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

Zápisnica
zo 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa
15.12.2020
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Informácia o zámere vybudovania kompostoviska – Ing. Čudková
6. Schválenie návrhu Dodatku č.1 na zmenu VZN 13/2019
7. Schválenie návrhu Dodatku č.2 na zmenu VZN 4/2015
8. Schválenie úpravy rozpočtu 2020
9. Správa audítora
10. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a vyhliadkovo na r. 2022 a 2023
11. Prejednanie kúpy pozemku LV 155. par. č.33
12. Prejednanie žiadosti a sťažnosti
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Jenčo, zároveň
privítal prítomných hostí z firmy KOSIT Ing. Čudkovú a Ing. Čerevku riaditeľa
investičnej výstavby vo firme.
2 Poslanci schválili program rokovania OZ.
3 Do návrhovej komisie bolí zvolení pani Kvetoslava Velčková a pani Anna Pavliková,
za overovateľa zápisnice bol zvolený pán Vladimír Poliak. Za hlasovali 5 poslanci
pani Anna Pavlíková, pani Kvetoslava Velčková, Mgr. Mária Vargová, Mgr. Anna
Hliboká Čurliková a pán Vladimír Poliak. Za zapisovateľku bola určená pani Anna
Gajdošová.
4 Pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta konštatoval, že
bolo splnené až na bod o kúpe pozemku na parcele C-KN č.33, LV 155 z dôvodu
navýšenia predajnej ceny pozemku.
5 S informačnou správou o vybudovanie kompostoviska predniesla Ing. Čudková.
6 Za návrhu Dodatku č.1 VZN 13/2019 o určení času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce Petrovce boli 4 prítomní poslanci a pani Hliboká sa
hlasovania zdržala.
7 Návrh Dodatku č.2 VZN 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce bol schválený 5
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poslancami p. Anna Pavlíková, p. Kvetoslava Velčková, Mgr. Mária Vargová, Mgr.
Anna Hliboká Čurliková a pán Vladimír Poliak.
K bodu o schválenie úpravy rozpočtu 2020 bolo piatimi poslancami schválené
s doplnením o vytvorenie nových položiek potrebných v tomto období ku sčítaniu
obyvateľov domov, bytov a ku pandemickej situácií COVID-19.
Starosta oboznámil so správou audítora ročnej závierky 2020.
Návrhu rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na r. 2022 a 2023 schvaľujú 5 poslanci
pani Anna Pavlíková, pani Kvetoslava Velčková, Mgr. Mária Vargová, Mgr. Anna
Hliboká Čurliková a pán Vladimír Poliak.
Kúpa pozemku od pána Štofana za cenu 3500 eur nebola poslancami schválená.
Poslanci schvaľujú zakúpenie tabletov a edukačného programu do základnej školy
potrebných k vyučovaniu.
Pán Gdovin poďakoval poslancom za schválených 250 € na už opravenú časť obecnej
cesty. Ponúknutú sumu neprijíma a následne požiadal o odkúpenie obecnej časti cesty
nakoľko na opravu vynaložil vlastné financie.
Prejednala sa žiadosť spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s. o odstránenie stavby (poľné
hnojisko) na parcele CKN 408/14. Za boli 2 poslanci (p. Velčková a p. Poliak), zdržali
sa: 3 (p. Hliboká, p. Pavlíková, p. Vargová, proti: 0. Rozhodnutie sa odkladá na ďalšie
zastupiteľstvo.
V bode rôzne p. Poliak požiadal o opravu rigolu nad par. E-KN 534/1 a medzi domami
sup. č. 81 a 148, kde v čase výdatných zrážok voda tečie na hlavnú cestu. Pani
Velčková požiadala o opravu mosta na novú ulicu pri bytovke. Starosta oznámil
poslancom, že rekonštrukcia obecných ciest bude dokončená v budúcom roku,
v rozpočte sa vyčlenili prostriedky na vypracovanie geologického prieskumu,
potrebného k sanácii cesty k Domu smútku a časti cesty vedúcej ku starej zvonici,
unimobunka ku požiarnej zbrojnici bude osadená na miesto do Vianoc, odpredaj
obecnej PV3S výmenou za pozemok nad školským ihriskom bol poslancami
zamietnutí. Poslanci navrhujú potiahnutie oplotenia multifunkčného ihriska po
aktuálnej hranici pozemku. Starosta navrhol práce na budúci rok financované
z rozpočtu a to: - spracovať projekt na prekládku VN vedenia k novej IBV kamence
s rozšírením o NN sieť, - prístrešok pre obecnú techniku pri obecnom úrade alebo
hasičskej zbrojnici, - projekt obnovy interiéru školy, - oprava cesty k domu smútku, oprava cesty ku starej zvonici. Každý zámer bude odsúhlasený poslancami OZ.
Návrh na uznesenie prečítala pani Vargová a oboznámila prítomných s prijatým
uznesením.

15 Zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

V Petrovciach 16.12.2020
Vypracovala: Bc. Anna Gajdošová
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Overovateľ: Poliak Vladimír
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