili, čim jednak prispejú
k čistejšiemu prostrediu a následne z toho budú mať svoj vlastný profit, pretože bude menej
komunálneho odpadu a tým i menej zaplatíme.
Pán ĆURLIK pripomenul, že je potrebné dôslednejšie riešiť i likvidáciu biologického odpadu
zo záhrad.
V poslednom období dochádza častejšie k likvidovaniu pokosenej trávy spaľovaním, čo značne
zneprijemňuje život. Ďalej uviedol, že vychádzajú výzvy na budovanie zberných dvorov.
Starosta uviedol, že momentálne nemáme pozemok, čo je podmienkou. Ďalej doplnil, že
v súčasnosti máme k zabezpečeniu hospodárskych a iných úloh na obci dve vozidla PV3S, z ktorých
je jedna nepojazdná a naviac je otázne ako to bude z tzv. „C“ číslami. Dal podnet, zvážiť možnosť
zakúpenia traktora s odpovedajúcim zariadením, pomocou ktorého by bolo možné do značnej
miery zabezpečiť likvidáciu tráv mulčovaním alebo jej zvozu, ale i plnenie iných úloh v prospech
občanov i obce samotnej. Pripomenul, že i napriek snahám, nedarí sa nám zabezpečiť, aby
nedochádzalo k spaľovaniu. Zároveň uviedol, že je potrebné vysvetľovať vo svojom okolí, aby
v prípade, že občania likvidujú biologický odpad kontrolovaným spaľovaním, to vykonávali za
priaznivých poveternostných podmienok a aby tento bol náležite suchý.
Všetci prítomní poslanci predložený návrh VZN č. 008/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce schválili bez pripomienok.
7. ) Prítomní poslanci prejednali a schválili návrh plánu zabezpečenia akcii 8. ročníka
futbalového turnaja a 44. ročníka MS pod Lysou.
8. ) Starosta obce, Ing. Miroslav BOBRIK informoval, že v súčasnosti má k dispozícii len
grafickú časť projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školy, nakoľko ju vrátil na doplnenie
projektantovi. Po obdŕžaní definitívnej podoby projektovej dokumentácie túto predloží poslancom
k posúdeniu a prejednaniu.
9. ) Starosta obce, Ing. Miroslav BOBRIK informoval prítomných, že 14. 08.2016 končí mandát
riaditeľke ZŠ, páni Mgr. Júlii IVANOVEJ. Na základe uvedených skutočností, vyhlásil výberové
konanie. O obsadenie funkcie sa v termíne uchádzal jeden uchádzač a to terajšia riaditeľka ZŠ pani
Mgr. Júlia IVANOVÁ, ktorá ako jediná v stanovenom termíne predložila požadovanú prihlášku
s požadovanou dokumentáciou.
10. ) Na prejednanie OZ bolo predložených viacero žiadosti.
Páni Jaroslav PETER a Ján ŠTOFAN podali žiadosti na odkúpenie pozemkov nad ich
parcelami, ktoré boli predmetom jednania OZ v predchádzajúcom volebnom období. Vtedajšie OZ
schválilo žiadosť p. Martina GAJDOŠA s podmienkou, že bude vyhotovený geometrický plán
a žiadosť predložia ďalší záujemcovia. Obe podmienky boli naplnené. Poslanci OZ potvrdili
rozhodnutie vtedajšieho OZ, ktoré tento odpredaj uznesením č. 13 z 28.06.2012 schválili
s podmienkou, že budú dodržané všetky zákonom stanovené podmienky. Starosta obce uviedol, že
spôsob i podmienky predaja pozemkov prekonzultuje s právnikom a následne podá OZ relevantnú
informáciu.
Poslanci OZ vyslovili predbežný súhlas i s odpredajom parcely pre pán Petra HADBAVNÉHO
s dodržaním rovnakých podmienok, ako pri predchádzajúcich žiadostiach.
K žiadosti pána Jozefa KRIVÁKA v úvode podal vysvetlenie starosta obce Ing. Miroslav
BOBRIK, ktorý uviedol, že spôsob akým pán KRIVÁK POŽADUJE vyhlásenie, vyvoláva prinajmenšom
podozrenie z nie celkom transparentného prevodu vlastníckeho práva. Naviac vo vypracovanom
geometrickom pláne je i prevod 24 m2 pozemku patriaceho obci Petrovce a vôbec sa neuvažuje
s vecným bremeno na existujúcu kanalizáciu na odvádzanie povrchových vôd. Všetci prítomní
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plánu s vylúčením prevodu časti parcely č. 476/2 vo výmere 24 m2, ktorého je vlastníkom obec,
predložením súhlasného vyjadrenia o vysporiadaní od ostatných spoluvlastníkov a vlastný prevod
podmieňuje i zapracovaním vecného bremena na existujúci odtokový kanál.
Poslancov OZ informoval starosta obce Ing. Miroslav BOBRIK o prijatí žiadosti o finančný
príspevok TJ Sokol Vranov nad Topľou pre organizáciu výstupu na Oblík a obsahom písomnej
odpovede, ktorú vypracoval a žiadateľom odoslal. Poslanci sa so stanoviskom starostu obce
stotožnili.
Žiadosť vedenia MŠ o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie školského zariadenia
pre MŠ vo výške 599,-€ bola prítomnými poslancami schválená.
K žiadosti ZO SZPB o príspevok na činnosť, vystúpil HKO pán Ján Peter, ktorý vyjadril názor, že
každoročne sa organizácii prispieva, ale že je pravda, že by organizácia mala viac pracovať
s mladými a pre mladých. Mgr. Anna POLIAKOVÁ navrhla čiastku 500,-€, aby to nebolo inak, že
jedným dáme viac. Pán Andrej ĆURLIK uviedol, že má informácie o tom, že na výletoch
organizovaných ZO SZPB, ktoré touto formou spolufinancuje obec, sa dosť pije, a chodia tam cudzí
ľudia. Kriticky sa vyjadril i k spôsobu popularizácie týchto akcii čo potvrdila i Mgr. Poliaková.
K samotnej činnosti organizácii pôsobiacich na území obce vyslovil potrebu zvýšenia tvorivosti
a súťaživosti medzi nimi.
Starosta obce k tomuto bodu uviedol, že príspevok na činnosť organizácii je nezákonný. Upozornil,
že máme na obci prijaté VZN, kde sú stanovené podmienky udelenia dotácii. Ďalej uviedol, že sa
nedá porovnávať jedná organizácia s druhou. Členovia MS SČK ale i členovia miestnej poľovníckej
skupiny, ku každej akcii organizovanej obcou pristupujú mimoriadne aktívne. Naopak, u členov
ZO SZPB badať výraznú pasivitu. Pripomenul, že pri besede k udalostiam rokov 1944 až 1945,
organizovanej v sobotu počas 43. ročníka MS pod Lysou sa tejto zúčastnilo viac cudzích ľudí ako
členov ZO SZPB, naopak tých tam bolo len pár.
Pri hlasovaní nakoniec prítomní poslanci schválili ZO SZPB dotáciu vo výške 500,-€.
11. ) p. Andrej ĆURLIK položil otázku, či sa neuvažuje o úľavách pri poplatkoch za odpad
u občanov, ktorí sa dlhodobo - pracovne zdržiavajú mimo bydliska. Ďalej vyjadril nespokojnosť
s konečnou úpravou na stavenisku kanalizácie, keď na pozemku pri OcÚ zanechali množstvo
odpadu a rovnako veľké množstvo odpadu nechali i pod mostom, oproti domu p. POLIAKOVEJ.
Starosta obce mu odpovedal, že pri kalkuláciách cien za stočné sa s touto situáciou nerátalo.
Výpočet bol urobený, tak aby poplatky boli pre občanov čo najvýhodnejšie, ale zároveň pokrývali
náklady na prevádzku ČOV, nemôžme tvoriť zisk ale ani ísť do záporných čísel. K neporiadku po
stavbároch uviedol, že túto otázku priebežne rieši so stavbyvedúcim p. Molnárom. Odpad pod
mostom pochádza z nánosu, ktorý nestihli z časových dôvodov stavbári odviesť v rámci prác nad
rámec projektu, po dohode so starostom obce.
p. ROZKOŠ predniesol požiadavku na zabezpečenie pokrytia nákladov na materiál na údržbu
a dokončenie ihriska a zariadení pri ňom v hodnote okolo 500,-€. Zároveň uviedol, že tieto práce
vykonajú športovci vlastnými silami. Prítomní poslanci odsúhlasili, že materiál môže zakúpiť OcÚ
z prostriedkov na údržbu.
Ing. Michal PETER uviedol, že kanalizácia bola urobená na to aby sa pripojilo čo najviac ľudí. Keď
sa vykope prípojka, musí napojenie niekto prekontrolovať. Urobiť odpočty vody. Niektoré
napojenia sú urobené zle, vie minimálne o jednom, kde bolo vykonané napojenie priamo, nie do
šachty. Pripomenul, že by bolo potrebné urobiť väčšiu kampaň. K výstupu na Oblík a ku
skutočnosti, že nemáme informácie o existencii organizácie TJ Sokol v Petrovciach uviedol, že keď
sa robila tá organizácia, vstupovala tam obec. Prítomným položil otázku, či nechcú propagovať
štúrovcov a zároveň vyslovil domnienku, že asi bola urobená kampaň, že nebude guľáš, aby nebolo
ľudí. Ďalej sa kriticky vyjadril ku dňu detí, s poznámkou, že aká je to akcia pre detí, keď sa tam
huláka, mamičky fajčia a otcovia do noci opití hulákajú a spievajú. Hasiči nestihli odpratať
techniku, mohlo sa niečo stať a pritom technika ešte nie je ani majetkom obce. K poznámke p.
Jána PETERA uviedol, že nesúhlasí jeho stanoviskom, že akcie ktoré robí ZO SZPB sú i pre detí.
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z OcÚ s plačom, lebo v ten istý deň starosta začal na neho nadávať, čo sa nesluší. Ďalej položil
prítomným otázky, že prečo sa chodníčky premenovali na mierové slávnosti, keď 42 rokov to boli
Oslavy pod Lysou, nie Stretnutia pod Lysou a kedy bude verejné zhromaždenie pre občanov.
Starosta obce Ing. Miroslav Bobrik na uvedené reagoval, že súhlasí s pripomienkou zvýšenej
propagácie na napojenie a ubezpečil, že v tomto smere prijme opatrenia. Ku kontrole napojenia
uviedol, že toto požadoval od zhotoviteľa, ktorý to najprv prisľúbil, no nakoniec odmietol, že si to
máme napojiť sami, že táto činnosť zo strany zhotoviteľa nebude kontrolovaná. Čo sa týka
neodborného napojenia na kanalizáciu, to je priamo na potrubie uviedol, že to bolo vykonané pri
škole na základe odporúčania odborníkov, nakoľko tam umiestnená šachta má vstupný otvor na
druhej strane a vtedy, deď sa táto šachta robila ešte nebol starosta. K existencii TJ Sokol opäť
uviedol, že takáto organizácia v rámci obce neexistuje a nemá informáciu o tom, že by tu niekedy
fungovala. K obvineniu, že na neho nadával v deň pohrebu jeho svokra uviedol, že niečo také by si
nedovolil. Pri príchode jeho manželky sa len pýtal, kedy má prísť do domu smútku v deň pohrebu,
aby pomohol pozostalým s vynesením zosnulého na katafalk. Na počudovanie jeho manželky
uviedol, že do úmrtia p. Betkovej sa tohto aktu nezúčastňoval. Vtedy mu ale jej manželom bolo
vytknuté, že tam nebol, že on ako starosta toto zabezpečoval. Od uvedenej doby toto pomáha
pozostalým
zabezpečiť. Manželka Ing. Petera to odmietla s tým, že si to rodina zabezpečí. K oslavám MDD
uviedol, že okrem už spomenutých aktivít rodičov, v rámci tejto akcie vystúpilo s veľkým úspechom
i divadielko CILILING a že len škoda, že práve v tej dobe sa zo susedného pozemku ozýval zvuk
krovinorezu. Na čo Ing. Peter reagoval, že mali sme za ním prísť, bol by skončil. Na otázku
starostu, či už je napojený na kanál odpovedal, že nie.
Pred skončením diskúsie Ing. Peter sa obrátil na starostu, že nedostal odpoveď na otázku, kedy
bude verejné zhromaždenie. Na to mu starosta Ing. Miroslav Bobrik odpovedal, že ako bývalý
starosta iste vie, že zvolanie zhromaždenia občanov je inštitút, ktorý patrí len poslancom
a starosta naň nemá kompetencie zo zákona.
12. )

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie OZ.

V Petrovciach dňa 30.062016

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

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

