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

Zápisnica
z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 17.6.2020
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. Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy na stroj PS 12 súpravou šport pre DHZO
6. Schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa – kúpnou zmluvou-pozemky
schválené na odpredaj uznesením č. 14 z roku 2020
7. Schválenie prevodu vlastníctva priamym predajom - kúpnou zmluvou – lyžiarskeho vleku
TATRAPOMA
8 . Schválenie nákupu školského nábytku
9. Schválenie záverečného účtu obce
10. Schválenie smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu
11. Schválenie smernice určujúcej postup pri používaní kamerového systému
12. Schválenie členského príspevku pre OZ FS Oblik na rok 2020
13. Prejednanie žiadosti a sťažností
14. Rôzne
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo.
2. Program rokovania OZ bol na návrh poslankyne pani Pavlíkovej doplnený o bod 13) schválenie
zakúpenia unimobunky pre DHZO, na návrh starostu 14) schválenie prijatia daru do majetku obce
a 15) schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Ostatné body programu rokovania sa posúvajú.
Za schválenie programu rokovania hlasovali 4 prítomní poslanci (p. Poliak, p. Velčková, p. Vargová,
p. Pavliková).
3. Do návrhovej komisie boli zvolení pani Anna Pavlíková a pani Kvetoslava Velčková. Za
overovateľov zápisnice bol zvolený pán Vladimír Poliak. Za hlasovali 4 prítomní poslanci (p. Poliak,
p. Velčková, p. Vargová, p. Pavliková).
Za zapisovateľku bola určená pani Emília Adamová.
4. Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta skonštatoval, že bolo
splnené. Finančná výpomoc pre p. Repjaka a p. Čurlikovú bude čerpaná v priebehu roka.
5. Poslanci prerokovali a schválili kúpnu zmluvu na stroj PS 12 s úpravou šport pre DHZO v sume
4 830 Eur. Pán starosta má len uzatvoriť zmluvu. Za hlasovali 4 prítomní poslanci (p. Poliak, p.
Velčková, p. Vargová, p. Pavliková).
.

6. Predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa kúpnou zmluvou uznesením č. 14 z roku 2020,
stanovená cena 0,70 Eur za m2. Za hlasovalo 5 poslancov.
7. Zámer predaja lyžiarskeho vleku TATRAPOMA s príslušenstvom – priamym predajom, kúpnou
zmluvou v minimálnej sume 3 200 Eur. Za hlasovalo 5 poslancov.
8. Požiadavka riaditeľky Základnej školy pani Mgr. Ivanovej na zakúpenie školského nábytku / 8
lavíc a 16 stoličiek/ pre Základnú školu poslanci jednohlasne schválili.
9. Záverečný účet za rok 2019 bol zverejnený dňa 18.5.2019 na tabuliach pri OcÚ, kostole a na
internetovej stránke obce. Informáciu o hospodárení obce za rok 2019, rozbor plnenia príjmov
a výdavkov za rok 2019 podala pani Emília Adamová. K záverečnému účtu obce podal správu a
stanovisko aj hlavný kontrolór obce pán Ján Peter. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu
hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schválilo zostatok
finančných prostriedkov previesť do rezervného fondu vo výške 214 128,67 Eur. Za hlasovalo 5
poslancov.
10. Poslanci prejednali a schválili Internú smernicu obce Petrovce pre tvorbu a použitie sociálneho
fondu. Za hlasovalo 5 poslancov.
11. Smernicu určujúcu postup pri používaní kamerového systému predložil poslancom pán starosta,
ktorú vypracoval pán Mlynár z firmy PP Protect. Táto bola poslancami jednohlasne schválená.
12. Členský príspevok pre OZ FS Oblik na rok 2020. Návrh pána starostu 500 Eur, pani Velčková
a pán Poliak 700 Eur, pani Mgr. Vargová 750 Eur, pani Pavlíková a pani Mgr. Hliboká Čurliková
1000 Eur. Za 1000 € príspevok hlasovalo 5 poslancov.
13. Zámer nákup Unimobunky pre DHZO, ktorej nákup bol zahrnutý aj v rozpočte obce poslanci
jednohlasne schválili.
14. Prijatie daru do majetku obce od pána Repjaka 13 m2 a pána Ing. Baloga 17 m2 jedná sa
o pozemky, na ktorých sa nachádza obecný chodník v hornej časti obce. Chýba ešte dohoda a súhlas
pani Ruščinovej.
Za hlasovali pán Poliak a pani Velčková. Zdržali sa pani Pavliková, pani Mgr. Vargová a pani Mgr.
Hliboká Čurliková. Pani Mgr. Hliboká Čurliková navrhla dokončiť vysporiadanie pozemkov
občanom, ktorí mali žiadosti o odkúpenie ešte z predchádzajúcich rokov.
15. Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obecou a p. Balogom a p. Sabom na pozemku parc.
č. 60, LV 225 (obec má na nej prečerpávaciu stanicu cez potok) poslanci jednohlasne schválili.
Poverujú starostu na jej uzavretie.
16. Žiadosť riaditeľky Materskej školy pani Mgr. Jurkovej na rozšírenie priestorov v materskej škole
z dôvodu veľkého dopytu detí nielen z obce Petrovce, ale aj z Hanušoviec nad Topľou.
Poslanci žiadosť vzali na vedomie a budú sa ňou zaoberať pri tvorbe rozpočtu na nasledujúce
obdobie.
17. Žiadosť o príspevok SZPB Petrovce vo výške 800 Eur. Pán starosta navrhol sumu 200 Eur s tým,
že aktivity organizované SZPB zaplatí obec. Pán Peter navrhol, aby obec zorganizovala zájazd pre
občanov obce a zaplatí autobus. Ďalšie návrhy: pani Mgr. Vargová, pani Velčková, pán Poliak 400
Eur, pani Pavliková 200 Eur, pani Mgr. Hliboká Čurliková 200 Eur. Poslanci odsúhlasili sumu 200
Eur s tým, že autobus na zájazd zaplatí obec.
17. Pani Rozkošová sa informovala ohľadom žiadosti o kúpu V3S pána Rozkoša, že doposiaľ
neobdržal odpoveď.
Pani Bc. Gajdošová vzniesla pripomienku od občanov obce, či by nebolo lepšie používať farebné
kontajnery namiesto vriec, ktoré sa veľmi trhajú. S týmto návrhom súhlasí aj pani Mgr. Hliboká
Čurliková, nakoľko je to z hygienického a ekologického hľadiská lepšie. Nech obec zakúpi žlté
kontajnery na plasty a zelené na sklo do každej domácnosti s tým, že občania si polovicu zaplatia,
ako bolo doteraz pri nádobách na domový odpad. Poslanci schválili nákup kontajnerov po 130 ks.
Za hlasovalo 5 poslancov.

Pani Velčková sa informovala ohľadom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli pristavené v obci,
či by nebolo dobré ich priviesť ešte raz. Pani Mgr. Hliboká navrhla pristaviť veľkokapacitné
kontajnery raz štvrťročne, aby ľudia mali možnosť zlikvidovať odpad z domácnosti. Aj keď už bude
otvorená skládka, nie každý má možnosť odviesť odpad na skládku sám vlastným autom. Ďalej
navrhovala určiť správcu domu smútku, ktorý by sa staral o priestory a jeho okolie. Poslanci sa zhodli
dať do poriadku areál cintorína spoločnou brigádou – pokosenie, vyčistenie, ako aj vyčistenie priekop
a verejného priestranstva po celej obci.
Pani Pavliková sa informovala, či plat starostu bol znížený. Oboznámila prítomných o zbierke MS
SČK Petrovce, ktorá bola uskutočnená v obci. Vyzbieraná suma 536,60 Eur bola rozdelená deťom,
ktoré musia podstúpiť finančne náročnú liečbu.
10. Návrh na uznesenie predniesla pani Mgr. Vargová
11. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.
V Petrovciach 17.6.2020

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

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

