O B E C Petrovce nad Laborcom, okres M I C H A L O V C E
Zápisnica
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 15.06.2012
v zasadacej miestnosti OcÚ Petrovce n/L
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P r í t o m n í: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m :1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011
7. Prejednanie akcie – „Obecné kľúče“
8. Projekty EÚ
9. Rôzne, diskusia
10. Záver

K bodu 1
Schôdzu zahájil a viedol starosta obce, Ing.Štefan Rovňák, ktorý konštatoval,
že sú prítomní 7 poslanci OcÚ. Návrh programu bol schválený.
K bodu 2
Za zapisovateľa bol zvolený p. Gajdoš
K bodu 3
Za overovateľov boli zvolený: p. Maskaľ, Dzvoník
K bodu 4
Do návrhovej komisie boli zvolený: Mgr. Polák, p. Krajčík, p.Gajdoš,
K bodu 5
Kontrola plnenia uznesenia – uznesenie bolo skontrolované bez pripomienok.

K bodu 6
So správou k záverečnému účtu obce za rok 2011 oboznámil prítomných hlavný kontrolór
obce p. Kuročka , ktorý odporučil obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu
Záverečného účtu obce Petrovce nad Laborcom za rok 2011 s výrokom:
„Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
K bodu 7
Prejednanie akcie „Obecné kľúče“.
K bodu 8
Projekty EÚ. Starosta obce, Ing. Štefan Rovňák informoval OCz o zmluve medzi obcou
Petrovce nad Laborcom a Východoslovenskými vodárňami pre stavbu „Dokončenie výstavby
verejného vodovodu v obci Petrovce nad Laborcom.
K bodu 9
-

Odškodnenie p. Štugnera – odpustenie dane za rok 2012.
Zmena doručovacej pošty z Nacinej Vsi do Michaloviec od 01.07.2012
Schválenie 1.000,- EUR pre kostol na výmenu obetného stola

K bodu 10
Starosta obce, Ing. Štefan Rovňák poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia:
p. Maskaľ Juraj

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

p. Dzvoník Marián

......................................
Ing. Štefan Rovňák
Starosta obce

Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 8/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- „Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci medzi obcou Petrovce nad
Laborcom a VVS, a.s. Komenského 50, Košice pre stavbu „Dokončenie výstavby
verejného vodovodu v obci Petrovce nad Laborcom“.
-

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Petrovce nad Laborcom a VVS, a.s.
Komenského 50, Košice na odpredaj obecného majetku /vodovodnú sieť/ za dohodnutú
cenu 1,- €.

Uznesenie č. 9/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odškodnenie p. Štugnera za úraz jeho dcéry v MŠ
oslobodením poplatkov za TKO a za poplatok za odvádzanie odpadových vôd jeho rodiny za
rok 2012.
Zodp.: Ing. Štefan Rovňák
Uznesenie č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na rekonštrukciu kostola v obci vo výške 1000
Eur.
Zodp.: Ing. Štefan Rovňák
Starosta obce
Uznesenie č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o záverečnom účte obce.
Zodp.: Ing. Štefan Rovňák
Starosta obce

Ing. Štefan Rovňák
Starosta obce

