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

Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 9.12.2019
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Schválenie úpravy rozpočtu a prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu
faktúry 159118
6. Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022
7. Informácia o správe kontroly NKÚ
8. Prejednanie žiadosti a sťažnosti
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo.
2. Program rokovania OZ bol poslancami jednomyseľne schválený.
3. Do návrhovej komisie boli zvolení pani Anna Pavlíková a pani Kvetoslava Velčková. Za
overovateľa zápisnice bol zvolený pán Vladimír Poliak. Za hlasovali 4 poslanci. Za zapisovateľku
bola určená pani Emília Adamová.
4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že bolo
splnenéaž na bod 5.
5. Poslanci schválili úpravu rozpočtu za rok 2019 a prevod finančných prostriedkov z rezervného
fondu na úhradu faktúry PEhAES a. s. sume 89 445,07 Eur – Zníženie energetickej náročnosti
Obecného úradu Petrovce. Za hlasovali 4 poslanci.
6. Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 predložil starosta obce Ing. Ján
Jenčo. K návrhu rozpočtu na opravy a údržby sociálnych zariadení a chodieb v Základnej
škole, Materskej škole a školskej kuchyne bolo vyčlenených málo finančných prostriedkov. Je
potrebné dať urobiť rozpočet už aj na rozvody elektriky a vody, alebo urobiť najprv jedno podlažie
a na druhý rok ďalšie. Po zvážení nakoniec poslanci rozhodli, že je potrebné zrekonštruovať
kuchyňu, aby sa práce stihli urobiť počas školských prázdnin. K návrhu rozpočtu podal stanovisko
aj kontrolór obce pán Peter. Na základe uvedených skutočností odporúča Návrh rozpočtu Obce
Petrovce na rok 2020 schváliť a na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie. Za hlasovali 4 poslanci.
7. Starosta obce informoval poslancov o výsledku kontroly NKÚ. Na základe protokolu o výsledku
kontroly systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v obci Petrovce boli uložené
opatrenia, ktoré je potrebné odstrániť. Tieto opatrenia je potrebné odstrániť do konca januára 2020.
Starosta obce informoval poslancov, že bola uzatvorená zmluva s firmou PP Protect s. r. o.- DPO,
ktorá bude vykonávať a spravovať všetky náležitosti.
8. 1. Žiadosť o odpredaj V3S podaná pánom Kaňuchom. Starosta podal poslancom návrh či sú za
odpredaj V3S alebo nie. Za odpredaj V3S bol pán Poliak. Pani Pavlíková a pani Mgr. Hliboká
Čurliková navrhli zlikvidovať vrak firmou Maveba. Pani Velčková sa nevyjadrila. Poslanci vzali
žiadosť pána Kaňucha na vedomie.
2. Žiadosť pani Ondečkovej o osvetlenie a dokončenie cesty k parcele č.426/10.

Pán starosta vysvetlil poslancom, že bude potrebné dať ešte jeden stĺp od stĺpa pána Vrlíka
a potiahnuť osvetlenie k parcele 426/10. Táto parcela je súkromná. Najprv sa musia vysporiadať
pozemky pod cestou, aby prešli do majetku obce. O dokončení cesty ku parcele sa bude rokovať,
keď sa bude robiť cesta k ZŠ. Pani Mgr. Hliboká Čurliková sa vyjadrila, že keď sa tam bude bývať
tak by to bolo potrebné urobiť.
Pani Gajdošová sa informovala, keď sú to súkromné pozemky, či sa nemusia podpísať majitelia
susedných parciel. Poslanci výstavbu cesty vzali na vedomie.
3. Sťažnosť pani Balogovej na Pohostinstvo Kamienka - parkovanie cudzích áut popri ceste,
prečo ešte nie sú kamery. Poslanci sťažnosť prejednali a vzali na vedomie.
9. Rôzne
Pán Poliak vzniesol požiadavku na vyčistenie náletov popri poľnej ceste medzi jeho pozemkom
a pánom Myšíkom, ktorá patrí urbárskej spoločnosti. Či je možné požiadať urbársku spoločnosť,
aby z bezpečnostného hľadiska vyrezali a sprístupnili cestu.
S týmto návrhom súhlasil aj pán Čurlík, že by bolo dobre orezať konáre okolo cesty, ktoré bránia
prístupu požiarnej techniky.
Pán Čurlík navrhol zakúpiť na odmetanie snehu z chodníkov metlu, ktorá by sa zapojila za
mulčovač slúžiaci aj na mulčovanie trávy. Po prehodnotení nerovných, poškodených chodníkov po
výstavbe kanalizácie by nespĺňala svoj účel.
Mgr. Hliboká Čurliková podala návrh orezať veľký jaseň nad cestou na ulicu, ktorý ohrozuje
občanov. Keď je to obecný pozemok, aby sa postarala o orezanie obec, ak je to na súkromnom
pozemku nech sa postará majiteľ pozemku.
Pani Pavlíková sa informovala, prečo pri napadaní prvého snehu neboli očistené chodníky
z horného konca obce po kostol, nakoľko občania ktorí išli do obchodu sa sťažovali a mali problém.
Ďalej sa informovala prečo sa nekonal Mikuláš v obci. Na to pán starosta vysvetlil, že bola urobená
exkurzia pre deti Základnej školy a Materskej školy do firmy Kosit a. s. a na Vianočné trhy v
Košiciach.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že požiadajú občanov obce písomne, aby si
každý pred svojim domom očistil chodník sám.
Mgr. Rozkošová sa pýtala, prečo ešte nie je v obci vianočná výzdoba.
Pán starosta predložil požiadavku, či chceme ako obec pomôcť príspevkom na vyhlásenú zbierku
pomoc ľuďom postihnutým dopravnou nehodou pri obci Jelenec a Kolíňany a pomoc ľuďom
postihnutých výbuchom paneláku v Prešove. Poslanci po prehodnotení schválili príspevok na
pomoc ľuďom postihnutým dopravnou nehodou pri obci Jelenec a Kolíňany vo výške 300 Eur a
príspevok na pomoc ľuďom postihnutých výbuchom paneláku v Prešove vo výške 500 Eur.
Ďalej starosta predložil cenovú ponuku – projekt na odvetranie kuchyne v sume 1844,76 Eur.
Poslanci vzali túto cenovú ponuku na vedomie a navrhli zistiť ďalšie cenové ponuky.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s poruchou na ČOV, kde je potrebné zakúpiť riadiacu
jednotku, ktorej cena je okolo 2000 Eur. Dočasne je premiestnená z chemickej časti.
10. Návrh na uznesenie prečítala pani Mgr. Hliboká Čurliková.
11. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.
V Petrovciach 10.12.2019
Overovateľ: ...........................................
Ing. Ján Jenčo
starosta obce

