
Zápisnica 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 8. 6. 2022 
 
Prítomní: Ing. Anton Pláňavský  starosta, 
                  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň,  Štefan Hlavoň,   
                  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček, 
                  Jozefa Šípková kontrolórka, Daniela Blašková.  
                  Hostia:  
 
Ospravedlnená neúčasť: Roman Bryndziar                  
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 
                  2. Určenie overovateľov zápisnice.  
                  3. Voľba návrhovej komisie. 
                  4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
                  5. Rozbor hospodárenia OcÚ v Petroviciach za I. štvrťrok 2022. 
                  6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022.                                                    
                  7. Rôzne.  
                  8. Diskusia. 
                  9. Návrh na uznesenie. 
                10. Záver. 
 
 
Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou. Rokovanie viedol 
starosta obce pán  Anton Pláňavský. Hlasovanie počas rokovanie verejné. 
 
 
K bodu 1.:  Rokovanie OZ otvoril a prítomných poslancov  privítal  starosta obce 
pán Anton Pláňavský, predložil  k  schváleniu program rokovania. Hlasovanie:  
za - Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Martin 
Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.  
 
 
K bodu 2.- 3.:  Za overovateľov zápisnice boli určení – Roman Grofčík, Miroslav 
Uriček.   Do návrhovej komisie boli zvolení –    Štefan Hlavoň, Martin Hulín, 
Štefan Chlebina.  Hlasovanie: za -    Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal 
Hlavoň, Štefan Hlavoň,  Martin Hulín,  Štefan Chlebina, František Mravec, 
Miroslav Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0.   

 



K bodu 4.:  Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva: 
- starosta obce pán Anton Pláňavský informoval o stretnutí s členmi ZRPŠ pri 
materskej škole ohľadom výmeny vchodových dverí. Nakoľko chcú zamurovať  
zadné dvere, je potrebné zistiť u bezpečnostného technika, či tieto nie sú 
únikovým východom a môžu sa zamurovať. Potom vyhlásime verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa vchodových dverí a v spolupráci s rodičmi tieto 
budú namontované. Taktiež starosta informoval o príprave rekonštrukcie 
budovy MŠ v rámci projektov zníženie energetickej náročnosti budov. 
K takémuto kroku sa bude môcť pristúpiť pokiaľ budeme mať dostatok 
finančných prostriedkov na 8% spoluúčasť. 
 - stavebná komisia bola skontrolovať u pána Makyňu Milana, či pokračuje 
v zemných prácach – komisia zistila, že pán Milan Makyňa i napriek zastaveniu 
prác Stavebným úradom, pokračuje v prácach a vývod rúr je na pozemok pani 
Vlasty Kubalovej. Starosta informoval, že spor susedov je v súdnom konaní. 
- stavebná komisia na základe žiadosti pána Pavla Čučiaka o odpredaj pozemku 
v k.ú.Setechov č. 684 o výmere 58 m2,  vykonala šetrenie  na mieste 
a odporúča žiadateľovi pozemok odpredať. Pozemok žiadateľ dlhodobo užíva 
a rozdeľuje pozemky v jeho vlastníctve. Poslanci obecného zastupiteľstva 
hlasovaním schválili trvalú prebytočnosť a zámer odpredaja pozemku č. 684 
v k.ú.Setechov o výmere 58 m2 
Hlasovanie: za -    Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. 
Zdržal sa 0.   
-stavebná komisia vykonala obhliadku DS Petrovice. V dome smútku je 
potrebné vymeniť sklenené výplne a urobiť stavebné práce na omietke budovy. 
Starosta informoval o vykonaní obstarávania na zhotoviteľa sklenených výplní 
a dverí. 
 
K bodu 5.: Rozbor hospodárenia OcÚ za 1. štvrťrok 2022 

Účtovníčka obce pani Daniela Blašková predložila rozbor hospodárenia za 1. 

štvrťrok 2022. Na strane príjmov rozpočet OcÚ 1 117 970,- €, upravený 

1 263 422,- € plnenie 512 599,42, t.j. na 41%. Škola rozpočet 15 000,- €, plnenie 

5673,80 € t.j. 38%.  Na strane výdavkov OcÚ rozpočet 852 470,- €, upravený 

991 822,- €, čerpanie  183 235,94 €, t.j. 18%, škola rozpočet 280 500,- €, 

upravený rozpočet 286 600,- €, čerpanie 86 217,74 €.  

Poslanci sa zaujímali o niektoré položky v predloženom rozbore – pán Štefan 

Chlebina poukázal na nízke nájomné v bytoch v MŠ, nakoľko nájomcovia 

využívajú aj priestory v pivniciach a garáži. Starosta obce porovná nájomné 



v bytoch MŠ s nájomným v obecných nájomných bytoch podľa m2 a na budúce 

zastupiteľstvo predloží návrh na úpravu nájomného bytov v MŠ. 

-pán Martin Hulín sa zaujímal o cenu asfaltovania v Setechove a v Petroviciach.  

Faktúry za tieto práce boli uhradené v máji a júni, pán Roman Bryndziar 

informoval podrobne o postupe prác a cene. Prvá fáza asfaltovania bola 

vykonaná za zazmluvnené ceny z roku 2021 a druhá fáza za nové ceny roku 

2022, čo bol nárast cien. Pán Hulín poukázal na to, že cesta ku kaplnke je málo 

využívaná a je stále potrebné vykonať opravu cesty na hornom konci obce pri 

Šuhajovi. Starosta informoval, že firma DOSA prisľúbila pokračovanie 

asfaltovania máj-jún 2022. 

Poslanci rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2022 schválili. 

Hlasovanie: za -    Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. 
Zdržal sa 0.   
Starosta obce pán Anton Pláňavský predložil rozpočtové opatrenie č. 1/2022 na 

strane príjmov boli upravené príjmy z transferov – hlásenie pobytu, register 

adries a na asistentov v ZŠ. Ďalej úprava za služby,  zapojenie zostatku za stravu 

zdarma a zostatku prostriedkov z minulého roka /schválený zostatok/ . Celková 

úprava 145 452,- €.  Na strane výdavkov  úprava čerpania transferov – hlásenie 

pobytu, register adries, vrátenie nevyčerp.prostr.na stravu zdarma 2277,€, 

el.energia o 2100,- €, plyn o 2100,- €,   humanit.pomoc utečencom 1000,- €, 

údržba bytov Setechov o 500,- €, poistné auto ZpS o 300,- €, rekonštrukcia 

komunikácií 131065,- €. 

Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2022 príjmy transfery – stavebný úrad 

o 30,- €, bezinfekčný príplatok v ZpS 4460,- €, transfer za ubytovanie utečencov  

2000,- €, refundácia nákladov na potraviny pre utečencov 370,- €, transfer pre 

asistentov ZŠ 2050,- €,  odpredaj dreva 7500,-,  refundácia nákladov na kúrenie 

o 1500,- €, refundácia za vodu bytovky o 1500,- €, prostriedky z nadácie za 

minulý rok  1359,- €.   Na strane výdavkov výdavky stavebný úrad 30,-, 

vyplatenie bezinfekčného príplatku a odvody v ZpS 4460,- €, potraviny pre 

utečencov 370,- €, príspevok na ubytovanie utečencov 2000,- €, úpravy na 

položkách – kanc.potreby o 500,- €, spotrebný materiál o 500,- €, poistenie o 

300,- €, stravné ZpS o 1000,- €, nemoc.dávky o 1500,- €, transfery pre 

záujm.org. o 1000,- €, stravovanie služby o 950,- €, voľnočas.aktiv.ZpS z nadácie 

o 1359,- €. 

Rozpočtové opatrenie starostu  č. 3/2022 príjmy – poplatky za služby o 3000,- 

€, na strane výdavkov – údržba verejnej zelene o 3000,- €. 

Poslanci rozpočtové opatrenia zobrali na vedomie. 



Starosta obce požiadal o uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

vo výške 25 000,- na rekonštrukciu domu smútku. Poslanci schválili použitie 

prostriedkov z rezervného fondu. 

Hlasovanie: za -   Patrik Caránek,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 
0. Zdržal sa 0 
 

K bodu 6.: Hlavná kontrolórka pani Jozefína Šípková predložila poslancom Plán 

kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. 

Poslanci plán kontrolne činnosti na druhý polrok 2022 schválili. 

Hlasovanie: za -   Patrik Caránek,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 
0. Zdržal sa 0 
 

K bodu 7. – 8.: Rôzne – diskusia. 
- Starosta obce pán Anton Pláňavský informoval poslancov, že na základe 

listu Okresnej prokuratúry v Žiline zo dňa 12.4.2022, v ktorom požadovali 
za účelom zhodnotenia stavu zákonnosti všeobecne záväzných nariadení 
obcí oznámenie o prijatých VZN v našej obci.  Obec Petrovice nemá 
prijaté VZN o organizovaní miestneho referenda. Prijatie takéhoto VZN 
vyplýva z povinnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. VZN č. 1/2022 o organizovaní miestneho 
referenda bolo vypracované v súlade so zákonom č. 490/1991 Zb. 
o spôsobe vykonania referenda. 
Hlasovanie: za -   Patrik Caránek,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav      
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0 

- Starosta obce informoval poslancov OZ, dňa 29.10.2022 sa budú konať 
komunálne voľby a Obecné zastupiteľstvo je povinné  v zmysle §11 ods. 4 
písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v lehote 90 dní pred dátumom konania volieb určiť a schváliť 
rozsah  výkonu funkcie starostu obce – úväzok. Poslanci odsúhlasili na 
celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 
na plný úväzok. Starosta obce Petrovice z povinností, ktoré vyplývajú 
z jeho funkcie nemôže vykonávať na čiastočný úväzok.   
Hlasovanie: za -   Patrik Caránek,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav      
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 
 



- Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť 
v stanovenom časovom limite určiť počet volebných obvodov a počet 
poslancov pre budúce volebné obdobie. Poslanci schválili počet 
poslancov OZ 9, dva volebné obvody – volebný obvod č. 1 Petrovice 6 
poslancov a volebný obvod č. 2 Setechov 3 poslanci na celé volebné 
obdobie 2022-2026. 
Hlasovanie: za -   Patrik Caránek,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav      
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 

- Starosta obce pán Anton Pláňavský informoval poslancov, že hlavnej 
kontrolórke pani Jozefíne Šipkovej končí volebné obdobie funkcie 
hlavného kontrolóra obce Petrovice. Členovia zastupiteľstva sa dohodli, 
že voľba hlavného kontrolóra sa bude konať 7.9.2022, starosta zabezpečí 
zverejnenie dňa konania voľby najmenej 40 dní pred dňom konania 
voľby. Poslanci určili požiadavky, ktoré musia kandidáti na funkciu 
hlavného kontrolóra spĺňať. Pracovný úväzok je 0,25,  funkčné obdobie 
sa začína 1.10.2022, deň nástupu do zamestnania. Poslanci zriadili 
komisiu na otváranie obálok – Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan 
Chlebina, zapisovateľka Daniela Blašková. Administratívne záležitosti 
s činnosťou komisie zabezpečí OcÚ Petrovice. Poslanci schválili spôsob 
vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajné hlasovanie.  

- Pani Kalmanová Sidónia, Petrovice 158 – žiadosť o výrub smrekovca 
opadavého, ktorý je vysadený pri oplotení dolného cintorína. 
V jesenných mesiacoch opadané ihličie znečisťuje hroby a chodník na 
cintoríne. Smrekovce sú vysadené za oplotením cintorína, na súkromnom 
pozemku, predmetné stromy nie sú vlastníctvom obce.      

- Cyril Fupšo, Petrovice 134 – žiadosť o pridelenie obecného nájomného 
bytu v Petroviciach.  

- Dobrovoľný hasičský zbor Setechov – žiadosť o finančný príspevok na 
oslavu 90. výročia založenia Hasičského zboru Setechov. Poslanci schválili 
príspevok vo výške 1500,- € 

- Hlasovanie: za -   Patrik Caránek,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav      
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 

- Durnek Peter, Petrovice 244 – žiadosť o finančnú pomoc v súvislosti 
s nákladnou liečbou rakoviny, ktorá sa na Slovensku nelieči, len 
v zahraničí. Poslanci  schválili finančnú pomoc vo výške 2000,- €.   



 Hlasovanie: za -   Patrik Caránek,  Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň,  Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav      
Uriček. Proti 0. Zdržal sa 0. 

- Starosta oznámil poslancom, že dňa 13.6.2022 sa bude konať voľba 
riaditeľa Základnej školy s materskou školou Petrovice. 

- Starosta oznámil termín konania budúceho zastupiteľstva 7.9.2022. 
- po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce dal ukončiť diskusiu.   

Hlasovanie: za   -  Patrik Caránek, Roman Grofčík, Michal Hlavoň,  Štefan 
Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. 
Proti 0. Zdržal sa 0. 
 

K bodu 10.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina. 
Uznesenie poslanci schválili.    
Hlasovanie: za  Patrik Caránek, Roman Grofčík,  Michal Hlavoň, Štefan Hlavoň,  
Martin Hulín,  Štefan Chlebina, František Mravec, Miroslav Uriček. Proti 0. 
Zdržal sa 0. 
  
 
 
 
                                                                  ................................................... 
                                                                      Ing.Anton Pláňavský, starosta obce  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Roman Grofčík                               .............................................................. 
 
Miroslav Uriček                             .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 8.6. 2022 

 
Uznesenie č. 206/2022  
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie informatívnu správu 
starostu obce o príprave výmeny dverí do budovy materskej školy.  
 
Uznesenie č. 207/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie informatívnu správu 
o príprave rekonštrukcie budovy materskej školy v rámci programu zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ. 
 
Uznesenie č. 208/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie informatívnu správu 
o verejnom obstarávaní okien a dverí na rekonštrukciu domu smútku. 
 
Uznesenie č. 209/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie rozpočtové opatrenia  
starostu obce č. 1/2022, 2/2022 a 3/2022.  
 
Uznesenie č. 210/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie informáciu o skončení  

volebného obdobia funkcie hlavného kontrolóra obce Petrovice Bc. Jozefíny 

Šipkovej  k 01.10.2022. 
 

Uznesenie č. 211/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť o pridelenie 
obecného  nájomného bytu v Petroviciach  Ciryl Fupšo, Petrovice 134. 
 
Uznesenie č. 212/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice berie na vedomie žiadosť Sidónie Kalmanovej, 
Petrovice158 o výrub smrekovca opadavého pri dolnom cintoríne v 
Petroviciach. 
 
Uznesenie č. 213/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje   

a) prebytočnosť nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 482 v k.ú. 
Setechov a to parcela EKN č. 684 ostatná plocha o výmere 58 m2. 



b) v súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať 
nehnuteľný majetok a to  parcelu EKN č. 684 ostatné plochy o výmere 58 
m2, žiadateľovi Pavlovi Čučiakovi, trvale bytom 013 62 Veľké Rovné 338 
do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, na základe spracovaného 
geometrického plánu na náklady žiadateľa, ktorý bude objednaný po 
prijatí uznesenia a predložený na ďalšie rokovanie OZ. 

c) spôsob jeho prevodu – odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 
v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce. 
Predpokladaná hodnota za 1 m2. Predpokladaná hodnota za 1 m2 je 6,60 
v zmysle §-u 10, ods. 1 a), Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej 
hodnoty na odpredaj nehnuteľností Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Petrovice č. 3/2019 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku 
v obci Petrovice, účinného od 1.1.2020   

d) zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa bude definované 
a zverejnené v zákonnej lehote – 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
obce. 

 
Uznesenie č. 214/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  rozbor hospodárenia OcÚ za 
1. štvrťrok 2022. 
 
Uznesenie č. 215/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice schvaľuje  použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 25000,- € na rekonštrukciu domu 
smútku. 
 
Uznesenie č. 216/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na 2. polrok 2022. 
 
Uznesenie č. 217/2022 
Obecné zastupiteľstvo Petrovice  schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Petrovice č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda.   
 
Uznesenie č. 218/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice určuje  v zmysle §11 ods. 4 písm. i) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026, rozsah výkonu funkcie 
starostu obce Petrovice na plný úväzok.  
 
Uznesenie č. 219/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice určuje  dva volebné obvody v obci 
Petrovice – volebný obvod č. 1 Petrovice, volebný obvod č. 2 Stechov. 
 
Uznesenie č. 220/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice určuje  v zmysle § 11 ods. 3 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 
volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Petrovice 9 poslancov, volebný obvod č. 1 Petrovice 6 poslancov, volebný 
obvod č. 2 Setechov 3 poslanci.  
 
Uznesenie č. 221/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   vyhlasuje 
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Petrovice  na deň  7. 9.2022, 

pričom voľba sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 

Petrovice.  

 

Uznesenie č. 222/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice  ukladá   starostovi obce  zabezpečiť 
zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej 
tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania 
voľby. 
 
Uznesenie č. 223/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice určuje:  
1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

a) kvalifikačné predpoklady: 

✓ ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

✓ prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe vítaná 

b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov:  

✓ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

✓ bezúhonnosť  

2. Náležitosti písomnej prihlášky:  

✓ osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 
trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt  



✓ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

✓ overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 
prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a 
spôsobilostí 

✓ profesijný životopis  

✓ čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu  

✓ písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ 
poštou alebo na Obecnom úrade v Petroviciach, 013 53 – do podateľne v 
úradných hodinách najneskôr 24. 8. 2022.  
3. Výšku pracovného úväzku hlavného kontrolóra na  0,25 úväzok. Funkčné 
obdobie sa začína dňom 01. 10.2022, ktorý je určený ako deň nástupu do 
zamestnania .  
 
Uznesenie č. 224/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   zriaďuje  

1.Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení poslancov Obecného 

zastupiteľstva  Petrovice: Štefan Hlavoň, Martin Hulín, Štefan Chlebina, 

zapisovateľka Daniela Blašková.  

Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou komisie zabezpečí  Obecný 
úrad Petrovice. Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 30.8.2022. 

Uznesenie č. 225/2022Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   schvaľuje  v 

zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra nasledovne:  

1. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a 
včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného 
kontrolóra. 
2. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním.  
                                                                     



Uznesenie č. 226/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   schvaľuje  finančný príspevok 1500,- €, 
pre DHZ Setechov na oslavu 90. výročia založenia hasičského zboru 
v Setechove, ktorá sa bude konať 23.7.2022 
 
Uznesenie č. 227/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice   schvaľuje  finančný príspevok 2000,- €, 
pre pána Petra Druneka, Petrovice 244 na liečbu v zahraničí. 
 
Uznesenie č. 228/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Petrovice ukladá: 
1.Starostovi  obce porovnať nájomné v bytoch MŠ s nájomným v obecných 
nájomných bytoch podľa m2 a na budúce zastupiteľstvo predložiť návrh na 
úpravu nájomného bytov v MŠ. 
2.Starostovi obce vyzvať majiteľa nákladného auta Liaz, aby neparkoval na 
parkoviskách v centre obce. 
 
 
 
 
   
 
                                                                             ................................................... 
                                                                           Ing.Anton Pláňavský, starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice 
 
Roman Grofčík                                      ................................................................. 
 
Miroslav Uriček                                     ................................................................. 


