Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 094 31 Hanušovce nad Topľou_
Číslo: 22/25 - 3 /2018

Zápisnica
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 15.06.2018

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. (poslanci Mgr. Hliboká Čurliková, p. Rozkoš, p. Čurlik a Ing. Jenčo.
Mgr. Poliaková – ospravedlnená )
HK p. Peter – ospravedlnený, zapisovateľka – p. Adamová.

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Prejednanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce.
6. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017.
7. Prejednanie a schválenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu na obdobie rokov 2018 –
2022.
8. Informácia starostu obce o spôsobe a priebehu realizácie jednotlivých investičných a iných akcií:
a.) Jednoduché pozemkové úpravy.
b.) Úprava a rekonštrukcia obecných komunikácii.
c.) Výstavba garáži a hasičskej zbrojnice.
d.) Výstavba výťahu k sále Kultúrneho domu.
e.) Výstavba multifunkčného ihriska.
f.) Možnosti výstavby detského ihriska.
g.) Úprava schodiska k Domu smútku.
h.) Vyňatie pozemku z funkcie lesa – lyžiarsky areál.
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
1.) V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie 22. zasadnutia OZ.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Andrej ČURLIK a p. Rastislav ROZKOŠ, do návrhovej
komisie bola zvolená p. Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a p. Ing. Jenčo. Za zapisovateľku bola určená
pani Emília ADAMOVÁ.
3. ) Navrhnutý program rokovania OZ bol poslancami jednomyseľne schválený. Starosta obce navrhol
doplniť program o dva body, ktoré vyplynuli z písomných dokumentov zaslaných ZO SZPB Petrovce a to:
I.. Prejednanie zabezpečenia „Behu vďaky Petrovce - Dukla – Petrovce“.
II. Prejednanie postupu pri výstavbe pamätníka partizánske letisko.
P. Čurlik a p. Mgr. Hliboká Čurliková navrhli doplniť program o ďalší bod a to:
III. Prejednanie možnosti členstva obce Petrovce v občianskom združení FS OBLÍK.
Všetky tri doplňujúce body programu poslanci OZ jednomyseľne schválili.

4. )
Pri kontrole plnenia uznesenia starosta obce konštatoval, že predovšetkým z dôvodu osobných
zdravotných problémov ( liečenie a následná operácia pravého ramena, nezabezpečil požiadavku na
stretnutie zástupcov obce a zástupcov spoločnosti ORAGRO – V s.r.o. k vykonaniu protipovodňových
opatrení, vytvorením rigolu nad pozemkami občanov obce. Zároveň uviedol, že túto požiadavku zabezpečí
v nasledujúcom období.
5. ) Poslanci prejednali odborné stanovisko HK obce k návrhu záverečného účtu obce, ktorý im bol
v písomnej podobe predložený, bez pripomienok.
6.)
Prítomní poslanci prerokovali záverečný účet obce a všetci prítomní poslanci jednomyseľne
celoročné hospodárenie obce schváli bez výhrad.
7.)
Starosta pred začatím prejednávania pripomenul, že tento bod do programu rokovania zaradil
z dôvodu potreby určiť najneskoršie 90 dní pred voľbami, ktorých termín sa predpokladá v prvej polovici
novembra 2018, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na roky 2018 – 2022. Zároveň
navrhol ponechať doterajší model, to je 5 poslancov OZ a 1,0 ( úplný ) rozsah výkonu funkcie starostu obce.
Poslanci obce jednomyseľne a bez pripomienok schválili predložený návrh.
8.) Starosta obce informoval prítomných o priebehu realizácie jednotlivých investičných a iných akcií:
a.) Jednoduché pozemkové úpravy, ich realizáciu schválilo niečo vyše 79 % vlastníkov podielov. Ďalej
uviedol, že OÚ vo Vranove n/T, Odborom pozemkového a lesného hospodárstva je v súčasnosti ustanovená 5
členná komisia na vytýčenie hraníc plochy, ktorá bude predmetom týchto úprav. Do komisie boli za obec
určení starosta obce Ing. Bobrik a za vlastníkov p. Andrej Čurlik. Bolo vykonané obstarávanie zhotoviteľa,
vyhodnotenie obstarávania a v nasledujúcich dňoch bude podpísaná zmluva o dielo.
b.) V tomto prípade bolo vykonané obstarávanie, jeho vyhodnotenie a podpísaná zmluva o dielo so
spoločnosťou CMR s.r.o., ktorá bude vykonávať práce. Mgr. Hliboká Čurliková po tejto informácii
pripomenula, že v rámci vykonávania úpravy obecných ciest by bolo potrebné zamerať cestu „Na ulicu“,
nakoľko sa sústavne zužuje, bolo by potrebné riešiť vybudovanie priekopy a v súčasnom období očistiť svahy.
Starosta obce prisľúbil, že pozve geodeta a dohodne stretnutie so zástupcom zhotoviteľa, aby nám poradil
spôsob realizácie priekopy, eventuálne iného riešenia.
c. ) Výstavba garáži – hasičskej zbrojnice, nakoľko túto stavbu budeme vykonávať svojpomocne ( tak
bolo i vydané stavebné povolenie, ešte pred pridelením dotácie ), je potrebné doplniť niektoré materiály, ako
sú realizačný projekt a podobne. Predpoklad, že všetky potrebné dokumenty budú skompletované a následne
odstúpené na riadiaci orgán.
d.) Na výstavbu výťahu bolo vykonané obstarávanie a s víťazom bola podpísaná zmluva. V týchto
dňoch je pripravovaná projektová dokumentácia.
e.) Na výstavbu multifunkčného ihriska nám bola schválená dotácia vo výške 38 500 € z úradu vlády.
V súčasnom období sme podľa pokynov zaslali na úrad vlády upravený rozpočet a čakáme na ďalšie pokyny.
f. ) K možnostiam výstavby detského ihriska starosta obce zoznámi prítomných s oznámením MF SR
o poskytnutí účelovej dotácie v sume 10 000,00 € na výstavbu detského ihriska pri materskej škole.
g. ) Starosta uviedol, že na tejto úlohe pracuje aktívne. Pôvodne asi pred tromi mesiacmi bol zástupca
firmy z Prešove na obhliadke staveniska s prísľubom, že pripraví rozpočet. Nakoľko sa tak ale neudialo,
v uplynulých dňoch bola požiadaná iná firma, ktorá pripraví návrh úpravy a rozpočet. Tento by mal byť
zhotovený do dvoch týždňov a následne by mala byť zabezpečená i stavebná úprava.
h. ) Pri vyňatí pozemkov z funkcie lesa pod lyžiarskym vlekom starosta informoval, že materiály boli
skompletované a následne bola žiadosť podaná na OÚ pozemkový a lesný odbor vo Vranove n/T.
P. Čurlik v závere tohto bodu sa spýtal, ako je to s kompostérmi. Starosta sa na základe uvedeného
ospravedlnil, že opomenul zaradiť i túto informáciu a zároveň konštatoval, že i v tomto prípade bolo
vykonané obstarávanie a nasledujúci týždeň bude podpísaná Zmluva o dodaní kompostérov.

8. I.)
Starosta informoval, že ZO SZPB predložila písomný súhlas na zabezpečenie „Behu vďaky
Petrovce – Dukla – Petrovce“ v dobe konania mierových slávnosti s vyčíslením sumy na krytie výdajov,
ktorá predstavuje čiastku 475,00 €. Poslanci jednomyseľne schválili finančné zabezpečenie uvedenej akcie
v celkovej hodnote 475,00 €, ktoré budú hradené z rozpočtu obce.
8. II.) Po rozprave, poslanci schválili poslancov Mgr. Hliboká Čurliková a Ing. Jenčo do komisie na
odsúhlasenie grafickej a textovej časti finančných tabúľ a jednomyseľne odsúhlasili vyčlenenie sumy
5 177,24, navýšenej o DPH na výstavbu pamätníka, v súlade s predloženým rozpočtom. Zároveň
skonštatovali, že uvedení poslanci a starosta obce by mali vykonávať i kontrolu spôsobu použitia financií
určených na túto stavbu s čím sa menovaní stotožnili. Na otázku starostu obce, prečo Zo SZPB predkladá
podklady na verejné obstarávanie na obec, keď pôvodný dohovor znel, že práce bude organizovať ZO SZPB
Petrovce a obec to bude financovať, Ing. Michal Peter uviedol, že obstarávanie musí vykonať obec. Na záver
sa starosta obce a Ing. Peter dohodli, že sa stretnú dňa 19.06.2018 a toto doriešia.
8. III.) Prítomní poslanci, bez pripomienok odsúhlasili, aby sa obec stala členom Občianskeho združenia
FS Oblík.
10.) V bode rôzne sa prihlásil Ing. Michal Peter s otázkou, prečo do JPÚ neboli zahrnuté i pozemky od
súpisného čísla 91 Čurlik po súp. číslo 120 Adam, aby sa vyšlo v ústrety i týmto vlastníkom. Starosta obce
mu na to odpovedal, že v súčasností je v riešení, tak ako je to v územnom pláne lokalita Kamence, kde by
mali vzniknúť stavebné parcely a zároveň prístupová cesta ku škole a pozemky pod školským ihriskom, ktoré
nie sú vysporiadané.
Ďalej položil otázku, či nie je možné aby bola vykonaná výstavba cesty poza bytovku, ktorá tam bola
plánovaná. Starosta obce mu uviedol, že o tom nemá vedomosť a poza bytový dom ani nie je dostatok
priestoru.
V závere pripomenul, že jeho mama nemá ešte Nájomnú zmluvu. Starosta mu na to odpovedal, že
v priebehu nasledujúceho týždňa plánuje zvolať zhromaždenie podnájomníkov k riešeniu rôznych problémov
a vtedy odovzdá i nájomnú zmluvu jeho matke.
11.) V závere starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil jednanie 22. zasadnutia
OZ.
V Petrovciach dňa 18.06.2018

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

