Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 094 31 Hanušovce nad Topľou_
Číslo: 22/28 - 4 /2018

Zápisnica
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 26.11.2018

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny. (prítomní všetci poslanci, HK a zapisovateľka p. Adamová)
Návrh programu rokovania:

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

7.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Prejednanie a schválenie Rozpočtu obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roku 2020 a 2021.
Prejednanie a schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr za
práce a materiál pri investičnej výstavbe takto:
● Rekonštrukcia ciest v správe obce ( na Ulicu ) .
● Záverečná faktúra za práce na rekonštrukcii budovy školy.
Potvrdenie pôvodného súhlasného stanoviska OZ o členstve obce Petrovce v Občianskom združení FS
Oblík, zápisom v uznesení.
Prejednanie žiadosti.
Návrh na uznesenie.
Záver.

8.
9.
10.

1.) V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných a otvoril rokovanie 25. zasadnutia OZ.
2.) Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Rastislav ROZKOŠ a Ing. Ján Jenčo, 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.
Po schválení programu, navrhol starosta obce tento doplniť o jeden bod článku 6, a to: Záverečná
faktúra po kolaudácii výťahu pri budove KD a na zasadnutí riešiť otázku zabezpečenia „Mikuláša“.
Prítomní poslanci toto doplnenie schválili.
4. ) Pri kontrole plnenia uznesenia starosta obce konštatoval, že toto bolo splnené v plnom rozsahu, Čo
prítomní poslanci zobrali na vedomie.
5. ) Starosta obce krátko informoval o príprave Návrhu rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020
a 2021. HK obce vo svojom vystúpení odporučil Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo na roku 2020
a2021 schváliť v rozsahu, ako bol predložený. Poslanci predložený Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľadovo
na roky 2020 a 2021 schválili jednomyseľne.
6.) Poslanci po rozprave k úprave cesty „Na ulicu“, kde p. Mgr. Hliboká Čurliková predniesla dielčie
výhrady k technickému vyhotoveniu úpravy cesty a hlavne nespokojnosť k úprave prístupu pred jej garážou,
kde jej i napriek tomu, že si to financovala sama, firma neurobila tak ako ona požadovala. Ďalej uviedla, že

ju navštívil p. Andrej Štofan, ktorý sa informoval, prečo nebol položený asfalt i na prístupovú cestu k jeho
domu. Starosta odpovedal, že s firmou má obec platný zmluvný vzťah (úprava cesty a dvora pri škole), tak
v tom období bude možné doriešiť prípadné nedorobky, čo ale už bude zabezpečovať nové vedenie obce. Po
tejto rozprave poslanci schválili pomerom 3:2 (za hlasovali: Mgr. Poliaková, p. Čurlik a p. Rozkoš. Ing.
Jenčo a Mgr. Hliboká Čurliková sa hlasovania zdržali) uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 32 590,26 € na úhradu faktúry za rekonštrukciu cesty v správe obce – horný koniec –
odbočka vľavo (Na ulicu) vo výške 32 590,26 €. Ďalej poslanci jednomyseľne schválili uvoľnenie finančných
prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr a to: záverečnú faktúru za práce na rekonštrukcii budovy
školy vo výške 32 520,00 € a záverečnú platbu po kolaudácii výťahu pri budove Kultúrneho domu vo výške
5 563,20 €
7.) Poslanci OZ štyrmi hlasmi ( Mgr. Poliaková sa zdržala )potvrdili pôvodné súhlasné stanovisko OZ
o členstve obce Petrovce v Občianskom združení FS Oblík.
8.) Poslanci OZ prejednali a jednomyseľne schválili žiadosť starostu obce o preplatenie 17 dní riadnej
dovolenky za rok 2018 v súlade s platnými ekonomickými zásadami.
10.) V závere starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil jednanie 25. zasadnutia
OZ. Na záver ešte starosta informoval poslancov OZ, že už nebude organizovať Mikulášsku slávnosť, ale že
urobí všetko pre to, aby zabezpečil zavesenie výzdob po obci a stromčeka.
V Petrovciach dňa 28.11.2018

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

