
Obec Petrovce nad Laborcom 
Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce 

 

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.3.2022 o 17:00 hod. v zasadačke obecného  

úradu 

Prítomný: Ing. Štefan Rovňák - starosta obce 

 

 poslanci OcZ: 

Mgr. Michal Polák,  

Ing. Ľubomír Tongeľ,  

Ing. Lenka Pčolinská, PhDr. 

Mirosláv Špák 

Milan Krajčík 

Ing. Juraj Talnagy 

Anton Gačko 

 

Neprítomný: 0 

Kontrolór obce: Jozef Kuročka 

Program zasadnutia: 

1.) Otvorenie zasadnutia 
2.) Určenie zapisovateľa  
3.) Určenie overovateľov zasadnutia 
4.) Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
5.) Kontrola plnenia uznesení 
6.) Priebežné plnenie rozpočtu za rok 2021 
7.) Úprava rozpočtových opatrení na rok 2022 
8.) Schválenie dotácií podľa VZN č.7/2011 
9.) Riešenie dopravného spojenia pre časť obce Ortáš 
10.) Schválenie predĺženia platnosti PHSR obce 
11.) Poskytnutie humanitárnej pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny 
12.) Projekty, investície 
13.) Rôzne, diskusia 
14.) Záver 

 
 
 
 
 



Obec Petrovce nad Laborcom 
Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce 

 
K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Počet prítomných poslancov 7 - obecne zastupiteľstvo je uznášania schopné 

Zasadnutie otvoril Ing. Štefan Rovňák, starosta obce a predniesol program rokovania OcZ.  

Zmeny v programe rokovania –návrhy: neboli vznesené 

Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa  

Zapisovateľom bol určený: Mgr. Michal Polák  

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

K bodu 3. Určenie overovateľov 

Overovateľmi  zápisnice boli určený: Ing. Juraj Talnagy 

                                                                 Milan Krajčík 

Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie OcZ 

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutý: Mgr. Michal Polák, Ing. Lenka Pčolinská PhD., Miroslav Špák 

Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva z 9.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.  

uznesením č. 1/2022  

berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení z predošlého OcZ 

Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

 



Obec Petrovce nad Laborcom 
Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce 

 

K bodu 6.   Plnenie rozpočtu za rok 2021 

        Starosta obce predložil  poslancom OcZ materiály o  plnení rozpočtu za rok 2021.  

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.  

uznesením č. 2/2022 

berie na vedomie informáciu o  plnení rozpočtu za rok 2021 

K bodu 7.  Úprava rozpočtových opatrení na rok 2022 

   Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtových opatrení na rok 2022, ktorý im bol zaslaný  pred 

zasadnutím.   

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.  

uznesením č. 3/2022 

schvaľuje úpravu rozpočtových opatrení na rok 2022 a vypracovanie dodatočných komentárov k pripravovaným 

úpravám v rozpočte na daný rok  

Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 1  Ing. Ľubomír Tongeľ 

 

K bodu 8.  Schválenie dotácií podľa VZN č.7/2011 

Starosta obce predložil OcZ žiadosť o poskytnutie  dotácie od žiadateľa TJ Družstevník Petrovce nad 

Laborcom vo výške 20 000eur 

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

uznesením č. 4/2022  

Schvaľuje dotáciu pre TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom na rok 2022 vo výške 20 000eur. 

Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0   

K bodu 9.  Riešenie dopravného spojenia do časti obce Ortáš 

Na základe návrhu poslanca Miroslava Špáka o potrebe riešenia dopravného spojenia do časti obce Ortáš, 

starosta obce informoval o zrušení ranného vlakového spoja ktorým sa prepravovali žiaci a študenti z časti obce 

Ortáš do mesta Michalovce. Obec bude opätovne  rokovať so spoločnosťou ARRIVA Michalovce o možnosti 

zachádzania spojov do tejto časti obce. Zároveň požiada Železničnú spoločnosť Slovensko o zastavovanie 

ranného vlaku v obci. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

uznesením č. 5/2022  

poveruje starostu obce  vstúpiť do jednania so spoločnosťou ARRIVA Michalovce o možnosti zachádzania 

autobusového spoja do časti obce Ortáš a zároveň zaslať žiadosť Železničnej spoločnosti Slovensko 

o zastavovanie vlakového spojenia v ranných hodinách na vlakovej stanici v obci smerom do Michaloviec. 

Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0   

 

 

K bodu 10.  Schválenie platnosti PHSR obce 

  Starosta obce informoval OcZ o potrebe predĺženia platnosti aktuálneho PHSR obce o 2 roky a to z dôvodu 

potreby  predkladania žiadosti o NFP. V súčasnosti sa spracováva nové PHRSR spoločné pre celé UMR.  

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

uznesením č. 6/2022  

Schvaľuje platnosť PHSR obce Petrovce nad Laborcom do roku 2023 

Hlasovanie:  za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0   

K bodu 11.  Poskytnutie humanitárnej pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny 

Starosta obce podal informáciu OcZ o zbierke materiálnej pomoci v obci, ktorá bola odvezená na 

Gréckokatolícku farnosť vo Vyšnom Nemeckom. Zároveň požiadal OcZ o schválenie ďalšej pomoci v prípade 

potreby pre utečencov napr. uvarením stravy a pod. V prípade potreby bude zastupiteľstvo informované 

o možnostiach a potrebách pre utečencov a predložené na schválenie. 

 

K bodu 12. Projekty investície 

1. Starosta obce  informoval poslancov OcZ o pripravovaných výzvach o NFP a to konkrétne na výstavbu 

Multifunkčného ihriska, rozšírenie kamerového systému, parkových úprav, detského a workoutového 

ihriska.  

2. Starosta obce podal informáciu o prebiehajúcom opakovanom verejnom obstarávaní na výber 

dodávateľa na dobudovanie komunikácií a chodníkov už schváleného projektu. 

3. Starosta obce informoval o prebiehajúcich prácach na budove Základnej školy a to konkrétne fasády 

a okolia budovy z ušetrených financií z rozpočtu školy. 
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4. Starosta obce informoval o podaní žiadosti o NFP na projekt Obec Petrovce nad Laborcom – výtlačné 

potrubie a ČS. Zároveň predložil na schválenie súhlas OcZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

uznesením č. 7/2022  

Schvaľuje: 

Názov projektu: Kanalizácia Petrovce nad Laborcom 

Zdroj financovania: Operačný program Ľudské zdroje (Kód výzvy: 

OPLZ-PO6-SC611-2020-2) 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

-          súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným 

územným plánom obce 

-          súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania 

neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a 

budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

Hlasovanie: za 7, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 13: Rôzne , diskusia  

1. Správa kontrolóra o výbere poplatkov a daní z nehnuteľnosti 

Kontrolór obce informoval OcZ o výškach nedoplatkov za predchádzajúce roky a zároveň navrhol 

zastupiteľstvu aby z dôvodu zaniknutej firmy ktorej pohľadávky sa už 10 rokov presúvajú, aby ich obec 

v rámci zákonnej možnosti odpísala. To isté navrhol aj v prípade pozdĺžnosti nebohej občianky. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Petrovce nad Laborcom v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. 

uznesením č. 8/2022  

Schvaľuje Odpísanie  pozdĺžnosti zaniknutej firmy vo výške  2 684 eur  a nebohej občianky vo výške 58 

eur v rámci zákona 

 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0 
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K bodu 14: Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom OcZ a kontrolórovi obce za účasť na zastupiteľstve. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Milan Krajčík: 

Ing. Juraj Talnagy: 

Ing. Štefan Rovňák 

starosta obce 

 

 


