Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 094 31 Hanušovce nad Topľou_
Číslo: 22/23 - 9 /2018

Zápisnica
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 16.02.2018

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. ( poslanci p. Hliboká Čurliková, p. Poliaková, p. Jenčo a p. Čurlik,
p. Rozkoš , HK obce p. Peter a zapisovateľka – p. Adamová), hostia: Ing. Ondrej ŠČEPITA, PhD.
Ing. Peter REPÁŇ, Jaroslav MUCHA, Ivan GDOVIN.

Návrh programu rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10 .
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Informácia o príprave Folklórneho festivalu spod Oblíka – pozvaný vedúci FS OBLÍK p. Jaroslav
MUCHA.
Informácia o moţnostiach vykonania jednoduchých pozemkových úprav pre vytvorenie lokality na
výstavbu rodinných domov označenej v Územným plánom obce Petrovce ako B1 – Kamence.
Informáciu podá Ing. Ondrej Ščepita, PhD.
Prejednanie moţnosti postupu pri spoločnej ochrane úţitkových plodín občanmi obce a členmi
Poľovníckeho zdruţenia Lipiny, pred lesnou zverou a jej reguláciu v intraviláne obce – pozvaný
predseda PZ Lipiny pán Ivan Gdovin.
Prejednanie moţnosti a schválenie spôsobu realizácie bezbariérového prístupu do priestorov
1.poschodia Kultúrneho domu
Prejednanie možností a schválenie spôsobu realizácie úprav obecných komunikácii.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Petrovce za rok 2017.
Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018.
Prejednanie a schválenie Plánu vecných úloh na rok 2018.
Prejednanie ţiadosti o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy.
Informácia o Rozhodnutí IŢP Košice o zmene termínu dokončenia stavby Skládky odpadov na nie
nebezpečný odpad Hanušovce – Petrovce III. etapa.
Prejednanie moţnosti výstavby Multifunkčného ihriska.
Prejednanie potreby a návrhu Zmluvy o poskytovaní právnych sluţieb.
Prejednanie ţiadosti.
Rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

1.) Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Miroslav Bobrik.

2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Mgr. Anna POIALIAKOVÁ a p. Andrej ČURLIK , do
návrhovej komisie bola zvolená pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a Ing. Ján JENČO. Za
zapisovateľku bola určená pani Emília ADAMOVÁ.
3. ) Pred schvaľovaním návrhu programu rokovania, navrhol starosta obce tento doplniť o bod „
Prejednanie a schválenie Dohody o určení výšky a spôsobe poskytovania náhrady za obmedzenie
vlastníckych práv – pri lyţiarskom vleku. Zároveň navrhol tento bod zaradiť ako bod 17 a u ostatných
upraviť číslovanie o jedno smerom nahor. Takto upravený program bol jednomyseľne schválený.
4. ) Pri kontrole plnenia uznesenia bolo konštatované, ţe toto bolo jednomyseľne splnené.
5. ) Pozvaný vedúci súboru OBLÍK pán Jaroslav MUCHA prítomným objasnil, ţe po dohovore starostov
z Chmeľova a Petroviec, vedúcej MsKS V Hanušovciach a vedúceho FS OBLÍK, bol prijatý návrh na
usporiadavanie folklórneho festivalu s tým, ţe tento bude organizovaný kaţdý rok na inom mieste. Zároveň
uviedol, ţe obec Chmeľov od tohto plánu upustila s odôvodnením, ţe to majú od ruky. K samotnému systému
fungovania pán Mucha uviedol, ţe by to mal byť festival na podporu folklórnych tradícii v regióne a tento
ročník by sa mal vykonať 16.06.2018 v Hanušovciach nad Topľou. Najprv by mali vystúpiť detské kolektívy
a po nich súbory a skupiny dospelých. Nakoľko sa jedná o festival, tak účinkujúcim súborom by sa uhrádzali
náklady na dopravu a stravu. Prítomní poslanci jednomyseľne schválili účasť obce Petrovce na tomto
projekte.
6.) Spôsob a účel vykonávania jednoduchých pozemkových úprav lokality B1 KAMENCE, ktorá je
Územným plánom obce určená ako lokalita na výstavbu rodinných domov, objasnili pozvaní geodeti Ing.
Ondrej ŠČEPITA, PhD. a Ing. Peter REPÁŇ. V rámci tohto výkladu prítomným objasnili, ţe toto je
v súčasností najschodnejšia forma vysporiadania takejto lokality. Poukázali na skutočnosť, ţe v našom
prípade, keď potrebujeme vysporiadať celkom 6,4 hektára pri 220 vlastníkoch by iná forma nebola moţná.
Zároveň bolo poukázané i na skutočnosť, ţe zákon zároveň chráni všetkých spoluvlastníkov, to znamená, ţe
nikto nemôţe byť poškodený. Objasnili i celý proces a postup pri týchto úpravách, ktorým predchádza
Ţiadosť o vykonanie pozemkových úprav, ktorú obec musí podať na okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
a tento následne bude konať. Prítomní poslanci jednomyseľne schváli podanie ţiadosti o vykonanie
pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v lokalite označenej Územným plánom ako
lokalita B1 KAMENCE.
7.) Prítomný predseda Poľovníckeho zdruţenia pán Ivan GDOVIN, ţe i napriek vynaloţenému úsiliu
poľovníci nedokáţu prijať a ani nemajú moţnosti zabezpečiť ochranu poľnohospodárskych plodín na
záhradách občanov. Poukázal na moţnosť individuálnej ochrany kladením ľudských vlasov, čo je veľmi
náročné a stavaním elektrických oplotkov.
8.) Poslanci na základe doručenej projektovej dokumentácie uprednostnili výstavbu výťahu pred šikmou
plošinou k zabezpečeniu dostupnosti imobilných občanov na poschodie budovy Kultúrneho domu. Za
hlasovali: p. Mgr. Hliboká Čurliková, p. Mgr. Poliaková a p. Čurlik., zdrţal sa p. Rozkoš a proti bol p. Ing.
Jenčo.
9.)
Poslanci jednomyseľne schváli vykonanie úprav obecných komunikácii s tým, ţe priestory okolo
budovy školy budú realizované aţ po úprave budovy školy, to je na jeseň tohto roku.
10.) Poslanci zobrali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
11.) Poslanci jednomyseľne schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018.
12.) Bez pripomienok a jednomyseľne bol schválený Plán kultúrne spoločenských akcii.
13.) Ţiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou III. triedy, tak ako navrhla Správa
a údrţba ciest Prešovského samosprávnej kraja bola poslancami jednomyseľne zamietnutá.

14.) Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia Inšpektorát ţivotného prostredia Košice,
ktorým sa mení integrované povolenie pre prevádzku Skládky odpadov Hanušovce – Petrovce zobrali
poslanci na vedomie.
15.) Starosta informoval prítomných poslancov o moţnostiach získania nenávratných finančných
prostriedkov na vybudovanie multifunkčného ihriska. Poslanci jednomyseľne schválili zapojenie sa do tejto
aktivity a spracovanie ţiadosti na získanie časti finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska.
16.) Poslanci schválili uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní právnych sluţieb pre obec s JUDr. Beátou
Krausovou za paušálnu odmenu 100,-€ s DPH mesačne od 1.2.2018.
17.)
Poslanci prejednali a schválili Dohodu o určení výšky a spôsobe poskytovania náhrady za
obmedzenie vlastníckych práv medzi obcou Petrovce a Urbárskou spoločnosťou Petrovce – pozemkové
spoločenstvo.
18.) Poslanci prejednali ţiadosti o poskytnutie dotácie .
ZO SZPB, ktorá ţiadala 800,-€, navrhol Ing. Jenčo udeliť dotáciu vo výške 500,-€, čo poslanci jednomyseľne
schválili.
Poľovníckemu zdruţeniu Lipiny, ktoré ţiadalo dotáciu 1000,-€, na návrh Mgr. Hlibokej Čurlikovej schválili
poslanci, štyrmi hlasmi dotáciu 700,-€. Zdrţal sa Ing. Jenčo.
19.) V rámci diskusie poukázal p. Čurlik na podmytie cesty pred rodinným domom s.č. 32 a ţe pred RD s. č.
35 je v potoku zvalený strom. Reagoval starosta obce, ţe strom bude odstránený v najbliţšej dobe a podmytie
cesty bude riešené s výstavbou chodníka.
20.) V závere starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil jednanie 19. zasadnutia
OZ.
V Petrovciach dňa 21.02.2018

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce
Overovatelia zápisnice: .......................................................
......................................................

