Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 094 31 Hanušovce nad Topľou_
Číslo: 22/26 - 4 /2018

Zápisnica
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 10.09.2018

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

Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

9.
10.
11.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Prejednanie a schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr za
práce a materiál pri investičnej výstavbe takto:
● rekonštrukcia budovy školy,
● výstavba pamätníka 1.partizánského letiska na východnom Slovensku,
● výstavba výťahu pri Kultúrnom dome.
Informácia starostu obce o postupe, spôsobe, priebehu a vykonaní:
● 46. ročníka Mierových slávností pod Lysou.
● Výmeny strechy, okien a zateplenie budovy školy.
● Výstavby Hasičskej zbrojnice.
● Výstavby Multifunkčného ihriska a Detského ihriska.
● Výstavby výťahu pri budove Kultúrneho domu.
● Rekonštrukcie a úpravy ciest v správe obce.
● Výstavby a odhalenia pamätníka 1. partizánskeho letiska na východnom Slovenku.
Rôzne
Návrh na uznesenie.
Záver.

1.) V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie 23. zasadnutia OZ.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Andrej ČURLIK a Mgr. Anna Poliaková , do návrhovej
komisie bola zvolená p. Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ.. Za zapisovateľku bola určená pani Emília
ADAMOVÁ.
3. ) Navrhnutý program rokovania OZ bol poslancami jednomyseľne schválený. Starosta obce navrhol
zmeniť znenie odstavca druhého v bode piatom z textu „výstavba pamätníka 1.partizánského letiska na
východnom Slovensku“ na nový text, ktorý by znel „úprava schodiska pri Dóme smútku“. Nnavrhnutá
úprava bola poslancami schválená.
4. ) Pri kontrole plnenia uznesenia starosta obce konštatoval, že toto bolo splnené v plnom rozsahu.

5. ) V úvode tohto bodu starosta obce objasnil, že i napriek pôvodnému schváleniu týchto akcii, ak
chceme vykonať úhradu z rezervného fondu, kde máme finančné prostriedky na úhradu faktúr za práce
a materiál pri investičných akciách, samotný prevod týchto finančných prostriedkov podlieha schváleniu OZ.
Po tomto objasnení poslanci jednomyseľne schválili uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu
na úhradu faktúr za práce a materiál pri investičnej výstavbe takto:
● Rekonštrukcia budovy školy:
a.) Výmena okien v celkovej výške 29 631,92€
b.) Zateplenie plášťa budovy školy a úprava fasády v celkovej výške 33 755,76€
● Úprava schodiska pri Dóme smútku v celkovej výške 2 015,13€
● Výstavba výťahu pri Kultúrnom dome – záloha vo výške 16 689,60€
6.) Starosta prítomných podal informáciu k jednotlivým bodom:
● k 46. MS pod Lysou pripravila p. Adamova písomný prehľad príjmov a výdajov pre poslancov
a HK. Starosta obce konštatoval, že vďaka predaju tombolových lístkov, sme v porovnaní
s plánovanou čiastkou 3 500,-€ ušetrili 304,55€
● K vykonanej rekonštrukcii budovy školy starosta konštatoval, že je ešte potrebné pred
kolaudáciou dokončiť protipožiarny rebrík a striešky pre vchody. Uviedol, že práce na budove
školy boli zhotoviteľom vykonané kvalitne s tým, že po dodaní a montáži protipožiarneho rebríka,
môžeme budovu skolaudovať.
● Na výstavbu Hasičskej zbrojnice nám bola poukázaná finančná hotovosť vo výške 30 000,-€.
● Na výstavbu detského ihriska nám bola poukázaná finančná hotovosť vo výške 10 000,-€. Tu
starosta ale uviedol, že samotná výstavba Detského ihriska môže začať až po ukončení výstavby
Multifunkčného ihriska, na ktorého výstavbu máme dostať 38,500,-€. Na takúto sumu bola
podpísaná Zmluva medzi obcou a Úradom vlády SR. V tomto momente prebieha obstarávanie na
zhotoviteľa a čakáme na poukázanie finančnej hotovosti na účet obce.
● K výstavbe výťahu starosta obce uviedol, že táto je vykonávaná v súlade s plánom.
● Rekonštrukcia sa spomalila kvôli tomu, že zhotoviteľ bol požiadaný predsedom VÚC
o premiestnenie svojich kapacít na likvidáciu škôd po povodniach vo Vysokých Tatrách. Zároveň
uviedol, že časť zamestnancov od zhotoviteľa od pondelka už v obci pracuje jednak na výstavbe
základovej dosky pod budovu hasičskej zbrojnice a zároveň vykonávajú úpravu kanalizačných
šácht a vodovodných šúpatiek v úsekoch ciest, kde bude vykonaná úprava povrchu. K ceste „ Na
ulicu“ uviedol, že po konzultácii s odborníkmi bude táto stavebnými úpravami rozšírená o cca
0,5m, a na odvádzanie povrchových – dažďových vôd bude položený obrubník.
● K výstavbe pamätníka uviedol, že tento, tak ako bol postavený je veľmi dôstojným miestom. Na
strane druhej však uviedol, že predložená faktúra za vykonané práce bola zhotoviteľom, oproti
pôvodnej cene, navýšená skoro o 60%. Uviedol, že toto si so zhotoviteľom vydiskutuje a následne
bude OZ informovať.
9./ V bode rôznom starosta informoval prítomných poslancov, že obdŕžal emailom pokyny
k zabezpečeniu 5. ročníka štafetového behu vďaky, mieru a svornosti, behu PhDr. Milana Sidora CSc., kde
organizátor okrem požiadaviek na obec v prvotnom emaily stanovuje čas príchodu štafety o 14.30 hod.
a v druhom emaily z 10.09.2018 túto dobu stanovuje na 17.20 hod. Zdôraznil, že zabezpečenie uvedenej
akcia nebolo vôbec konzultované s vedením obce. I napriek uvedenému požiadavky bude splnená, ale
i konzultovaná s organizátorom, aby sa podobné konanie v budúcnosti neopakovalo.
N požiadanie starosta udelil slovo Ing. Peterovi. Vo svojom vystúpení Ing. Peter zaujal stanovisko k faktúre
za výstavbu pamätníka, kde uviedol, že p. Velčko ako zhotoviteľ nie je síce platcom DPH, ale nakupuje
s DPH. Na čo reagoval starosta, že v rámci cenových ponúk bol p. Velčko vybratý kvôli tomu, že ponúkol
najvýhodnejšiu cenu a rozdiel medzi cenou s ktorou uspel je skoro 60%, čo značne prevyšuje i DPH.
V ďalšom Ing. Peter uviedol, že v prípravnom konaní bolo stanovené namiesto zámkovej dlažby vykonať
dlažbu z prírodného kameňa a že do ceny neboli zahrnuté zhotovenia tabuli s textami, kde vidí dôvod
navýšenia. Starosta obce reagoval, že je to síce možné, ale o navýšení či inej úprave má rozhodovať zástupca
investora a on tieto informácie nemal. Ing. Peter v ďalšom poďakoval, za účasť žiakov na akte odhalenia
pamätnej tabule a zároveň poďakoval za pomoc poslancom a OcÚ. Na záver ešte uviedol, že na pamätník by
bolo vhodné dať vyrobiť tabuľku s termínom jeho odhalenia a na pamätníku na cintoríne upraviť písmena
s čím sa stotožnil starosta i poslanci a dohodli sa, že toto budú riešiť priebežne.

10.) V závere starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil jednanie 23. zasadnutia
OZ.
V Petrovciach dňa 13.09.2018

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

