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

 

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022 o 16:00 hod. v zasadačke obecného  

úradu 

Prítomný: Ing. Štefan Rovňák - starosta obce 

 

 poslanci OcZ: 

Mgr. Michal Polák,  

Ing. Michal Ondovčín,  

Mirosláv Špák 

Milan Krajčík 

Anton Gačko 

Ján Dankanin 

 

Neprítomný: 1 (Ing. Lenka Pčolinská,) 

 

 

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.) Schválenie členov komisií 
7.) Schválenie VZN č.1/2023 – O miestnych daniach a poplatkoch 
8.) Schválenie VZN č.2/2023 – O určení výšky príspevkov v MŠ, ŠKD a ŠJ 
9.) Schválenie VZN č.3/2023 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD a ŠJ 
10.) Rôzne, diskusia 
11.) Záver 

 
 
 
 

 
 



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

 
K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Počet prítomných poslancov 6 - 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: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa  

Zapisovateľom bol určený: Mgr. Michal Polák  

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

K bodu 3. Určenie overovateľov 

Overovateľmi  zápisnice boli určený: Ján Dankanin 

                                                                 Milan krajčík 

Hlasovanie:  za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

K bodu 4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie OcZ 

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

Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva z 25.11.2022 

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

uznesením č. 34/2022  

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

Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

K bodu 6. Schválenie členov komisií 

a) Komisia pre finančné a sociálne veci -  predseda Miroslav Špák 

Členovia komisie: Ing. Michal Ondovčín, Milan Krajčík, Ján Dankanin 

b) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, ochranu krajiny, dopravu a verejný poriadok – predseda Ing. 

Michal Ondovčín 

Členovia komisie: Marek Vojna, Ing. Jaroslav Kuročka, Drahuša Dankaninová 

c) Komisia pre školstvo a kultúru – predsedkyňa Ing. Lenka Pčolinská PhD. 

Členovia komisie: Mgr. Michal Polák, Bc. Katarína Turčoková, Jozef Rovňák 

d) Komisia pre šport, požiarnu a civilnú ochranu – predseda Milan Krajčík 

Členovia komisie: Anton Gačko, Mgr. Michal Polák, Ján Dankanin, Peter Pčolinský 
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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. 35/2022  

schvaľuje členov komisií obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 7. Schválenie VZN č.1/2023 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce n/L. 

   Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 1/2023 o miestnych  daniach a poplatkoch kde navrhoval 

zvýšenie daní  o 10% a poplatku za psa na 5 eur a zároveň dal na prejednanie výšku poplatku za cintorín. 

Poslanec Ing. Michal Ondovčín navrhol zvýšiť sadzbu dane z ornej pôdy a trvalých trávnatých pozemkov o 15%. 

Po vzájomnej diskusií OcZ navrhlo zvýšiť poplatok za údržbu cintorína na 8 eur za rok. 

 

 

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

z. n. p.  

uznesením č. 36/2022  

schvaľuje VZN č.1/2023 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Petrovce nad Laborcom 

 

Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 8. Schválenie VZN č.2/2023 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých za pobyt v MŠ, za čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienok úhrady v ŠJ v Petrovciach n/L. 

Starosta obce predložil poslancom OcZ návrh VZN č. 2/2023 kde ich informoval o nových finančných pásmach 

ktoré stanovujú výšku poplatku v ŠJ a navrhol pásmo č.1. Poslanec OcZ Miroslav Špaák navrhol zvýšenie 

poplatku za pobyt v MŠ od 3 rokov veku dieťaťa na 10 eur. za mesiac. 

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

z. n. p.  

uznesením č. 37/2022  

schvaľuje VZN č.2/2023 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v 

MŠ, za čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠJ 

v Petrovciach n/L. 

Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

K bodu 9. Schválenie VZN č.3/2023 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ v obci Petrovce 

n/L 
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Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.3/2023  O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, 

ŠJ v obci Petrovce n/L 

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

z. n. p.  

uznesením č. 38/2022  

schvaľuje VZN č.3/2023 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ v obci Petrovce n/L 

Hlasovanie:  za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 10.  Rôzne, diskusia 

Starosta obce predložil poslancom OcZ správu audítora za vykonaný audit účtovnej uzávierky za rok 2021. 

Poslanci OcZ vzali správu audítora na vedomie. 

K bodu 11: Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom OcZ a kontrolórovi obce za účasť na zastupiteľstve a poprial všetkým 

príjemne prežitie vianočných sviatkov. 

 

Overovatelia: 

Ján Dankanin: 

Milan Krajčík: 

Ing. Štefan Rovňák 

starosta obce 


