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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,
začíname ukrájať prvé dni z nového roka
2022. Na prahu nového roka prajem
všetkým obyvateľom Pečovskej Novej
Vsi predovšetkým pevné zdravie, šťastie
a spokojnosť v kruhu svojich najbližších.
Aby ste našli znova to, čo ste v minulosti strácali - čas a vieru, pokoj a rodinnú
blízkosť, súcit a skutočné hodnoty, ktoré
sú v dobe, ktorú žijeme, čím ďalej tým
viac cudzie a vzdialenejšie.
Máme za sebou ťažký a náročný rok,
ale aj rok, v ktorom sme sa v mnohých
podmienkach už aj naučili žiť a prispôsobiť sa zmenám, ktoré nám priniesol.
Kríza, ktorú už druhý rok žijeme a ktorá
nás každodenne obmedzuje, núti nás byť
zodpovednými, prezieravými, ale aj obozretnými a disciplinovanými, vždy pripravenými prijímať racionálne rozhodnutia pre dobro a ďalšie napredovanie
našej obce.
Na prahu nového roka býva dobrým
zvykom predstaviť nové ciele a dať si
predsavzatia, naplnením ktorých chceme našu „rozkvitajúcu“ a rozvíjajúcu sa
obec ešte viac posunúť dopredu, zveľadiť ju, skrášliť a urobiť život pre jej obyvateľov kvalitnejším a komfortnejším.
Ani sme sa nenazdali a vstúpili sme
do štvrtého roku funkčného obdobia súčasných orgánov obce. V novembri 2022
si budeme všetci spoločne voliť starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie štyri roky. V ten istý
novembrový deň budeme tento rok prvýkrát súčasne voliť aj predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov
zastupiteľského zboru samosprávneho
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kraja. Rok 2022 získal prívlastok „volebný“. Veríme, že napriek tejto skutočnosti
budeme protagonistami racionálneho
úsudku ľudského umu a prejavu slobodnej vôle všetkých obyvateľov obce, ktorí
v deň konania volieb dovŕšia vek osemnásť rokov a fyzicky sa volieb zúčastnia.
Prioritou obce na najbližšie obdobie
je komplexná rekonštrukcia budovy
zdravotného strediska, ktorého pôvodnú
stavbu vybudovali naši predkovia ešte
v tridsiatych rokoch minulého storočia.
Stavba s príslušenstvom už minimálne
desiatku rokov nespĺňala požiadavky na
dôstojné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Už niekoľko posledných rokov sa budova nachádzala v havarijnom
stave a pýtala si nemalé investície do
ich odstraňovania a na zabezpečenie jej
funkčnosti a udržania minimálnych podmienok pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti adekvátnych pre tretie
tisícročie, v ktorom žijeme. Opakované
snahy obce v období rokov 2010 – 2011
o získanie nenávratných finančných
prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len
„EŠIF“) na rekonštrukciu zdravotného
strediska nepriniesli sledované očakávania. V roku 2015 došlo k prehodnoteniu pôvodného zámeru z rokov 2010
- 2011, ktorého výsledkom bolo rozdelenie objektu na dve samostatné stavby.
Prvú, ktorá bude slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a tú druhú
pre sociálne služby. Následne v rokoch
2018 - 2020 bol za pomoci nenávratných finančných zdrojov z Úradu vlády
SR a spolufinancovania obce vybudo-

vaný v zadnej časti pôvodného objektu
Denný stacionár ASEN s parkom, ktorý
od začiatku roka 2021 reálne poskytuje
sociálne služby miestnym seniorom.
V roku 2020 obec prehodnotila
a zaktualizovala dokumentáciu pôvodného riešenia rekonštrukcie a modernizácie zdravotného strediska. Nahradila ju
novou, ktorá je riešením dvojpodlažného
zdravotníckeho zariadenia s lekárňou,
s bezbariérovým vstupom do budovy,
výťahom pre imobilných pacientov a inými bonusmi vedúcimi k „nadštandardu“
zdravotníckeho zariadenia. Priaznivým
hospodárením a rozumným nakladaním
s majetkom obce za posledných sedem
rokov sme ušetrili vlastné finančné prostriedky a tie použijeme na rekonštrukciu
a modernizáciu tejto verejno-prospešnej
stavby. Vysúťažili sme dodávateľa stavebných prác, ktorý sa zaviazal stavbu
zrealizovať v lehote do 29 týždňov od
odovzdania staveniska.
Človek mieni Pán Boh mení. Toto príslovie poznačilo aj naše minuloročné
plány. Pôvodný zámer, vysťahovať ambulancie a lekáreň do náhradných priestorov do júna 2021 a v tom istom mesiaci
začať s rekonštrukciou budovy sa nenaplnil. Žiaľ išlo to mimo obce a my sme
to nedokázali ovplyvniť. So stavebnými
prácami, resp. s ich prvou etapou spočívajúcou v búracích prácach sme preto
mohli najskôr začať v decembri 2021.
Zvládli sme to za rekordné tri dni. Veríme, že v prípade priaznivého počasia
zhotoviteľ stavby nastúpi na výkon stavebných prác už v januári 2022. V aktuálnom vydaní obecného spravodajcu Vám
prinášame vizualizáciu novo prebudovaného zdravotníckeho zariadenia, ku
ktorej smerujeme. Ukončenú a skolaudovanú stavbu plánujeme odovzdať do
užívania ešte v roku 2022.
Dlhoročnou prioritou obce je realizácia vodovodu na ul. Hlavnej v Pečovskej
Novej Vsi. Obec na túto investíciu získala dotáciu z Environmentálneho fondu
a dokonca už aj fyzicky disponuje financiami na jej realizáciu, ktorú plánuje
zrealizovať do 31. 8. 2022. Vody sa tentoraz dočkajú obyvatelia v časti od Poľského dvora po kaplnku Jána Nepomuckého
s prepojením na existujúci vodovod vedený na druhej strane cesty I/68 nad
cestou a v časti od ul. Južnej k firme
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TerMo pod cestou I/68 s prepojením
na ul. Za Majerom.
Na uskutočnenie ďalšej z priorít obec
získala nenávratnú dotáciu na realizáciu
projektu s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK
obce Pečovská Nová Ves“ v investičnom
objeme bez mála 400 000,- Eur. Zahŕňa
výstavbu prístupových miestnych komunikácií do rómskej osady na Trubalovec
a novú prístupovú cestu na ul. Rómsku
od cesty III/3183 s verejným osvetlením,
rekonštrukciou a asfaltovaním spevnených plôch v okolí bytového domu,

kostolíka, komunitného centra a materskej školy. Stavba bude zrealizovaná
v prvej polovici roka 2022.
Naše päťročné úsilie o ucelené rozsiahle budovanie infraštruktúry a inžinierských sietí vo viacerých lokalitách
obce mienime zavŕšiť výstavbou chodníkov a miestnych komunikácií na ul. Jabloňovej, Mlynskej a Záhradnej v častiach, na ktorých obec v období od roku
2018 doposiaľ vybudovala vodovod, kanalizáciu, verejné osvetlenie, elektrické
NN rozvody a rozvody internetu.
Zdravé životné prostredie a nekonečné množstvo zelene do obce prinesie
rozsiahla a hlavne bohatá výsadba stromov a krovín v areáli pred základnou
školou na ul. Školskej a na ul. Kvetnej,
v okolí toku potoka Ľutinka, ako aj
v areáli okolo novovybudovaných bytových domov. Obec má za tým účelom už
zakúpené stromy rôznych druhov, podľa
výberu odborného konzultanta, ktoré už
netrpezlivo čakajú na príchod jari a ich
výsadbu.
V roku 2022 plánujeme v súvislosti
s realizáciou projektu revitalizácie ul.
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Ľutinskej a výstavby cyklochodníka do
Ľutiny opraviť chodník pre peších na ul.
Ľutinskej na ľavej strane pred rodinnými
domami od cesty k Ringovmu kaštieľu
smerom na Ľutinu.
V rámci podpory nájomného bývania
aktuálne pripravujeme výber dodávateľa stavebných prác na ďalšie dva bytové
domy po 12 bytových jednotiek na ul.
Kvetnej ako pokračovanie druhej etapy
výstavby nájomných bytov.
To bol krátky sumár zámerov obce
pripravených k realizácii v nasledujúcom
období a stave rozpracovanosti jednotlivých projektov.
Samostatnú kapitolu si od nás pýta
aj krátke obzretie sa
za uplynulým rokom
2021 a jeho zhodnotenie. Aký bol?
Čo nám priniesol?
Ako sme ho zvládli
a prežili?
Napriek druhému
roku pandemických
opatrení a trvalých
obmedzení, doplnených o ekonomickú
krízu a rôznorodé špecifiká a osobitosti,
ktoré priebežne zažívame v našej krajine, obec Pečovská Nová Ves dlhodobo pokračuje v nastolenom rastúcom
trende jej rozvoja. Aj keď na prelome
rokov ešte nedisponujeme konkrétnymi
číslami stavu hospodárenia obce, v tejto chvíli môžeme s istotou konštatovať,
že v uplynulom roku 2021 sme hospodárili s finančným prebytkom a vďaka
viacerým podporeným investičným ak-

tivitám zo strany štátu a EŠIF sme opäť
nad základný rámec navýšili rozpočet
obce, zhodnotili jej majetok a tým sme
opäť „zdvihli laťku“ životnej úrovne jej
obyvateľov vyššie v porovnaní s rokmi
minulými.
Rok 2021 z pohľadu fungovania obce
môžeme s čistým svedomím zhodnotiť
ako ďalší úspešný s veľmi pozitívnym
prechodom do nového roku 2022. Ako
už býva našim dobrým zvykom v štvrtom
vydaní obecného spravodajcu v príslušnom roku v samostatnej rubrike prinášame detailný odpočet našej práce. Nie
sú to prázdne slová, ale fakty, o ktorých
sa viete reálne presvedčiť a pre tých „neveriacich“ ich možno aj fyzicky chytiť do
ruky. Za každým zo zrealizovaných projektov a investícii sa skrýva nespočetné
množstvo práce a úsilia počnúc fázou
vyhľadania zámeru, často aj niekoľko
ročnej prípravy, aktivít v povoľovacom
procese, súčinnosti v štádiu posudzovania žiadostí o dotáciu, realizáciu a kolaudáciu nevynímajúc, až po záverečné
prefinancovanie projektu.
Z pohľadu demografických ukazovateľov sa môžeme pýšiť tým, že počet obyvateľov v našej obci oproti poslednému
dňu roku 2020 vzrástol o 21 obyvateľov
na aktuálnych 2813 obyvateľov k 31. 12.
2021. O sedem vzrástol počet nových
rodinných domov v obci, pribudli rekonštrukcie tých starších, ako aj ostatných
stavieb. V obci pribudlo štrnásť stavieb,
ktorým boli pridelené nové súpisné čísla. Aktuálne ich evidujeme už 856.
S hrdosťou môžeme dnes konštatovať,
že sa nám podarilo splniť jeden z najväčších cieľov, ktoré pred nami niekoľ-
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ko rokov stáli. Úspešne sme vybudovali
a skolaudovali miestnu komunikáciu
na ul. Kvetnej v okolí potoka Ľutinka a
areál výstavby bytových domov. Výstavbu
miestnej komunikácie sme financovali
z prebytku hospodárenia za rok 2020.
V závere roka 2021 došlo k ukončeniu
výstavby dvoch bytových domov s 2 x 12
bytmi s príslušenstvom na ul. Kvetnej.
Priaznivé jesenné počasie sme vďaka získanej dotácii z Fondu na podporu športu využili na začatie stavebných
prác v areáli základnej školy na štvordráhovej bežeckej dráhe s tartanovým
povrchom a streetworkoutového ihriska
s početnými cvičiacimi prvkami. Ihriská s parkoviskom bude spájať spoločný
bezbariérový chodník umožňujúci prístup na športoviská aj imobilným spoluobčanom. Stavebné práce boli pre nepriaznivé počasie v zimných mesiacoch
prerušené a pokračovať budú v jari 2022.
Zámerom obce je športoviská odovzdať
do užívania v čo najkratšom čase, aby
slúžili žiakom základnej školy, ale aj širokej verejnosti na voľnočasové pohybové aktivity.
Naša obec spravuje spolu takmer 18
km miestnych komunikácií. Ich údržba
si vyžaduje čím ďalej, tým viac úsilia.
K skvalitneniu starostlivosti o miestne
cesty a zeleň prispeje aj jedno z najmodernejších multifunkčných zariadení, určené na daný účel, ktoré do našej
obce fyzicky pribudlo koncom jesene.
Ide o komunálny traktor Holder 55C,
ktorý obec zakúpila z vlastných zdrojov a
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výhodného lízingu. Zariadenie bolo dodané spolu s bohatým príslušenstvom,
ktoré tvorí sypač na posyp vozoviek a
chodníkov v rámci zimnej údržby, radlica
na odhŕňanie snehu, kefa na odmietanie
snehu, nádrž na vodu s vysokotlakovou
postrekovacou lištou na umývanie ulíc,
či zariadenie na polievanie zelene. Vybraní zamestnanci obce prešli zaškolením na obsluhu a údržbu techniky. Veríme, že jeho prínos pre obec pocítime
všetci, už počas zimnej údržby miestnych
komunikácií a následne počas horúcich
letných dní.
Rušno bolo v novembri 2021 na ul. Na
Pečovec, kde sme zrealizovali viacero
investícií. Znížili sme niveletu pomernej časti existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie v nadväznosti na ná-

sledné investície obce v danej lokalite.
Vďaka získanej dotácii z Pôdohospodárskej platobnej agentúry sme v novej časti
ulice rozšírili verejnú kanalizáciu o 125
m a o týždeň nato sme rozšírili verejný
plynovod o 125 m. Od roku 2018 sme
v danej lokalite vysporiadali pozemky
pod budúcou miestnou komunikáciou a
vybudovali vodovod, kanalizáciu a plynovod. V krátkom období podáme žiadosť na združenú investíciu obce a VSD
a.s. Košice na výstavbu elektrických NN
rozvodov a z vlastných zdrojov obce na
uvedenej ulici rozšírime verejné osvetlenie na novo pripravovanej miestnej
komunikácii.
V závere roka sme svojpomocne vybudovali dva bezbariérové priechody pre
chodcov s ich osvetlením na ul. Na Dujave pri križovatke s ul. Kvetnou a na ul.
Ľutinskej.
Aktívni sme boli do posledných dní
roka 2021, kedy sme ešte podali viaceré žiadosti na získanie nenávratných
finančných prostriedkov pre realizáciu
projektov nevyhnutne potrebných pre
odstránenie havarijných stavov v obci,
resp. pre jej ďalší rozvoj a skvalitnenie
života v nej.
Projekt s názvom „Modernizácia kotolne objektu ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves s
využitím aerotermálnej energie“ sleduje
komplexnú modernizáciu plynovej kotolne v ZŠ Pečovská Nová Ves, v ktorej
máme kotly na hranici životnosti s rokom výroby 1998.
Projekt s názvom „Duchovná tradícia
spája naše cesty - SO 01.1 Cyklistický
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chodník“ je v štádiu hodnotenia. Sleduje zvyšovanie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti
obce, rozširovanie cyklodopravy v katastri obce a mikroregiónu Dolina Čergova
výstavbou cyklochodníka od križovatky
ul. Na Dujave - Ľutinská až do Ľutiny na
odpustovú horu v celkovej dĺžke v katastri obce Pečovská Nová Ves 2340 m.
Realizáciou projektu s názvom „Čistá obec Pečovská Nová Ves“ sledujeme
zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie
čistoty v obci zakúpením zametaco-sacej
nadstavby na čistenie verejných plôch
rôzneho druhu a komunikácii vo vlastníctve obce, zametanie a vysávanie nečistôt, lístia, ako príslušenstva na nový
komunálny traktor Holder 55 C.

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Žiadosť adresovaná Ministerstvu dopravy a výstavby SR na realizáciu projektu s názvom „Cykloprístrešky pre ZŠ
Pečovská Nová Ves“ sleduje získanie nenávratných finančných prostriedkov na
výstavbu cyklistickej infraštruktúry, konkrétne výstavbu 2 ks cykloprístreškov
pre základnú školu na ul. Školskej.
Toto je iba pár strohých informácií,
ktoré sme si dovolili dať do pozornosti
z množstva podporených projektov, resp.
vlastných investícii obce zrealizovaných
v štvrtom štvrťroku 2021.
Všetky akcie realizujeme a do budúcna
taktiež mienime realizovať čo najhospodárnejšie a najvýhodnejšie v prospech
obce, za dodržania aktuálne platných
noriem a pravidiel postupu nakladania
s verejnými financiami.

Za dosiahnutými výsledkami obce v roku 2021 stoja konkrétni ľudia, ktorí tvoria jeden tím. Všetkým tým, ktorí prispeli
v roku 2021 k dosiahnutým výsledkom
úprimne ďakujeme.
Aj keď boli Vianoce 2021 opäť iné ako
tie, na ktoré sme zvyknutí, ani tentokrát
sa nezaobišli bez krásnej jedličky pred
kostolom sv. Ondreja a obecného betlehemu. Aj tento rok jedličku obci darovali
štedrí darcovia. Tento rok nimi boli súrodenci Švačoví. Srdečne im v mene všetkých občanov Pečovskej Novej Vsi verejne ďakujeme za ušľachtilé gesto, ktorým
nám spríjemnili vianočné sviatky.
Popri našich vyššie uvedených aktivitách, príprave nových projektov, skrášľovaniu obce a zabezpečovaniu jej každodenného chodu sme opakovane zabezpečovali opatrenia na zníženie šírenia
pandémie ochorenia Covid-19 v obci.
S mladými dobrovoľníčkami a dobrovoľnými hasičmi z obce sme v mesiacoch
január až máj 2021 zabezpečovali celoplošné testovania na zisťovanie ochorenia Covid-19 a v ďalšej fáze opakované
výjazdové očkovania vakcínami proti
ochoreniu Covid-19 v našej obci.
Žiaľ aj rok 2021 bol osobitne „skúpy“
ku kultúre a trošku menej ku športu.
Za veľký úspech radíme možnosť zorganizovania a zrealizovania 23. ročníka
Pečovskonovoveského remeselného jarmoku v auguste 2021, ktorý hodnotíme
ako veľmi úspešný a vydarený. Za všetko
hovoria pozitívne reakcie jeho návštevníkov, predajcov, ale aj účinkujúcich.
Aj v roku 2021 do Pečovskej Novej
Vsi zavítal Mikuláš, ktorý pamätal na
všetkých obyvateľov obce a symbolicky
v týchto ťažkých časoch navštívil každý
príbytok v obci.
V závere mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že nastupujúci nový rok 2022
bude priaznivým pokračovaním nastúpeného trendu nielen pre našu obec,
ale aj pre všetkých jej obyvateľov. Prajme si navzájom hlavne pevné zdravie,
aby sa v dohľadnej dobe našlo východisko zo „začarovaného“ kruhu doby, ktorú
aktuálne žijeme, aby sme ju dokázali bez
problémov zvládať a aby sa naše životy
čo najskôr vrátili do normálneho životného kolobehu.
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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Urobili sme v roku 2021
Podané žiadosti o získanie nenávratných
finančných príspevkov z minulého obdobia:

l Ministerstvo vnútra SR Bratislava na zapojenie do
Národného projektu Dobudovania základnej technickej infraštruktúry v MRK obcí s názvom projektu „Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská
Nová Ves“.
Skutkový stav: - vďaka podporenému projektu obec získala nenávratnú dotáciu v investičnom objeme 391 108,Eur na realizáciu projektu v rozsahu výstavby miestnych
komunikácií do rómskej osady na Trubalovec a na ul. Rómsku od cesty III/3183 s verejným osvetlením, rekonštrukcie a asfaltovania spevnených plôch na ul. Rómskej v okolí
bytového domu, kostolíka, komunitného centra a materskej školy. Spoluúčasť obce na projekte je 5 % z celkových
poskytnutých finančných prostriedkov a sumou 18 788,78
Eur za neoprávnené výdavky na výstavbu miestnej komunikácie v dĺžke 80 m okolo židovského cintorína. Realizácia
projektu začne v jarných mesiacoch roka 2022.

l Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu projektu „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov
k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom
jednoduchých pozemkových úprav“.
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Skutkový stav: - vďaka podporenému projektu obec
získala nenávratnú dotáciu vo výške 59 492,20 Eur na odbornú pomoc pri majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve neznámych
vlastníkov a spol. pod obydliami v MRK obce Pečovská
Nová Ves na ul. Rómskej formou jednoduchých pozemkových úprav v prospech obce Pečovská Nová Ves. Spoluúčasť obce na projekte je 5 % z celkových poskytnutých
finančných prostriedkov. Realizácia projektu začala v roku
2021.
l Environmentálny fond Bratislava na realizáciu projektu „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská
Nová Ves“ v rozsahu v rozsahu SO-01 Vodovod ul. Južná
– ul. Hlavná, SO 02 Vodovod ul. Poľský dvor - ul. Hlavná“.
Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala nenávratnú dotáciu na vybudovanie 714 m verejného vodovodu
na ulici Hlavnej v investičnom objeme 123 020,77 Eur, na
ktorom sa obec bude podieľať 5 % spoluúčasťou. Predpokladaný začiatok realizácie jar 2022. Termín ukončenia je
do 31.8.2022.
l Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava na
realizáciu projektu „Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves v časti Bukovec“. Projekt sledoval obnovu
a rozšírenie odvodňovacieho kanála so zaústením do potoka Ľutinka a rekonštrukciu premostenia na ceste III/3183
Pečovská Nová Ves - Ľutina. Žiadosť nebola opakovane
podporená.
l Nórske granty 2014 – 2021 Slovenská republika na
realizáciu projektu s názvom „Podporou hygienických návykov k zdravej komunite v Pečovskej Novej Vsi“.
Výsledok: - žiadosť nebola podporená, skončila druhá
pod čiarou schválených projektov. Projekt sledoval získanie finančných prostriedkov na výstavbu hygienického
centra na ul. Rómskej s práčovňou, sprchami a toaletami.
Súčasťou projektu boli aj sprievodné „mäkké“ aktivity.
Spoluúčasť obce pri financovaní projektu bola 0 %.
l Ministerstvo životného prostredia SR na realizáciu
projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej
v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“.
Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje obnovu verejného priestranstva na ul. Ľutinskej v rozsahu sanácie súčasných spevnených plôch, ich obnovy
vybudovaním vodou priepustných spevnených plôch, výsadby stromov, zelene, dodaním a zabudovaním mobiliáru
(lavičiek, košov a i.). Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 5 %.
l Pôdohospodárska platobná agentúra na realizáciu
projektu s názvom „Dobudovanie splaškovej kanalizácie
v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec, Stoka AA 1-1“.
Výsledok: - žiadosť bola podporená. Obec získala na rozšírenie verejnej gravitačnej kanalizácie na ul. Na Pečovec
v obci v dĺžke 125 m sumu 44 233,36 Eur. Spoluúčasť obce
na financovaní projektu je 0 %. Projekt sme úspešne zrealizovali v novembri 2021. Stavba je skolaudovaná a odovzdaná do správy správcovskej organizácii.
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Podané žiadosti o získanie nenávratných
finančných príspevkov roku 2021:
l Fond na podporu športu Bratislava na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia športového areálu ZŠ na ul.
Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi“.
Výsledok: - žiadosť podporená. Projekt zahŕňa výstavbu štvordráhovej bežeckej dráhy s tartanovým povrchom,
streetworkoutového ihriska a bezbariérového chodníka
v areáli ZŠ v investičnom objeme 101 217,37 Eur. Spolufinancovanie projektu obcou je 50 % z celkových nákladov
projektu. S realizáciou 1. etapy projektu sme začali v novembri 2021. Stavba bude pokračovať v jarných mesiacoch
2022.

l Ministerstvo vnútra SR na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.“.
Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje rozšírenie existujúceho vodovodu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi o 233 m, výstavbu a osadenie troch výdajných zariadení na pitnú vodu v prevedení „antivandal“
formou čipov, na ktorých bude možné dobíjať množstvo
odberu vody po úhrade kreditu na obci. Investičná hodnota
projektu predstavuje sumu 153 000,- Eur. Spolufinancovanie obce v prípade podporenia žiadosti je 5 % z celkových
nákladov projektu.
l VSD, a.s. Košice na zaradenie projektu s názvom „Pečovská Nová Ves - 2x12 b.j. bežný štandard“ v rozsahu SO 08
Úprava NN vedenia a DP a SO 10 Odberné elektrické
zariadenia – 2x 12 b. j. do investičného plánu spoločnosti a uzatvorení zmluvy o investičnej akcii, pričom obec na
vlastné náklady zabezpečila projektovú dokumentáciu,
komplexný inžiniering a vydanie stavebného povolenia
na stavbu.
Výsledok: - žiadosť bola podporená, VSD, a.s. v roku 2021
na vlastné náklady zmodernizuje nadzemné elektrické NN
vedenie na ul. Kvetnej (pozn. - od trafostanice) po ul. Na
Trubalovec a zrealizuje podzemné elektrické NN vedenie
od križovatky ulíc Kvetná - Na Trubalovec k novostavbám
dvoch bytových domov na ul. Kvetnej s prekládkou nadzemného elektrického NN vedenia k rodinným domom
v zadnej časti záhrad na ul. Kvetnej do zeme v investičnom
objeme 40 378,29 Eur. Obec pripravila projektovú doku-
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mentáciu a zabezpečila povoľovacie konanie, ktoré jej následne VSD a.s. zrefunduje. Projekt je už úspešne zrealizovaný a skolaudovaný.
l Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Záhradná v Pečovskej Novej Vsi“.
Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia a sleduje zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce a inžinierskej stavby – miestnej komunikácie na ul. Záhradnej (okolo betonárky) v investičnom objeme 103 000,- Eur. Spolufinancovanie obce v prípade podporenia žiadosti je 5 %
z celkových nákladov projektu.
l Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia kotolne objektu
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s využitím aerotermálnej energie“.
Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt
v investičnom objeme 775 875,33 Eur sleduje komplexnú
modernizáciu plynovej kotolne v ZŠ Pečovská Nová Ves
s kotlami na hranici životnosti s rokom výroby 1998. Obec
pripravila projektovú dokumentáciu a povoľovacie konanie na stavebné úpravy kotolne. Spolufinancovanie obce
v prípade podporenia žiadosti je 5 % z celkových nákladov
projektu.
l Environmentálny fond na realizáciu projektu s názvom
„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská
Nová Ves“ v rozsahu SO-01 Vodovod ul. Južná – ul. Hlavná,
SO 02 Vodovod ul. Poľský dvor - ul. Hlavná“.
Výsledok: - žiadosť bola stiahnutá, z dôvodu jej duplicity,
nakoľko po jej podaní bola v mesiaci november 2021 obci
schválená totožná žiadosť z roku 2021.
l Environmentálny fond Bratislava na realizáciu projektu s názvom „Čistá obec Pečovská Nová Ves“.
Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie čistoty v obci zakúpením zametaco-sacej nadstavby na čistenie verejných
plôch rôzneho druhu a komunikácii vo vlastníctve obce,
zametanie a vysávanie nečistôt, lístia, ako príslušenstva
na nový komunálny traktor Holder 55 C, ktorý obec vlastní. Investičný objem projektu predstavuje sumu 54 500,Eur. Spolufinancovanie obce v prípade podporenia žiadosti
je 5% z celkových nákladov projektu.
l Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na realizáciu projektu s názvom „Duchovná tradícia spája naše cesty - SO 01.1 Cyklistický chodník“.
Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce, rozširovanie cyklodopravy v katastri obce
a mikroregiónu Dolina Čergova výstavbou cyklochodníka
od križovatky ul. Na Dujave - Ľutinská až do Ľutiny na odpustovú horu v celkovej dĺžke v katastri obce Pečovská Nová Ves 2340 m v investičnom objeme 585 405,24 Eur. Spolufinancovanie obce v prípade podporenia žiadosti je 5 %
z celkových nákladov projektu.
l Ministerstvo dopravy a výstavby SR na realizáciu projektu s názvom „Cykloprístrešky pre ZŠ Pečovská Nová Ves“.
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Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt
sleduje výstavbu cyklistickej infraštruktúry, konkrétne
výstavbu 2 ks cykloprístreškov pred ZŠ v investičnom
objeme 30 000,- Eur. Obec pripravila projektovú dokumentáciu a povoľovacie konanie na ich stavby. Spolufinancovanie obce v prípade podporenia žiadosti je 5 %
z celkových nákladov projektu.
l Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na podporu zamestnanosti v obci v rámci projektu
„Cesta na trh práce - 3, opatrenie 1“.
Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala sumu
5 044,38 Eur na vytvorenie jedného pracovného miesta
pre nezamestnanú osobu, dlhodobo evidovanú na ÚPSVaR
Prešov na dobu 6 mesiacov. Obec sa na projekte podieľala
5 % spoluúčasťou. Vytvorená pracovná pozícia pomohla
obci rozvíjať investičné akcie obce svojpomocne zamestnancami obce.
l Prešovský samosprávny kraj Prešov na podporu projektu s názvom „Zvýšenie kvalitatívnej úrovne kultúrnospoločenských podujatí v obci Pečovská Nová Ves“.
Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala 1 200,- Eurna nákup dataprojektora a premietacieho plátna na zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských akcií realizovaných
obcou. Projekt bol úspešne zrealizovaný a refinancovaný.
l Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na podporu zamestnanosti v obci v rámci projektu
„Cesta na trh práce - 3, opatrenie 1“.
Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala sumu
11 578,68 Eur na vytvorenie jedného pracovného miesta pre nezamestnanú osobu, dlhodobo evidovanú na ÚPSVaR Prešov na dobu 12 mesiacov. Obec sa na projekte
podieľala 15 % spoluúčasťou. Vytvorená pracovná pozícia
pomohla obci rozvíjať investičné akcie obce svojpomocne
zamestnancami obce.
l Environmentálny fond Bratislava na riešenie odpadovej politiky a starostlivosti o zeleň.
Výsledok: - žiadosť podporená, obec v posudzovanom
období získala 2 100,- Eur na riešenie odpadovej politiky
a starostlivosti o zeleň. Spoluúčasť obce na dotácii je nulová. Obec za získané finančné prostriedky nakúpila mladé
stromčeky s príslušenstvom na výsadbu v katastri obce.
l Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu
projektu „Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov“.
Výsledok: - vďaka podporenému projektu obec získala
cca. 83 000,- Eur, z ktorých zabezpečí financovanie jedného
pracovného miesta projektového manažéra na dobu troch
rokov a cca. 33 000,- Eur na zabezpečenie kancelárskej
techniky, PC a zariadenia kancelárií. Na projekte sa obec
spolupodieľa vlastnými financiami spolu vo výške cca.
5 000,- Eur. Zo získaných finančných prostriedkov hradíme
mzdu jedného pracovníka a modernizáciu kancelárskej, PC
techniky na OcÚ po dobu 3 rokov.
l Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – NP PRIM - II.“
Výsledok: - vďaka podporenému projektu obec vytvo-
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rila štyri pracovné miesta dvoch asistentov učiteľa a dvoch
odborných zamestnancov v materských školách a získala
finančné prostriedky na ich mzdy na obdobie od 1. 11.
2020 do 31. 10. 2022.Spoluúčasť obce na projekte je nulová.
l Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu
projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza.“
Výsledok: - vďaka podporenému projektu obec predĺžila
tri pracovné miesta jedného odborného pracovníka - garanta komunitného centra, jedného odborného pracovníka
komunitného centra, jedného asistenta pracovníka komunitného centra a získala finančné prostriedky na ich mzdy
na obdobie od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022. Spoluúčasť
obce na projekte je nulová.
l Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava
na realizáciu projektu „Rozšírenie zberného dvora v obci
Pečovská Nová Ves“.
Výsledok: - žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov bola opakovane podaná. Toho času je
v štádiu hodnotenia. Cieľom projektu v investičnom objeme 554 462,88 Eur je skvalitnenie možnosti separácie odpadov v obci formou rozšírenia zberného dvora v rozsahu
stavebného dobudovania objektov SO 01 - Kryté stojiská,
SO 02 - Prevádzková budova, SO 03 - Spevnená plocha,
SO 04 - Mostová váha, SO 05 - Osvetlenie a kamerový
systém, SO 06 - Dažďová kanalizácia, SO 07 - Oplotenie
a jeho technologické dovybavenie obslužnou technikou
a kontajnermi. Spoluúčasť obce na financovaní projektu
je 5 %.
l Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na projekt s názvom „Poskytnutie mimoriadnej
finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“.
Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala sumu
6 072,75 Eur na vyplatenie odmien pre zamestnancov
obce zaradených na úseku sociálnych služieb za obdobie
druhej vlny pandémie COVID-19.
l Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na projekt s názvom „Poskytnutie mimoriadnej
finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“.
Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala sumu
4 735,00 Eur na vyplatenie odmien pre zamestnancov
obce zaradených na úseku sociálnych služieb za obdobie
tretej vlny pandémie COVID-19.
l Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na podporu opatrovateľskej služby v dennom stacionári ASEN.
Výsledok: - zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa
§ 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení vo výške 31 320,- Eur na rok 2021.
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Iné aktivity iniciované obcou
v roku 2021:
l skolaudovaný projekt s názvom „Bytový dom v obci
Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi, spočívajúci vo výstavbe dvoch
bytových domov s 24 bytmi s príslušenstvom,
l zabezpečenie a úspešné zvládnutie dodržiavania opatrení pandémie ochorenia COVID-19 v obci formou nepretržitého víkendového celoplošného testovania obyvateľstva
antigénovými testami v obci od 22. 1. 2021 do 10. 5. 2021,
l zabezpečenie a pomoc pri očkovaní obyvateľov obce
mobilným očkovacím centrom Polikliniky Sabinov od 18. 5.
2021 doposiaľ, vrátane očkovania imobilných spoluobčanov v mieste ich pobytu,
l pokračovanie digitalizácie obce rozširovaním optickej
internetovej siete o ďalšie ulice.

Vlastné investičné aktivity obce
v roku 2021:
l realizácia projektu „Pečovská Nová Ves - rozšírenie
distribučnej siete“ v rozsahu SO-01 „A“ ul. Jabloňová, SO01 „B“ ul. Mlynská, SO-01 „D“ ul. Záhradná, SO-01 „E“ ul.
Ľutinská“ spočívajúceho v rozšírení verejného plynovodu
v obci o 710 m.
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme
47 795,51 Eur, vďaka ktorej sa zvýšila životná úroveň obyvateľov obce a vytvorili sa možnosti pre individuálnu výstavbu rodinných domov v daných lokalitách. Investícia bola
realizovaná čiastočne dodávateľským spôsobom a čiastočne svojpomocne pracovníkmi obce. Stavba je skolaudovaná a odovzdaná do správy správcovskej spoločnosti.
l modernizácia verejného osvetlenia v rámci projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová
Ves - južná časť - ETAPA 1“.

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného
fondu (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme
38 443, 86 Eur, vďaka ktorej boli demontované zánovné
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svietidlá, zakúpené nové energeticky úsporné LED svietidlá s väčšou svietivosťou, vymenené za pôvodné svietidlá
na ul. Južnej, Na Rybníkoch, Jabloňová, Poľský dvor a Školská. Projektom sa znížila energetická náročnosť verejného
osvetlenia v danej lokalite. Investícia bola zrealizovaná dodávateľským spôsobom a naviac v časti ul. Školskej medzi
bytovými domami okolo garáží sme svojpomocne rozšírili verejné osvetlenie o tri nové svetelné body. Stavba je
zrealizovaná a zaradená do majetku obce.
l modernizácia verejného osvetlenia v rámci projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová
Ves - južná časť - ETAPA 2“.
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme
21 060,01 Eur, vďaka ktorej boli demontované zánovné
svietidlá, zakúpené nové energeticky úsporné LED svietidlá s väčšou svietivosťou, vymenené za pôvodné svietidlá
na ul. Mlynskej, Orgovánová a Za Ľutinkou. Projektom sa
znížila energetická náročnosť verejného osvetlenia v danej
lokalite. Investícia bola realizovaná dodávateľským spôsobom. Predmetná akcia zavŕšila modernizáciu verejného
osvetlenia v celej obci. Stavba je zrealizovaná a zaradená
do majetku obce.
l výstavba miestnej komunikácie na ul. Kvetnej k bývalému komunitnému centru a budúcim bytovým domom.
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme
145 000,- Eur, vďaka ktorej bola vybudovaná miestna komunikácia s chodníkom, zvodidlami, zvislým a vodorovným
dopravným značením. Investícia bola realizovaná dodávateľským spôsobom a prispením prác zamestnancov obce
došlo k úspore oproti pôvodnej cene o 5 000,- Eur. Stavba
je zrealizovaná a skolaudovaná.
l realizácia projektu s názvom „Pečovská Nová Ves, zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na
ceste I/68 a III/3183“.
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme
15 000,- Eur, ktorá spočívala vo výstavbe 3 bezbariérových priechodov pre chodcov s ich osvetlením a to na
ul. Hlavnej pri firme TerMo, na ul. Na Dujave pri križovatke
ul. Na Dujave – Kvetná a na ul. Ľutinskej, s ich nasvietením
a dobudovaním cestnej infraštruktúry. Investícia bola realizovaná svojpomocne obcou. Tretí prechod pre chodcov
v časti stavebných úprav chodníka nie je zatiaľ dokončený,
udeje sa tak v jari.
l odstránenie dlhodobo nevyužívanej budovy šatní na
ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi.
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme 6 000,Eur, vďaka ktorej bola odstránená nevyužívaná betónová
budova šatní pre účely vybudovania miestnej komunikácie
k bytovým domom. Investícia bola realizovaná dodávateľským spôsobom.
l výstavba spevnenej plochy pred budovou prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi (administratívna budova bývalej tehelne).
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme
9
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7 000,- Eur, vďaka ktorej bolo vybudované parkovisko
s asfaltovým povrchom a vodorovným dopravným značením pred budovou prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi. Investícia bola
realizovaná čiastočne dodávateľsky a zväčša svojpomocne.
Stavba je zaradená do majetku obce.
l realizácia projektu „Pečovská Nová Ves - rozšírenie
distribučnej siete“ v rozsahu SO-03 „C“ ul. Na Pečovec spočívajúceho v rozšírení verejného plynovodu v obci o 125 m.
Výsledok: - vlastná akcia financovaná
z rezervného fondu
(prebytku hospodárenia) v investičnom
objeme 15 425,08 Eur,
vďaka ktorej sa zvýši
životná úroveň obyvateľov obce a vytvoria
sa možnosti pre individuálnu výstavbu rodinných domov v danej lokalite. Investícia
bola realizovaná čiastočne dodávateľským
spôsobom a čiastočne
svojpomocne pracovníkmi obce. Stavba je
zrealizovaná, skolaudovaná,
odovzdaná
do správy správcovskej organizácie.
l oprava verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec v Pečovskej Novej Vsi.
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z prostriedkov
obce v investičnom objeme 47 000,- Eur, vďaka ktorej bola
opravená verejná gravitačná kanalizácia v dĺžke 47 m
v rozsahu úpravy - zníženia jej nivelety. Investícia bola
zrealizovaná dodávateľským spôsobom.
l rozšírenie verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi (od mosta k bytovým
domom).
Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) v investičnom objeme
7 000,- Eur, vďaka ktorej sa zvýši a skvalitní životná úroveň
obyvateľov obce. Investícia bola realizovaná svojpomocne
pracovníkmi obce.

Iné aktivity realizované obcou
v roku 2021:
l zabezpečené právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie na realizáciu stavby pre komplexnú rekonštrukciu
a modernizáciu zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 v
obci Pečovská Nová Ves, zabezpečený výber zhotoviteľa
stavby, zabezpečenie náhradných priestorov a dočasné vysťahovanie nájomníkov - ambulancií a lekárne do náhradných priestorov, zabezpečené úplné financovanie stavby
z vlastných zdrojov obce, odstrojenie budovy pre búracie
práce, odstránenie budovy po základy.
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l zakúpený komunálny traktor Holder 55C 4x4 s príslušenstvom, ktoré tvoria sypač, rovná radlica, zimná zametacia valcová kefa, cisterna na vodu s prednou vysokotlakovou striekacou lištou a príslušenstvom na zalievanie
zelene.
Skutkový stav: - obec zakúpila komunálnu techniku na
zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov
a údržbu verejnej zelene za obstarávaciu cenu 136 700,Eur. Nákup techniky je financovaný vo výške 36 000,- Eur
z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) a zvyšná časť je financovaná z výhodného leasingu na dobu
36 mesiacov vrátane povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia.
l zakúpené motorové vozidlo Škoda Roomster po úprave na rozvoz stravy.
Skutkový stav: - obec zakúpila motorové vozidlo s úpravou na rozvoz stravy pre školskú jedáleň s cieľom zabezpečiť dôstojný rozvoz stravy pre deti a zamestnancov
v dvoch materských školách v obci. Nákup vozidla vo výške
3 850,- Eur je financovaný z vlastných zdrojov obce.
l opravy miestnych komunikácií v obci vyasfaltovaním
prekopávok vyvolaných obcou, resp. spôsobených poškodením po zimnom období.
l úprava svahu toku potoka Ľutinka v časti od mosta
Na Trubalovec po bývalé komunitné centrum na ul. Kvetnej 639/32.

l údržba a sprietočnenie odvodňovacích kanálov (trávnaté priekopy) okolo cesty I/68 na ul. Hlavnej.
l zapojenie sa obce do projektu s názvom „Verejný bicykel“ spoločne s obcami Drienica, Ražňany, mestom Sabinov a spoločnosťou Antik Telekom. Projekt umožňuje požičiavanie bicyklov (bikesharing) v katastroch uvedených
samospráv.
l výsadba lipovej aleje (25 ks stromov) pred budovou
prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2
v Pečovskej Novej Vsi (administratívna budova bývalej tehelne).
l výsadba 7 ks okrasných stromov pagaštanu páviového v areáli denného stacionára ASEN v Pečovskej Novej
Vsi.
Pecovskonovoveský spravodajca
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30-ročná jubilantka - JABLONKA
„Spievaj že si spievaj, spevavé stvorenie“
Skončil sa rok 2021. Pre mnohých z nás rok častých obmedzení, nekonečných opatrení, lockdownov, ale pre folklórnu
spevácku skupinu Jablonka bol tento rok jubilejný.

Ale dajme si štipku z histórie:
Folklórna spevácka skupina Jablonka vznikla v roku 1991
pri Klube dôchodcov na podnet vtedajšieho starostu obce
pána Jozefa Ridillu, ktorý spevu chtivých dôchodcov oslovil,
aby vystúpili na obecných oslavách. Odbornej prípravy sa
vtedy ujala p. učiteľka hudobnej výchovy PaedDr. Gabriela
Kundríková zo základnej školy. Skupina sa úspešne prezentovala a jej činnosť pokračovala ďalšími vystúpeniami.
V roku 1995 sa vedúcim Klubu dôchodcov stal už nebohý
pán František Zakuťanský, ktorý v roku 1996 oslovil vtedy
ešte študentku Antóniu Antolovú (dnes Kuchárikovú) ako
korepetítorku, ktorá začala skupinu posúvať folklórnejším
smerom.
V roku 2003-2009 bola veľmi starostlivou a zodpovednou vedúcou Klubu dôchodcov ako aj speváckej skupiny
pani Mgr. Jana Urdová.
Od novembra 2009 je vedúcou speváckej skupiny Jablonka pani Mária Antolová, ktorá sa stará o organizačné záležitosti (vystúpenia, kroje, sponzoring, komunikácia s OcÚ).
Odbornú stránku ako aj korepetíciu naďalej zabezpečuje
Mgr. Antónia Kucháriková.
Počas svojho 30-ročného pôsobenia Jablonka vystupovala nielen na domácich pódiách ale aj v širokom okolí
na rôznych kultúrno-spoločenských akciách, festivaloch
s krásnymi úspechmi, na regionálnych súťažiach napr. “Krása životu“, kde sa posledné roky stále umiestnila v zlatom
pásme, ale aj na prehliadke „Prebudená jeseň“, kde stále
patrí medzi favoritov.
Za 30 rokov sa v Jablonke vystriedalo veľké množstvo
ľudí. Preto chcem povedať 3 krát ĎAKUJEM.
PRVÉ ĎAKUJEM
To prvé ďakujem patrí všetkým Vašim otcom, mamám,
dedkom, babkám, ktorí s nami spievali dlhé roky, ale už medzi nami nie sú. Pozerajú sa na nás niekde zhora. S niektorými sme sa nemohli osobne rozlúčiť, no navždy zostanú
v našich srdciach.

Pecovskonovoveský spravodajca

(Marcinová Anna, Krajňáková Margita, Michaliková Margita,
Verešpejová Žofia, Andrej Lipjanec, Kaminská Alžbeta, Andrej
Gernát, Leššo Juraj, Ižarik Štefan, Hadzimová Mária, Voľanská
Katarína, Majdák Ján, Pivovarníková Mária, Ridilla Juraj, Trávnik Ján, Samko Andrej, Výrostek Štefan, Želinská Veronika, Feckaninová Anastázia, Verešpejová Mária, Hadzimová Veronika)
DRUHÉ ĎAKUJEM
Druhé ďakujem patrí našim bývalým spevákom, ktorí už
nemôžu s nami stáť na pódiu pre ich krehké zdravie. Tešíme
sa, že nás podporujete potleskom na vystúpeniach.
(Stracenská Cecília, Ridillová Anna, Tall Jozef, Tökölyová
Júlia, Želinská Anna, Hurdich Štefan, Cicmanová Paulína)
TRETIE ĎAKUJEM
To posledné ďakujem patrí rodinám terajších členov
(že akceptujú ich záľubu v dnešnej dobe), ale hlavne spevákom, ktorí si stále nájdu čas na spev, obetujú chvíle, ktoré
môžu byť so svojou rodinou a prídu na stretnutia, kde nacvičujeme niečo nové - koledy, fašiangové, jarmočné, jednoducho ľudové piesne.
(Antolová Mária, Chovancová Paulína, Priščáková Mária,
Poráčová Agáta, Motýľová Eva, Majdáková Darina, Kochanová
Tatiana, Šoltýsová Helena, Tomková Magdaléna, Tomko Pavol, Urda Marek, Vojtek František, Tall František, Kolcun Jozef,
Kijovský Ľubomír, Pilár Pavol, Kucháriková Antónia)
A aká bola oslava?
Skromná. Keďže bol „Covidový“ rok, rozhodli sme sa to
osláviť posedením v prírode pri chutnom guláši i klobáske. Touto cestou sa chceme poďakovať našim dobrodincom
- sponzorom za priestor s nádherným výhľadom i chutné
dobroty.
V neposlednom rade sa chceme poďakovať aj p. starostovi PhDr. Jaroslavovi Dujavovi, ako aj poslancom OZ
za dlhoročnú spoluprácu a finančnú podporu, hlavne na kroje a obuv.
A čo zapriať JABLONKE do ďalšej tridsiatky???
SPEVÁKOV!!!
Nové posily, ktoré milujú spev, smiech, dobrú náladu, aby
sa o Jablonke písalo aj o ďalších tridsať rokov ako o kultúrnej
zložke, ktorá zachováva tradície v našej obci.
Mgr. Antónia Kucháriková
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ÚVAHA / ŠTATISTIKA

PREDSAVZATIE
Vianoce sú vždy obdobím, keď zistíme, že každý z nás
vie byť lepší, ak len troška chce. Možno je to tou neobyčajnou sviatočnou atmosférou, možno tým, že trávime oveľa
viac času so svojimi blízkymi, že spomíname na tých, ktorí už s nami pri vianočnom stole nesedia, že častejšie ako
inokedy počúvame príjemnú hudbu, pozeráme rozprávky
s happy endom, rozdávame aj prijímame darčeky, vraciame sa do detstva, nikam sa neponáhľame, máme
čas na seba samých, na odpočinok, na lásku a vnímanie
pekných vecí. Byť dobrý a neustále sa zlepšovať to je
tá najdlhšia, možno aj nekonečná cesta, ktorú musíme
v našom živote prejsť. Väčšinou pešo, sami so sebou
a skoro vždy s obrovským prevýšením. Nikdy však nie
je neskoro sa na ňu vybrať. A tak nečudo, že medzi
novoročnými predsavzatiami je často aj také obyčajné: „Ja chcem byť lepším človekom.“ Dať si predsavzatie je oveľa jednoduchšie ako ho skutočne zrealizovať.
Samotné polepšenie sa je veľmi zložitý proces, veď po
sviatkoch sa vrátime z rodinnej ulity do zamestnania,
úradov, medzi susedov, kolegov, medzi ľudí do všednej reality. Recept na to, ako začať voňať „človečinou“
nenájdeme na internete, ani pri návšteve psychológa.
Manuál k polepšeniu musíme nájsť len vo vlastnom srdci
a vo vlastnej hlave.
Ako na to? Ja som si našla niekoľko rád v múdrych
knihách a začala som sa snažiť nimi riadiť. Na prvom
mieste je snaha tešiť sa z úspechov druhých, bez pretvárky a falše, lebo ak dopraješ iným, bude dopriate aj
tebe. Druhým bodom pre mňa je, že svoje šťastie budem prežívať v súkromí a tichej radosti, ale dobrý pocit z neho budem prenášať na svoje okolie. Budem ale
s pokorou vo svojom vnútri akceptovať aj negatívne
emócie, lebo život má svoju sínusoidu, raz sme hore,
raz dole, musíme sa zmieriť aj so smútkom, aj s hnevom aj s bolesťou, ale vieme, že tieto emócie za určitý čas pominú a život pôjde ďalej. Ak príde chvíľa, že
nás život dostane až na dno, rýchlo je treba vedieť sa
od neho odraziť, veď je prirodzené, že naša existencia nefunguje vždy podľa našich predstáv. Pre polepšenie je dôležité neklebetiť, neintrigovať, byť vďační,
za všetko čo máme a dopriať aj druhým, všetko vo svojom živote prijímať s pokorou a vďačnosťou, tešiť sa
z maličkostí. Neskutočný význam má aj byť slobodný
vo svojom zmýšľaní, žiť svoj život tak ako chceme s tým,
že nikomu a ničomu svojim spôsobom života neubližujeme. Všetci máme svoje sny, skryté túžby po lepšom a krajšom živote. Niekto sníva viac, niekto menej. Všetko začína
dobrými úmyslami, každé naše predsavzatie. Ak sa nám aj
počas roka nebude dariť vo všetkých bodoch, neviňme sa
za nedostatok pevnej vôle, či vlastnú neschopnosť.
Skúsme z tohto „obyčajného“ ale “veľkého“ predsavzatia byť lepším človekom splniť aspoň zopár čiastkových
predsavzatí a náš život sa postupne bude meniť k lepšiemu. Tak od zajtra?
Ing. Jana Straková
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Obec Pečovská Nová Ves
štatistika k 31.12.2021
REGISTER OBYVATEĽOV

Počet obyvateľov spolu: 2813
Z toho:
muži 		
ženy 		
Z toho obyvatelia s trvalým pobytom:
od 0 - 6 rokov		
od 7 - 15 rokov		
od 16 - 18 rokov
od 19 - 60 rokov
nad 60 rokov		
Počet prihlásených na trvalý pobyt
Počet prihlásených na prechodný pobyt
Počet odhlásených z trvalého pobytu
Zmena trvalého pobytu v rámci obce
Počet pridelených súpisných čísel
Počet narodených detí		
Počet zomrelých		
Počet uzavretých manželstiev

1376
1437
355
429
123
1454
452
29
15
34
23
21
53
24
30

MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Počet uzavretých manželstiev
Z toho:
cirkevnou formou
občianskou formou
Počet úmrtí v domácom prostredí:
Pečovská Nová Ves		
Červenica			
Jakubova Voľa		
Ľutina			
Olejníkov			
Jakovany 			
Hanigovce			
Počet dodatočných záznamov do matričných kníh
Zápisy do osobitnej matriky		
Vydané druhopisy matričných dokladov
Štatistické hlásenia (matrika)

OSVEDČOVACIA ČINNOSŤ

Počet osvedčených podpisov		
Počet osvedčených fotokópií		

36
29
7
8
8
2
1
2
3
2
11
7
225
63
1513
190

Štatistika činnosti Spoločného stavebného
úradu - Pečovská Nová Ves za rok 2021
Druh konania

Drobné stavby
Dodatočné povolenia
Koladácie
Odstránenie stavieb
Predĺženie doby výstavby
Stavebné povolenia
Územné rozhodnutia
Povolenia na výrub drevín

Pečovská
Nová Ves

Ostatné
obce

45
0
11
3
3
15
7
16

51
3
18
2
2
28
9
5

Pecovskonovoveský spravodajca
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INFORMÁCIE

Preventívne protipožiarne kontroly
Obec Pečovská Nová Ves
týmto oznamuje občanom
obce a majiteľom nehnuteľností v katastri obce Pečovská Nová Ves, že v zmysle §23
a §24 Zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov
sa v období od 1. 2. 2022
do 30. 4. 2022 budú vykonávať v katastri obce Pečovská
Nová Ves preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo
v užívaní fyzických osôb.
Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny s vydaným poverením starostu obce. Každý vlastník alebo
užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej
skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnos-

ti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach
sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice,
povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku
požiaru. Žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme
umožnili kontrolným skupinám vykonanie týchto
preventívnych protipožiarnych kontrol, boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov
kontrolných skupín.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je
preverovanie dodržiavania povinností ustanovených
zákonom o ochrane pred požiarmi. Cieľom kontrol
je preveriť napr. platnosť potvrdenia o vykonaní čistenia komínov, kontroly komínov a dymovodov, skladovania horľavých látok, stavom prístupových ciest
k vykurovacím telesám a pod. ...
Prehliadky slúžia na prevenciu proti vzniku požiaru
a ich cieľom je upozorniť majiteľov na možné riziká
vzniku požiaru. Dátumy vykonávania kontrol budú
upresnené v obecnom rozhlase.

Investuj svoj potenciál za:
 prácu v regióne,
(dopravná dostupnosť, žiadne zápchy a kolóny, autobusové zastávky)

výplatu načas,
(vždy v garantovanej výške a výplatnom termíne)

možnosť rozvoja
(príležitosť zaškolenia, profesionálneho rastu a vplyv na výšku platu, benefity, ...)

Zavolaj na 0917 508 780, príď osobne,
napíš na

ZTS Sabinov, a.s.

Pecovskonovoveský spravodajca
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Z HISTÓRIE

O Andrejovi Perháčovi a jeho obchode
v Pečovskej Novej Vsi
Spracoval: Ondrej Matisovský
Autori textu: Matilda Fecková, Ing. Elena Šebešová

Obchod s rozličným tovarom Andreja Perháča, ktorý stál
pri križovatke Hlavnej cesty a Ľutinskej ulice je ešte v živej
pamäti najstarších žijúcich občanov Pečovskej Novej Vsi.
.... pokračovanie z čísla 03/2021

Zánik obchodu v roku 1953
Andrejovi bola v roku 1953 odobratá živnosť a obchod
musel zatvoriť. V roku 1947 bol súdený okresným ľudovým
súdom v Prešove preto, že koncom roku 1938 zvolal verejné
zhromaždenie v Pečovskej Novej Vsi, kde údajne štval proti ČSR a povedal „Moja modlitba je už konečne vyslyšaná,
koľkokrát som išiel okolo kríža, vždy som sa modlil, aby nás
Pán Boh oslobodil od tých českých šarkanov a utláčateľov“.
Ako poľahčujúca okolnosť bolo uvedené, že sa nedopustil
žiadnych iných činov, ktoré by vyčerpávali skutkovú podstatu
nar. č. 33/45, nikomu v tejto funkcii neškodil, preto bol odsúdený na trest verejným pokarhaním. V dôsledku toho, že
bol súdený mu bol skonfiškovaný majetok uznesením Rady
ONV v Sabinove v roku 1950. Napriek odvolaniu a mnohým
žiadostiam o vyňatie z konfiškácie sa podarilo získať väčšinu
majetku späť až kúpou.
Do roku 1956 v tomto dome spolu s rodičmi bývala aj dcéra Matilda s manželom Jozefom Feckom a dcérami Cecíliou
a Bernadetou, ktorá sa narodila tiež v Pečovskej Novej Vsi.
V byte nad pekárňou bývala rodina Pivovarníkova s dvoma
deťmi a neskôr syn Cyril s manželkou Vlastou a synom Aloisom. Výstavbou pekárne sa obmedzila funkčnosť domu. Bol
zatarasený zadný vchod do domu a jedna miestnosť (predtým kuchyňa) ostala bez denného svetla. Pivnica pod ňou,
v ktorej boli výborné podmienky na chladenie potravín
(v zime nasekaný ľad z Torysy tam vydržal až do leta), bola
odvtedy neprístupná. Boli zbúrané sklady. Priestory obchodu si na niekoľko rokov prenajala obec a zriadila tam opravu
obuvi. Po likvidácii obchodu sa Andrej zamestnal ako robotník v sabinovských konzervárňach. Aj tam za svoju pracovitosť dosiahol uznanie a do dôchodku odchádzal ako zaslúžilý
pracovník. Zomrel roku 1970 a je pochovaný s manželkou
Máriou, ktorá sa dožila 93 rokov, na cintoríne v Pečovskej
Novej Vsi.
V roku 1970 sa Cyril rozhodol prestavať dom. Stále sníval
o cukrárni s pekným výhľadom. Po odchode do dôchodku sa
presťahoval s manželkou a synom do Čiech. Celý život mal
záľubu v motorizme, v čase, keď osobné autá boli bežným
občanom neprístupné, opravoval a prerábal vraky a havarované autá na kabriolety a iné pojazdné typy. Táto jeho vášeň
prerástla do automobilového veteranizmu a venoval sa jej až
do smrti. Až do dôchodku bol vedúcim predajne Mototechna
v Sabinove. Po odchode do dôchodku sa s rodinou presťahoval do Plzne.
Po odchode Cyrila do Plzne bol dom opustený. Syn Alois
veril, že sa tu raz vráti a v rekonštrukcii budovy bude po14

kračovať a dá stavbe nové využitie. Bol však pracovne zaneprázdnený, okrem iného aj vo funkcii riaditeľa Plzeňskej
obchodnej akadémie. Dom tak stál do roku 2018, kedy ho
od potomka Aloisa Perháča odkúpili manželia Katarína a Marek Mihokoví. Následne ho spolu so susedným domom rod.
Leščákovej prestavali na dnešnú multifunkčnú prevádzku.
Dnešná budova vznikla spoločným zastrešením týchto budov, prístavbami a pripojením k niekdajším hospodárskym
stavbám. Pôvodnej budove sa tak vrátila stará sláva a slúži
tak ďalej obci a širokému okoliu. Ak môžete, podporte tento
podnikateľský zámer a využite služby a občerstvenie, ktoré
objekt ponúka. Zaslúžia si to. Zpôvodných múrov avšak citlivo zachovaných, tak zacítite závan starých čias našej obce.

Pohľad na bývalý obchod pred prestavbou.

Prestavaný obchod na poschodový dom (foto z roku 2018)

Dnešná multifunkčná budova (foto z r. 2020).

Pecovskonovoveský spravodajca
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TRIEDENIE ODPADU

Kalendár zberu odpadov na rok 2022
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- v deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.

- v deň zberu odpadu vyložiť
06:00
- spolu vnádobu
nádobe, alebo
vreci savrece
zbierado
Plast,
KOVhod.
a VKM
- spolu v nádobe, vreci sa zbiera Plast, KOV a VKM

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

Informácia pre občana
k jednotlivým
zložkám
komunálneho
odpadu
PAPIER:
Určené pre odpady
z obalov
z papiera a lepenky
a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...

Nepatrí
napríklad:
viacvrstvové
obaly
/tzv. tetrapak/,
znečistený
papierz –určených
povoskovaný,
mokrý, mastný,
na pečenie,
plienky,
alobal, lepiaca páska,
PAPIER:
Určené
pre odpady
z obalov
z papiera
a lepenky
a odpady
neobalových
výrobkov
z papiera
a lepenky
plastovéreklamné
súčasti papierových
výrobkov, lepenka,
tapety, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...
Patrí napríklad:kovové
novinyalebo
a časopisy,
letáky, papierová
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska,
PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov
kovové alebo plastové
súčastiplastové
papierových
výrobkov,
tapety,
Patrí napríklad:
fľaše z nápojov,
drogérie
a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,
polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...

Nepatrí
napríklad:
znečistené
fľaše azobaly
- škodlivinami,
olejmi a ropnými
látkami,zguma,
molitan, ...
PLASTY:
Určené
pre odpady
z obalov
plastov
a odpady zchemikáliami,
určených neobalových
výrobkov
plastov
Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,
KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
polystyrén /PS,Patrí
EPS/,
igelitové tašky a vrecká, ...
napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napríklad:
znečistené
fľaše
a obalykovové
- škodlivinami,
chemikáliami,
olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...
Nepatrí
napríklad:
znečistené
obaly a plechovky,
...
VIACVRSTVOVÉ
MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky
KOVY: Určené
pre odpady KOMBINOVANÉ
z obalov z kovov
napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Patrí napríklad:Patrí
plechovky
z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...
SKLO:

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla

Patrí napríklad:
neznečistené sklenené
fľaše zNA
nápojov,
obaly,
poháre,
tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
VIACVRSTVOVÉ
KOMBINOVANÉ
MATERIÁLY
BÁZE sklenené
LEPENKY:
Určené
prečrepy,
tetrapaky
znečistené
sklo,
sklo s prímesami,
plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...
Patrí napríklad:Nepatrí
škatulenapríklad:
/krabice/
od mlieka,
džúsov,
nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

SKLO: Nepatrí
Určené
pre odpady
z obalov
skla a odpady
z určených
neobalových
výrobkov
zo skla
napríklad:
vytriedené
zložkyzo
komunálneho
odpadu
– plasty, papier,
sklo, kovy,
zelený odpad,
nebezpečný odpad, ...
Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
PNEUMATIKY
Nepatrí napríklad:
znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad
Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

Celoročná prevádzková doba

PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu

ZBERNÉHO DVORA v Pečovskej Novej Vsi
STREDA:
PIATOK:
SOBOTA:

od 9: 00 do 14:00 hod.
od 9:00 do 14:00 hod.
od 9:00 do 12:00 hod.
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