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

Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 27.12.2018
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľky, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie úpravy Rozpočtu obce Petrovce na rok 2018
6. Voľba predsedov a členov komisií pri OZ
7. Prejedanie a schválenie zástupcu zriaďovateľa za člena rady školy pri ZŠ a MŠ v Petrovciach
8. Oznámenie starostu obce o funkciách, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Úst.
Zákona NR SR č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov v znení ÚZ č.545/2005 Z. z. za rok 2018
9. Prejednanie žiadosti
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo.
2. Za zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová, za overovateľov zápisnice boli zvolení pani Mgr.
Mária Vargová a pán Vladimír Poliak. Do návrhovej komisie boli zvolení pani Kvetoslava Velčková
a pani Anna Pavlíková.
3. Program rokovania OZ bol poslancami jednomyseľne schválený. Starosta obce Ing. Ján Jenčo
navrhol doplniť program v bode 7 o prejednanie a schválenie zástupcu zriaďovateľa za člena rady
školy pri MŠ Petrovce. Navrhnutá úprava bola jednomyseľne schválená.
4. Pri kontrole plnenia predchádzajúceho uznesenia starosta obce konštatoval, že voľba predsedu
a členov komisií pri OZ bude doplnená na dnešnom zasadnutí. Takisto Oznámenie starostu obce
o funkciách, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov bude prejednané na dnešnom zasadnutí.
Ostatné body boli splnené v plnom rozsahu.
5. Starosta informoval prítomných o potrebe úpravy rozpočtu na rok 2018 a to v časti bežných
výdavkov a kapitálových výdavkov. Pani Emília Adamová doplnila, že je potrebné upraviť položky,
ktoré neboli rozpočtované. Previesť finančné prostriedky z rezervného fondu v sume 12 273,02 Eur,
ktoré boli použité na investičnú výstavbu hasičskej zbrojnice a vrátiť finančné prostriedky na bežný
účet. Poslanci úpravu rozpočtu, tak ako bolo navrhované v bežných príjmoch a výdavkoch a
v kapitálovej časti, jednomyseľne schválili.
6. Za predsedov a členov komisií pri OZ boli zvolení:
- verejný poriadok a priestupky – za predsedu starosta obce Ing. Ján Jenčo, členovia pani Anna
Pavlíková, pani Mgr. Anna Hliboká Čurliková, pani Kvetoslava Velčková, pani Mgr. Mária Vargová
a pán Vladimír Poliak. Za hlasovali 4 poslanci.
- výstavba a ŽP - predseda pán Vladimír Poliak, pani Kvetoslava Velčková, pani Anna Pavliková a pani
Mgr. Anna Hliboká Čurliková. Za hlasovali 4 poslanci.

-

kultúra a šport - predseda pani Anna Pavliková, zástupca pani Mgr. Mária Vargová, členovia pán
Rastislav Rozkoš a pani Mária Gajdošová. Za hlasovali 4 poslanci.
školstvo a sociálne vecí - predseda pani Mgr. Anna Hliboká Čurliková, pani Mgr. Mária Vargová,
pani Kvetoslava Velčková, pani Mgr. Ľudmila Rozkošová. Za hlasovali 4 poslanci.

7. Za zástupcu zriaďovateľa člena rady školy pri Základnej škole v Petrovciach bola navrhnutá pani
Mgr. Anna Hliboká Čurliková. Poslanci menovanú jednomyseľne schválili.
Za zástupcu zriaďovateľa člena rady školy pri Materskej škole v Petrovciach bola navrhnutá pani
Mgr. Mária Vargová. Poslanci menovanú jednomyseľne schválili.
8. Starosta obce informoval, že v zákonom stanovenom termíne predloží do 5.1.2019 na obecnom
úrade Petrovce oznámenie funkcií, činnosti a majetkových pomerov, s ktorými sa môžu poslanci
individuálne oboznámiť.
9.

V bode žiadosti :
a/ žiadosť o zamestnanie podala pani Jana Orečná, ktorá bola vyrozumená, že momentálne
nemáme žiadne voľné miesto a žiadosť bude vedená v evidencii.
b/ žiadosť o zakúpenie nábytku pre Základnú školu v Petrovciach vyplývajúce z previerok RÚVZ.
Starosta obce Ing. Ján Jenčo oboznámil poslancov s požiadavkami vedenia ZŠ Petrovce a navrhli to
riešiť v rámci réžie OcÚ.
c/ žiadosť o dotáciu pre MS SČK Petrovce - Starosta obce navrhol poskytnúť dotáciu v sume 450
Eur. Zájazd, ktorý chce MS SČK Petrovce zorganizovať na FF Terchova zaplatí po predložení
dokladov obec. Za hlasovali 4 poslanci.
d/prejednanie sťažnosti na voľný pohyb psov po obci, hlavne pri popisnom čísle domu 113 pani
Poliakovej. Na to reagovali starosta obce a poslanci OZ tým, že je potrebné upovedomiť majiteľov
psov. Za hlasovali 4 poslanci.

10. Pani Mgr. Mária Vargová oboznámila prítomných s prijatým uznesením
11. Zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

V Petrovciach 28.12.2018

Overovatelia: ...........................................
............................................

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

