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

 

 

Zápisnica z obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.5.2022 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 

 

Neprítomný: 2 

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 VZN č.1/2022 – Spoločný územný plán obcí Petrovce n/L, Lesné a Suché  
7.) Projekty, investície 
8.) Rôzne, diskusia 
9.) Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Počet prítomných poslancov 5 - 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: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa  

Zapisovateľom bol určený: Mgr. Michal Polák  

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

K bodu 3. Určenie overovateľov 

Overovateľmi  zápisnice boli určený: Ing. Lenka Pčolinská PhD. 

                                                                 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, Ing. Lenka Pčolinská PhD., Ing. Ľubomír 

Tongeľ 

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

 

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva z 10.3.2022 

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

uznesením č. 9/2022  

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

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

 

 



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

 

 

K bodu 6.   Schválenie VZN č.1/2022 Spoločný územný plán obcí Petrovce n/L, Lesné a Suché 

        Starosta obce predložil  poslancom OcZ VZN č.1/2022 spoločný územný plán obcí Petrovce n/L, Lesné 

a Suché. Po oboznámení sa a vysvetlení otázok ohľadom územného plánu obce starosta predložil VZN na 

schválenie.  

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

uznesením č. 10/2022 

schvaľuje 

podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

na    VZN č. 1/2022    o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad  

Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. Petrovce  nad  Laborcom , ktorým  sa  vymedzujú  záväzné   

časti  spoločného Územného plánu obcí Petrovce  nad  Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. Petrovce  

nad Laborcom 

 

uznesením č. 11/2022 

A) berie na vedomie                                                                                           
 stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-

2022/020693-004 zo dňa 25.05.2022 o preskúmaní  Návrhu  spoločného Územného plánu 

obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

B) súhlasí 
 s    vyhodnotením    pripomienok    podaných   v rámci prerokovania Návrhu  spoločného 

Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. Petrovce nad Laborcom 

C) schvaľuje 
 podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Návrh spoločného Územného plánu 

obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. Petrovce nad Laborcom   

D)  žiada 
 starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre k.ú. Petrovce 

nad Laborcom 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyhlásenie   Všeobecne záväzného  nariadenia obce Petrovce nad Laborcom  č. 1/2022, ktorým sa 
vymedzujú záväzné časti spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché 
a Lesné pre k.ú. Petrovce nad Laborcom, 



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

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti spoločného Územného plánu obcí 
Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, k.ú. Petrovce nad Laborcom  schvaľovacou doložkou 
v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie 
Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia o schválení spoločného Územného 
plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné,                                        

d) uloženie spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné pre k.ú. 
Petrovce nad Laborcom  v obci – na obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade 
Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť spoločného 
Územného plánu Obce Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné pre k.ú. Petrovce nad Laborcom na 
úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

K bodu 7.  Projekty a investície 

   Starosta obce informoval OcZ o prebiehajúcich výzvach a projektoch obce 

- starosta obce oboznámil OcZ o schválení grantu od nadácie SPP vo výške 6 000eur na detské prvky, 

ktoré budú umiestnené v parku 

- starosta informoval o podanej žiadosti o NFP na projekt výtlačného potrubia a práve prebiehajúcom 

verejnom obstarávaní na dodávateľa prác  

- starosta informoval poslancov OcZ o stále prebiehajúcej kontrole  verejného obstarávania na už 

schválenom projekte dobudovania technickej infraštruktúry tj. chodníka pri hlavnej ceste a novej cesty 

v osade. 

 

 

K bodu 8.  Rôzne, diskusia 

V rámci diskusie starosta obce a poslanci OcZ diskutovali o možnej budúcej lokalite na výstavbu rodinných 

domov na základe predchádzajúceho schváleného územného plánu obce. 

 

K bodu 14: Záver 

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

 

Overovatelia: 

Milan Krajčík: 

Ing. Lenka Pčolinská PhD.: 

Ing. Štefan Rovňák 

starosta obce 


