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

Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa
16.05.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Prejednanie VZN o umiestňovaní volebných plagátov
5. Schválenie zámeru o predaj lyžiarskeho vleku
6. Prejednanie cenovej ponuky na zistenie stavu ČOV pre skládkové vody
7. Prejednanie úpravy rozpočtu na úhradu faktúry ÚPO
8. Prejednanie Zásad hospodárenia a nakladania s obecným majetkom
9. Prejednanie zámeru o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti dvojlesovne sup. č.65
10.Rôzne
11.Návrh na uznesenie
12.Záver
1. Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing.
Ján Jenčo, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí.
2. Program zasadnutia uvedený v pozvánke bol poslancami jednomyseľne schválený.
3. Do návrhovej komisie boli zvolení pani Mgr. Mária Vargová a pani Kvetoslava Velčková.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení pani Anna Pavlíková a pán Vladimír Poliak.Za
zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová.
4. V ďalšom bode bolo prejednané VZN o umiestňovaní volebných plagátov.Vyhradené
miesto na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách je určené pri
obecnom úrade na plote.
5. Ďalším bodom programu bolo schválenie zámeru predaja lyžiarskeho vleku /malého/priamy predaj . Lyžiarsky vlek typ „S“ v sume 2000 Eur s 20 kotvami zakúpil Mgr. Matúš
Michľo, Kladzany 42.Tento odpredaj schválili poslanci jednomyseľne.
6. Obecné zastupiteľstvo prejednalo cenovú ponuku na zistenie stavu ČOV pre skládkové
vody, ktorú im predbežne predložil starosta obce Ing. Ján Jenčo. Informoval poslancov ,že je
potrebné vymeniť špeciálne sitá, kde cirkuluje voda a zistiť ostatné nedostatky čo treba

odstrániť. Len za posúdenie je suma 2200 Eur. Jediné východisko pre obec je napojiť Skládku
Ozón na ČOV, lebo každý rok robí ČOV vysokú stratu.
7. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo úpravu rozpočtu na prevod finančných
prostriedkov z rezervného fondu v sume 12 000 Eur. Úhrada faktúry v sume 10 000 Eur za
JPÚ Petrovce a 2 000 Eur za úhradu faktúry vyhotovenie dokumentácie ÚPO obce Petrovce.
Za boli 4 poslanci.
8. Ďalším bodom programu bolo prejednanie a schválenie Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce. V zásadách hospodárenia v článku VI. Ods.7 písmeno d , starosta obce
rozhoduje o kúpe, predaji hnuteľného, prebytočného majetku obce do výšky 500 Eur. Na
kúpu tovaru, investičnej výstavby, údržby alebo služieb do výšky 1500 Eur. Za hlasovali 4
poslanci.
9. Zámer o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti dvojlesovne sup. č. 65 v katastri obce
Petrovce ,ktorej vlastníkom sú ŠL š.p. Banská Bystrica poslanci zobrali na vedomie.
10. V bode rôzne
-Žiadosť o zakúpenie nábytku do MŠ Petrovce-šatňa 8 dvierková vysoká 307 Eur, koberec
do spálne a kúpeľňová polička 30,90 Eur. Túto žiadosť poslanci jednomyseľne schválili..
- Žiadosť pána Jána Štofana, bytom Čierne o vysporiadanie pozemku vedľa ČOV v k. u.
Petrovce, ktorého vlastníčkou je dcéra Ing. Janka Štofanová bytom Košice. Keďže nemôže
využiť túto parcelu ako stavebný pozemok ,z dôvodu že susedným pozemkom je pozemok na
ktorom stojí ČOV, žiada pozemok vymeniť za náhradný pozemok alebo odpredať obci.
Starosta navrhol ,aby bol urobený znalecký posudok na pozemok.
Ďalej vystúpil pán Matúš Myšik ohľadom DHZ deti, ktoré chodia na súťaže. Prečo by
nemohla obec prispieť aspoň na dopravu a občerstvenie, veď reprezentujú obec Petrovce. Aj
napriek tomu ,že to robia krátko, už získali na súťaži v Bystrom tretie miesto. Dňa 22.6.2019
sú pozvaní na súťaž do Soli. Deti vozia rodičia vlastnými autami , čo je časové pre rodičov
náročné. Navrhujú objednať na ten deň mikrobus, alebo autobus za ktorý by mohla zaplatiť
obec, pretože na súťaže nechodia každý týždeň a obecný rozpočet by to veľmi nezaťažilo.
Starosta na to reagoval tým, že obec má auto ,ktoré môže deti pozvážať . Keďže deti je veľa
bolo by to náročné. Preto sa nebráni ani tomu ,že ako starosta môže rozhodovať o výdavkoch
do výšky 500 Eur, tak by sa to dalo poriešiť len to treba nahlásiť na obecný úrad skôr.
Kontrolór obce pán Peter navrhol to vyriešiť navýšením dotácie pre DHZ, alebo uhradiť
faktúru za mikrobus , prípadne za autobus. Poslankyňa Anna Pavlíková navrhla uhradiť
výdavky pre organizácie mimo dotácie na obecnom úrade aj formou bločkov.
Pani poslankyňa Velčková navrhla dať urobiť pre všetky deti, ktoré chodia na súťaže tričká
alebo dresy.
Ďalej pán Myšik vzniesol pripomienku ohľadom detí , ktoré sa hrajú na ulici kde chodia autá,
čo nie je vhodné z bezpečnostného hľadiska. Na ihrisko pri škole nesmú, lebo robia hluk, na
ktorý sa sťažujú susedia. Na ihrisku pri bytovom dome to isté. Na ceste pri obecnom úrade
tiež nie. Kde sa potom majú hrať, keď každému vadia. Na to reagovala aj pani Eva
Gdovinová , že ihriská sú na to , aby sa tam hrali deti. Keď má niekto s tým problémy ,treba
dotyčnú osobu prizvať na obecný úrad a osobne to poriešiť.

Pani Eva Gdovinová sa informovala ako sa pokračuje na odstránení stavby /sýpka/ na
pozemku, ktorej sú vlastníkmi.
Dotaz ku JPÚ ,ako bude riešená situácia ponad ich domami, či nemôže byť urobený nejaký
kanál, aby prívalové vody pri búrkach boli zvádzané do kanálu. Na to starosta odpovedal, že
bude znova stretnutie s občanmi a tam budú mať vysvetlené potrebné náležosti.
Poslankyňa Mgr. Mária Vargová vzniesla pripomienky prečo počas svadby v obci nesvietili
v noci svetla a nefungoval ani výťah. Nato reagoval starosta obce Ing. Ján Jenčo , že výťah
bol pokazený. Trikrát ho boli opravovať a teraz by už mal byť funkčný. Na to reagovali pán
Myšík a pani Gdovinová, že ak sú nejaké závady netreba to nechať len tak , ale využiť
možnosti a riešiť to ešte v záruke .Ak sa to bude často opakovať podať podnet na Slovenskú
inšpekciu či sú ozaj opravy urobené kvalitne..
Poslankyňa Mgr. Mária Vargová sa spýtala ,kedy bude možná realizácia Multifunkčného
ihriska a detského ihriska pri MŠ. Na to starosta odpovedal, že musí byť skontrolované
Verejné obstarávanie a tak už sa bude pokračovať vo výstavbe.
Poslankyňa Anna Pavlíková vzniesla pripomienky od občanov obce, že načo chodí pán Ing.
Peter Michal toľko na obecný úrad ráno, cez deň a aj v čase po pracovnej dobe úradu.
Starosta uviedol, že keď je v úrade, každému občanovi umožní s ním prejednať sťažnosti
a žiadosti bez rozdielu.
V rôznom vystúpil starosta obce Ing. Ján Jenčo , kde informoval poslancov a prítomných o
tom čo je potrebné vykonať v obci:
-oprava a údržba autobusových zastávok –výmena poškodeného lexanu, farbenie konštrukcie
za hlasovali 4 poslanci
-podlaha v novej požiarnej zbrojnici musí mať 15-20cm, cenové ponuky ešte nemá
-potrebné je spraviť údržbu na dopravník ČOV ,ktorý sa často kazí. Problém je v tom ,že
výrobca je v Čechách, a len cestovné výdavky nacenil technik na 700 Eur
- nastane zmena v zbere komunálneho odpadu ,nakoľko je pri vývoze odpadu kuka nádob aj
veľa naplnených vriec a každé vrece sa ráta ako nádoba, budú sa používať originál Kosit
vrecia, ktoré si každý bude môcť zakúpiť ak potrebuje viac. Každá domácnosť dostane
celoročnú nálepku a budú sa brať len tie s nálepkou.
11. Pani Mgr. Mária Vargová oboznámila prítomných s prijatým uznesením.
12. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za
účasť na zasadnutí.

V Petrovciach 16.05.2019
Zapisovateľka: Emília Adamová

…………………………….

Overovatelia:

............................................
............................................

Anna Pavliková
Vladimír Poliak

------------------------Ing. Ján Jenčo
starosta obce

