


AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania,

na prahu nového roka vám všetkým 
želám pevné zdravie,  nekonečnú lásku  
a porozumenie, silné priateľské putá, ľud-
skosť pri napĺňaní vašich cieľov a pred-
savzatí, veľa síl a energie pri plnení úloh, 
ktoré pred vami stoja a množstvo splne-
ných plánov. Našu obec čaká náročný rok 
2018. Na jednej strane máme pred sebou 
milé oslavy 770. výročia prvej písomnej 
zmienky o našej obci, ktoré generálne 
oslávime na 21. ročníku pečovskonovo-
veského remeselného jarmoku v dňoch 
24. a 25. augusta 2018, na strane dru-
hej stojí pred nami veľa započatej práce, 
ktorú je treba úspešne dokončiť, množ-
stvo podaných projektov, ktoré čakajú 
na posúdenie a vyhodnotenie, ďalšie roz- 
pracované a pripravené projekty, ktoré 
čakajú na podanie a to všetko v hektic-
kom období, kedy plynú záverečné roky 
aktuálneho plánovacieho obdobia, v kto-
rom máme posledné možnosti získania 
prostriedkov z Európskych štrukturálnych  
a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). 
Na otázku čo bude potom dnes nevie nik-
to odpovedať. Na ich úspešné zvládnutie 
budeme potrebovať veľa síl a energie, 
pokoj, množstvo zdravého rozumu, do-
statočnú mieru šťastia, načúvanie hlasu 
srdca bijúceho pre našu obec a podporu 
širokého okolia.

Ani sme sa nenazdali, rok 2017 ubehol 
a my sme vstúpili do štvrtého roka náš-
ho funkčného obdobia. Na prelome rokov 
býva dobrým zvykom zhodnotiť rok mi-
nulý a predstaviť ciele a  zámery na ten 
budúci. 

V roku 2017 sme toho opäť dokázali 
podstatne viac ako sme si predsavzali. 
Trvale hospodárime striedmo a uvážene. 
Obec sa nachádza v dobrej hospodárskej 
a ekonomickej kondícii, je pripravená 
kedykoľvek z vlastných zdrojov vykryť 
rozbehnuté a pripravované investičné 
zámery a to dokonca aj väčšieho charak-
teru.  Stalo sa už dobrým zvykom, že vám 
o takomto čase v obecnom štvrťročníku 
predkladáme detailný prehľad toho, čo 
sme v uplynulom roku 2017 pre našu 
obec a jej obyvateľov urobili. Nebude 
tomu inak ani tento rok.

V uplynulom roku sa nám podaril  
ozajstný husársky kúsok. Dobrá informo-
vanosť, ešte lepšia pripravenosť a široká 
rozpracovanosť priniesli a ďalej priná-
šajú svoje ovocie. Obec podala spolu 
40 žiadostí o dotácie a nenávratné  
finančné prostriedky (ďalej len „NFP“) 
na celkový objem 3 778 301,32 Eur.  
Dve z nich v objeme 92 400,- Eur ne-
boli podporené, ostatné boli schvále- 
né, resp. sú v procese posudzovania  
a schvaľovania. Doposiaľ máme na naj-
bližšie obdobie zazmluvnený objem   
939 394,41 Eur.   

Mimo týchto aktivít sme v snahe šetriť 
vlastné zdroje a hospodárne s nimi na-
kladať, zrealizovali množstvo vlastných 
investičných akcií s využitím „domáceho“ 
ľudského potenciálu. Obec aktivovala  
v roku 2017 rôznymi formami spolu 
118 občanov (r. 2014 – 35, r. 2015 – 78,  
r. 2016 – 101). Obci bolo podporených  
10 dotácií z ÚPSVaR v sume  
97 958,49 Eur na mzdy 15 pracovníkov 
s príslušenstvom v rámci projektov rieše-
nia zamestnanosti. Tieto čísla vyjadrujú 
isté hodnoty, ale za reálnym výsledkom 
sa skrýva množstvo viditeľnej a ešte väč-
šie množstvo neviditeľnej práce, prípravy, 
plánovania a vedenia, aby tieto čísla ne-
vyšli nazmar a aby sa dostavil čo najvyšší 
očakávaný efekt.

Takýmto spôsobom sa po dlhých ro-
koch dočkala komplexnej opravy miestna 
komunikácia na ul. Ľutinskej v časti k Rin-
govmu kaštieľu. Ako jedna z prvých ulíc  
v obci má  zabudovanú prípravu na roz-
vod optickej siete internetu ku každého 
rodinnému domu. Rekonštrukciou prešla 
aj lávka cez občasný potok, resp. prie- 
kopu s inštaláciou zábradlia na vstupe  
do ulice z cesty III/3183.

Ďalšou vlastnou investíciou, ktorej bola 
venovaná osobitná pozornosť v uplynu-
lých rokoch bola finalizácia revitalizácie 
areálu cintorína. Vlastnými silami sme na 
ňom vybudovali krížovú cestu, chodníky, 
ktoré v novej časti cintorína oddeľujú 
sekcie na pochovávanie zomrelých, vy-
budovala sa asfaltová prístupová cesta 
za domom smútku, majetkovo sa vyspo-
riadala obslužná zóna za domom smút-
ku, opravila sa studňa a jej okolie, okolo 
chodníkov sa osadili lavičky, vybudoval 
sa nový vstupný múr s kovovými brána-
mi, upravili sme terén cintorína a vysadili 
drobné dreviny a zeleň. 

Svojpomocne vo vlastnej réžii sme 
opravili havarijné stavy prepadnutej 
zámkovej dlažby  chodníkov na uliciach 
Na Dujave, Hlavnej a v areáli pred obec-
ným úradom.

Vďaka Ministerstvu vnútra SR, ktoré 
podporilo projekt obce, úspešne realizu-
jeme stavbu novej materskej školy pre 
50 detí. Dvojpodlažná nadzemná budova 
rastie ako z vody a ukončenie projektu je 
plánované v prvom polroku 2018. Na jej 
budúcich žiakov a učiteľov už čaká náby-
tok a zariadenie zakúpené vďaka ďalšej 
získanej dotácii, tentokrát z Úradu vlády 
SR.

V minulom roku nám predseda vlády 
SR prispel sumou 10 000,- Eur, minister 
financií SR sumou 13 500,- Eur a Úrad 
vlády SR sumou 5 000,- Eur na podpo-
ru projektu Rekonštrukcia mosta na ul. 
Rómskej v Pečovskej Novej Vsi.

Zvýšenie kvality životného prostre-
dia v našej obci sme dosiahli úspešnou  
realizáciou projektu „Sanácia nelegál-

nych skládok s odpadom v obci Pečovská 
Nová Ves.“ Vďaka získanej dotácii sme 
úspešne odstránili početné čierne sklád-
ky v katastri obce  v investičnom objeme  
52 000,-Eur. Žiaľ občan je nenapraviteľný 
a na ich miestach dnes už vznikajú nové, 
možno aj rozsiahlejšie nelegálne skládky.

Obdobný zámer sme sledovali realizá-
ciu projektu „Dobudovanie systému zbe-
ru a odvozu komunálneho odpadu v MRK 
obce Pečovská Nová Ves.“ Ten sa nám 
podarilo naplniť vďaka získanej dotácii  
z Ministerstva vnútra SR. Výstavba stojísk 
a nákup kontajnerov predstavovali inves-
tičný náklad 25 500,- Eur.

Obec opakovane podala už po nie-
koľkýkrát v tomto roku pomocnú ruku 
základnej škole, kde vďaka získanej pod-
pore z Úradu vlády SR vybudovala šik-
mú schodiskovú plošinu pre imobilných 
v  hodnote 10 000,- Eur. ZŠ v Pečovskej 
Novej Vsi tak získala ďalší benefit, ktorý 
nie je bežným v zariadeniach podobného 
typu a posúva ju opäť vyššie a vpred. 

Každodennú úctu a osobitnú pozornosť 
venujeme našim, vekom starším spoluob-
čanom. Obec zabezpečuje terénnu opat-
rovateľskú službu pre tých občanov, ktorí 
o ňu požiadajú. V októbri sme pre se- 
niorov pripravili divadelné predstavenie 
prezentujúce svadobné zvyky na Šariši  
v podaní folkloristov z Fintíc. Na seniorov 
nemyslíme iba v októbri, ale po celý rok.
Príkladom je skutočnosť, že   sme na pô-
vodných základoch sanovanej budovy 
bývalej obradnej siene založili budúcu 
stavbu denného stacionára ASEN podľa 
požiadaviek aktualizovanej projektovej 
dokumentácie.  Na jej ďalšiu realizáciu 
sme získali dotáciu z Úradu vlády SR  
v sume 45 000,- Eur.

Počet obyvateľov v našej obci k 31. 12. 
2017 vzrástol na 2681 obyvateľov, z to-
ho MRK 660. V minulom roku sa narodilo 
51 detí. Trvale venujeme osobitnú pozor-
nosť vytváraniu priaznivých podmienok 
pre mladé rodiny a ich stabilizáciu v na-
šej obci. 

Snaha vedenia obce podporovať mla-
dých, zabezpečiť ich stabilizáciu  v obci, 
vytvárať podmienky pre rast počtu oby-
vateľstva a ďalší rozvoj obce Pečovská 
Nová Ves je bezprostredne naviazaná 
na podporu projektu výstavby dvoch 
bytových domov s 24 nájomnými (1, 2, 
2,5 izbovými) bytmi a technickou infra-
štruktúrou (parkoviskami, prístupovou 
komunikáciou, osvetlením a i.). Aktuálne 
finišuje povoľovacie konanie na realizá-
ciu projektu. 

Po úspešnom zavŕšení inžinierskej čin-
nosti a získaní povoľovacích rozhodnutí 
sme v rámci prípravy realizácie inves-
tičných aktivít v súlade s prijatými stra-
tegickými dokumentmi obce v štvrtom 
štvrťroku 2017 podali žiadosti o dotá-
cie na výstavbu – rozšírenie vodovodu 
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na uliciach Mlynská, Jabloňová, Na Pe-
čovec a Ľutinská v plánovanom objeme  
200 000,- Eur a na výstavbu vodovodu  
a kanalizácie na ul. Kostolnej v plánova-
nom objeme 94 410,37 Eur.

Aktuálne prebiehajú rôzne štádia  po-
voľovacích konaní pre rozšírenie ulíc 
Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec, Kvet-
ná, Na Trubalovec a Záhradná. Súbežne  
s podaním žiadostí o podporu projektov, 
sme podali  viaceré žiadosti o majetkové 
vysporiadania pozemkov štátu pod ve-
rejnoprospešnými stavbami bezplatným 
prevodom do majetku obce. 

Cezhraničná spolupráca s naším poľ-
ským partnerom rozšírená o spoluprácu  
s obcami Združenia obcí mikroregiónu 
Dolina Čergova naberá nové kontúry.  
Ich výsledkom sú konkrétne spoločné 
aktivity a podané projekty. Obec Pečov-
ská Nová Ves ako vedúci partner projektu  
v spolupráci s obcou Ľutina a partner-
ským mestom a gminou Sieniawa z Poľska 
podala žiadosť o NFP pre realizáciu pro-
jektu s názvom „Duchovné tradície spája-
jú naše cesty“, ktorý na území našej obce 
zahŕňa realizáciu stavby „Revitalizácia ul. 
Ľutinskej, stavebný objekt SO-01 Cyklo-
chodník“ a „Turistické zastavenie v k. ú. 
Pečovská Nová Ves“ v plánovanom inves-
tičnom objeme  našej obce 1 135 583,71 
Eur. Celkový plánovaný investičný objem 
partnerov predstavuje 2 108 047,53 Eur  
a zahŕňa mimo našej obce realizáciu 
stavby stavebný objekt SO-01 Cyklo-
chodník, k. ú. Ľutina, turistické zasta-
venie v k. ú. Ľutina, miniskanzen 10 ks 
miniatúr kostolíkov v Ľutine, parkovisko 
pre 48 bicyklov v Ľutine, miniskanzen  
10 ks miniatúr kostolíkov v poľskom Leźa-
chowe, prezentáciu regionálnej kultúry, 
work schop a zahraničné návštevy. Na 
území našej obce projekt naviac zahŕňa 
aj vybudovanie protipovodňovej ochrany 
prioritne stavby cyklochodníka a druhot-
ne aj cesty III/3183 v časti od Bukovca  
po hranicu katastra s obcou Ľutina.

Obec v úzkej spolupráci s vedením 
miestnej organizácie Únie žien Sloven-
ska a poľským partnerom mestom a 
gminou Sieniawa podala žiadosť o NFP 
na realizáciu projektu „Dedičstvo starých 
mám bez hraníc“. Projektom sledujeme 
rozvoj kultúrneho dedičstva  v cezhranič-
nom území spojený so zakúpením krojov 
pre členky miestnej organizácie Únie 
žien Slovenska, výrobou exteriérových  
a interiérových vitrín, prezentáciu miest-
nej regionálnej kultúry v zahraničí, vý-
stavu ľudovej tvorby a vydanie knižnej 
publikácie v investičnom náklade cca.  
28 000,- Eur.

Záujem chodiť s otvorenými očami, 
snaha vidieť reálne to čo trápi našich 
občanov a k tomu ochota slúžiť obyva-
teľom obce opäť slávili úspech. Tentokrát 
sa po rokoch nečinnosti generálnej opra-

vy  dočkal most na ceste I. triedy I/68 cez 
potok Ľutinka. Predmetom rekonštrukcie 
bola sanácia havarijného stavu chodní-
kov, renovácia ríms a zábradlia, úprava 
vstupu do koryta potoka v časti dotyku 
s mostom a iné. Veríme, že zrekonštru-
ovaný most prispeje k zvýšeniu životnej 
úrovne a hlavne bezpečnosti občanov ži-
júcich na ulici Za Ľutinkou a v časti ulice 
Na Trubalovec.

Dňa 8. decembra 2017 poslanci obec-
ného zastupiteľstva schválili rozpočet 
obce na rok 2018. Tento strategický do-
kument obce mimo vyššie spomenu-
tých projektov ráta s výstavbou detské-
ho ihriska v lokalite Roveň, osvetlením 
prechodov pre chodcov na ulici Hlavnej  
a na Dujave, ktoré sa nám v roku 2017 
nepodarilo zrealizovať. Snahou obce je 
po zabudovaní kanalizácie a vodovodu 
do chodníka na ul. Kostolnej komplex-
ne zrekonštruovať chodník a inštalovať 
v jeho trase verejné osvetlenie od ulice 
Hlavnej po železničnú stanicu. 

Priebežne aktívne pracujeme na príp-
rave a podávaní ďalších žiadostí o NFP  
z EŠIF a štátneho rozpočtu SR v rámci 
aktuálne vyhlásených, resp. pripravova-
ných výziev. Finišujeme s projektmi za-
meranými na rozšírenie stavebnej časti 
zberného dvora a jeho technického dovy-
bavenia, komplexnej rekonštrukcie pre-
vádzkovej budovy obecného podniku na 
ulici Hlavnej č. 2 zameranej na zníženie 
jej energetickej náročnosti a zlepšenie 
energetickej hospodárnosti a na zvýše-
nie energetickej účinnosti prevádzkovej 
budovy obecného úradu na ul. Na Pečo-
vec č. 802 (hasičská zbrojnica, sklady CO, 
archív a i.).

Opäť sme vám pripravili bohatú po-
nuku kultúrnospoločenských podujatí.  
V októbri to boli tradičné Jablučkové sláv-
nosti spojené s vystúpením ľudovej hud-
by Maradaš. Piateho decembra k nám do 
obce prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, 
ktorý doniesol všetkým poslušným deťom  
z obce sladké darčeky. Šiesteho decem-
bra zavítal Mikuláš spolu so starostom 
obce do základnej školy, kde slávnostne 
odovzdali všetkým žiakom ZŠ televízor  
a sedacie vaky v hodnote 1 500,- Eur vďa-
ka dotácii z Úradu vlády SR. V ten istý deň 
Mikuláš spolu so starostom obce navští-
vili aj materskú školu, kde našim najmen-
ším odovzdali päť sedacích vakov ako 
sponzorský dar.

Obdobie Vianoc sme občanom spestrili 
vianočnými trhmi v areáli pred obecným 
úradom. Čaro blížiacich sa Vianoc dotvá-
rali oblátky, med, rozvoniavajúci vianočný 
punč, kapustnica, či grajcupa. Najmlad-
ších už tradične zaujal detský kútik v kul-
túrnospoločenských priestoroch obecné-
ho úradu. Osobitné čaro tento rok mala 
vianočná akadémia žiakov ZŠsMŠ v pries-
toroch kostola sv. Ondreja.

Pridanou hodnotou tohtoročných Via-
noc v našej obci bol dozaista betlehem 
pred kostolom sv. Ondreja, ktorý zhotovi-
li šikovné ruky zamestnancov obecného 
úradu.

Počas Vianoc ste mali možnosť pote-
šiť sa pohľadom na krásnu jedličku pred 
kostolom sv. Ondreja, ktorú obci darovali 
manželia Štefan a Eva Jadvišoví z Orgo-
vánovej ulice. Za ich humánny čin sa im 
chcem verejne poďakovať v mene všet-
kých Pečovčanov.

Nový rok 2018 sme spoločne slávnost-
ne privítali pred obecným úradom obec-
ným ohňostrojom. Aj keď počasie nena-
svedčovalo tomu, že sú Vianoce, úsmevy  
v rozjasaných očiach detí a potlesk po-
četného publika nám dali za pravdu, že 
náš zámer priniesol očakávaný výsledok.

Toto je v krátkosti sumár toho, čo sme 
urobili v našej obci za uplynulé tri mesia-
ce, o čo sme sa pokúsili a čo plánujeme 
do budúcna. Určite to nie je všetko, v sku-
točnosti je toho podstatne viac. Detailný 
prehľad toho čo sa v obci udialo a zre-
alizovalo v roku 2017 tvorí samostatnú 
rubriku v obecnom spravodajcovi.

Dosahované výsledky sa nerodia ľah-
ko. Naopak sú výsledkom trvalej profe- 
sionality, odbornosti, zosúladenej činnos-
ti celého kolektívu  pracovníkov obecné-
ho úradu a zainteresovaných subjektov, 
nasadenia,  snahy a úsilia robiť veci zod-
povedne, rýchlo a kvalitne. 

V závere už tradične vyjadrujeme po-
ďakovanie všetkým tým spoločenským 
organizáciám, členom odborných komi-
sií a občanom Pečovskej Novej Vsi, ktorí 
sa aktívne podieľali a podieľajú na nami 
pripravovaných projektoch a aktivitách. 
Úprimne ďakujeme za pomoc a podporu.
Vážime si ju a veľmi ceníme.

Sme otvorenou samosprávou a preto 
už tradične v januári nového roka na ve-
rejnom stretnutí s občanmi pred Pečov-
čanov predstúpi starosta obce, poslan-
ci obecného zastupiteľstva, prednosta 
obecného úradu a hlavná kontrolórka,  
aby zhodnotili dosiahnuté výsledky  
z uplynulého roka, predstavili zámery 
obce na rok nasledujúci a diskutovali  
s občanmi. Súčasťou verejného stretnu-
tia s občanmi bude obrazová prezentácia 
dosiahnutých  premien a titulom „Urobili 
sme v roku 2017“. 

Srdečne Vás všetkých pozývame na 
najbližšie pripravované kultúrno-spo-
ločenské akcie: 51. ročník stolnoteniso-
vého turnaja pri príležitosti oslobode-
nia obce dňa 20. 1. 2018 o 9.00 hodine  
v telocvični ZŠ s MŠ a Fašiangy v Pe- 
čovskej Novej Vsi spojené s obecnou  
zabíjačkou v sobotu dňa 10. 2. 2018 po-
poludní.

PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce
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Urobili sme 
v roku 2017
schválenie strategického materiálu 

obce „Územný plán obce Pečovská Nová 
Ves – zmeny a doplnky č. 1“,

• aktivity v rámci napĺňania akčného 
plánu okresu a ich pozitívny dopad na 
obec Pečovská Nová Ves,

• prebieha realizácia projektu „Vý-
stavba Materskej školy v obci Pečovská 
Nová Ves, parc. č. 1471/22“ v investič-
nom objeme 440 000,- Eur, plánované 
ukončenie diela prvý polrok 2018,

• zrealizovaná a skolaudovaná stav-
ba „Rekonštrukcia lávky na ul. Rómskej“ 
týkajúca sa rozšírenia a zvýšenia nos-
nosti mosta v investičnom objeme cca.  
56 000,- Eur,

• rekonštrukcia cestného mosta nad 
potokom Ľutinka na ceste I/68 v smere 
na obec Červenica,

• rekonštrukcia miestnej komunikácie 
a lávky na ul. Ľutinskej k Ringovmu kaš-
tieľu, umiestnenie obrubníkov, zabudo-
vanie kameniva rôznych frakcií, asfalto-
vanie, sanácia havarijného stavu lávky, 
výroba zábradlia a jeho osadenie, zabu-
dovanie prípravy na rozvod optického 
kábla ku všetkým rodinným domom,

• revitalizácia priestranstva na ul. 
Školskej pred ZŠ s MŠ vrátane vybudo-
vania parkovacích plôch, umiestnenia 
lávok, ukončenie 3. etapy, vysporiadanie 
pozemkov v prospech obce, príprava ko-
laudácie 1., 2. a 3. etapy realizácie stav-
by,

• revitalizácia ul. Školskej (okolie 
komplexu 13 jednotných garáží medzi 
bytovými domami), sanácia havarijného 
stavu oplotenia a jeho nahradenie iným 
riešením, výstavba chodníkov zo zámko-
vej dlažby, úprava terénu,

• povolenie stavby a úspešná realizá-
cia projektu Sanácia nelegálnych sklá-
dok s odpadom v obci Pečovská Nová 
Ves investičnom objeme 52 000,- Eur,

• povolenie stavieb a realizácia pro-
jektu Dobudovanie systému zberu a od-
vozu komunálneho odpadu v MRK obce 
Pečovská Nová Ves (výstavba 3 ks sto-
jísk a zakúpenie kontajnerov) v investič-
nom objeme 25 500,- Eur,

• svojpomocne sme sanovali havarij-
ný stav budovy bývalej obradnej siene 
a na základe právoplatného stavebné-
ho povolenia sme nanovo založili stav-
bu do úrovne základov 23 a základovej 
dosky denného stacionára pre seniorov 
s názvom „Domov aktívnych seniorov 
ASEN“, plánované ukončenie stavby rok 
2018,

• III. etapa revitalizácie cintorína, sa-
nácia starého a vybudovanie nového 

čelného múru s kovovými bránami, osa-
denie lavičiek, vybudovanie prístupovej 
komunikácie a spevnenej plochy za do-
mom smútku a i.,

• vybudovanie krížovej cesty na miest-
nom cintoríne,

• rekonštrukcia chodníkov na ul.  
Za Ľutinkou a Na Pečovec, opravy obrub-
níkov, zabudovanie kameniva rôznych 
frakcií, asfaltovanie, resp. uloženie zám-
kovej dlažby,

• oprava prepadnutej zámkovej dlaž-
by na chodníkoch - ul. Hlavná, Na Duja-
ve a na verejných priestranstvách pred 
OcÚ,

• zabezpečenie výrubu nadrozmer-
ných orechov v areáli materskej školy  
v rámci havarijného stavu ohrozujúceho 
život a zdravie,

• zabezpečenie výrubu stromov  
a krovín správcovskou spoločnosťou 
pod elektrickým vedením v obci,

• zabezpečenie etapovitej výmeny stĺ-
pov a rekonštrukcie rozvodov elektric-
kého vedenia v obci (ul. Školská, Kostol-
ná a i.),

• oprava zábradlia na lávke cez Torysu 
a úprava chodníka do lesa,

• rekonštrukcia vstupu do miestnosti, 
ktorú užíva Klub dôchodcov (areál ZŠ),

• rekonštrukcia vstupu do fitness cen-
tra ZŠ s MŠ,

• odstránenie havarijného stavu to-
aliet na OcÚ,

• rekonštrukcia fasády kaplnky Jána 
Nepomuckého a jej vymaľovanie,

• zabezpečenie výrubu stromov ohro-
zujúcich bezpečnosť občanov v rám-
ci obce (areál MŠ, ul. Školská, areál ZŠ  
a i.), ošetrenie nadrozmerných stromov 
orezaním konárov (okolie futbalového 
ihriska v smere k železničnej stanici,  
ul. Školská a i.),

• výrub krovín v celkovej dĺžke cca. 
600 m a šírke do 10 m v časti od pre-
mostenia v lokalite Bukovec po hranicu 
katastra obce v smere na obec Ľutina  
(v trase pripravovaného cyklochodníka),

• opakované opravy studní v rómskej 
osade,

• výroba 9 ks nových drevených pre-
dajných stánkov,

• výsadba 59 ks stromčekov v areáli 
ZŠ s MŠ,

• výsadba aleje 50 ks stromčekov  
v časti vedľa toku potoka Ľutinka od že-
lezničného mosta po most na ceste I/68,

Príprava investičných akcií
• komplexná inžinierska činnosť, vy-

danie stavebného povolenia na stavbu
Protipovodňová ochrana obce Pečov-

ská Nová Ves v časti Bukovec, príprava 
podkladov pre podanie žiadosti o NFP 
na financovanie projektu,

• komplexná inžinierska činnosť, vy-

dané právoplatné stavebné povolenie 
na stavbu „Dobudovanie kanalizácie  
a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves“ 
v lokalitách ul. Mlynská, Jabloňová, Na 
Pečovec, Ľutinská, Záhradná a Kostolná 
vrátane vysporiadania pozemkov pod 
plánovanou stavbou, resp. ich dlhodo-
bého prenajatia v prospech obce, príp-
rava podkladov pre podania žiadosti  
o NFP na financovanie projektu,

• komplexná inžinierska činnosť, re-
alizácia povoľovacích konaní a majet-
kovo právne vysporiadanie pozemkov 
spoločného projektu obcí Pečovská 
Nová Ves, Ľutina a partnerského mes-
ta a gminy Sieniawa z Poľska s názvom 
„Duchovné tradície spájajú naše cesty“, 
ktorý na území našej obce zahŕňa reali-
záciu stavby „Revitalizácia ul. Ľutinskej, 
stavebný, objekt SO-01 Cyklochodník“  
a turistického zastavenia,

• komplexná inžinierska činnosť, príp-
rava povoľovacieho konania na stavby 
spojené s rozširovaním miestnych ko-
munikácií na ul. Na Trubalovec (k židov-
skému cintorínu), ul. Kvetnej (k budove 
PVC a rodinným domom na záhradách  
z ul. Kvetnej) a i.,

• komplexná inžinierska činnosť, vy-
pracovanie projektovej dokumentácie  
a povoľovacie konanie stavby „Rozšíre-
nie plynofikácie v obci Pečovská Nová 
Ves“ v úrovni právoplatného územného 
rozhodnutia vrátane vysporiadania po-
zemkov pod plánovanou stavbou, resp. 
ich dlhodobého prenajatia v prospech 
obce,

• zrealizovaná verejná obchodná sú-
ťaž na nájomcu pozemkov, ktorý v lo-
kalite ul. Kvetnej v roku 2018 vybuduje  
2 bytové domy s 24 bytovými jednotka-
mi s technickou inftaštruktúrou (miest-
na komunikácia, parkoviská, verejné 
osvetlenie a i.),

• súčinnosť pri pripravovanom projek-
te digitalizácie obce (rozvody optického 
internetu), predpokladaná realizácia rok 
2018,

• príprava projektu komplexnej re-
konštrukcie prevádzkovej budovy obec-
ného podniku na ul. Hlavná 2 v Pečov-
skej Novej Vsi“ (prevádzková budova 
bývalej tehelne),

• príprava projektu stavebného rozší-
renia zberného dvora a jeho technické-
ho dovybavenia,

• príprava projektu „Rozšírenie elek-
trifikácie obce Pečovská Nová Ves“ (ul. 
Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec, Ľutin-
ská, Záhradná),

• komplexná inžinierska činnosť, zís-
kanie právoplatného stavebného povo-
lenia a majetkovo právne vysporiadanie 
pozemkov pod stavbou „Výstavba cyklo-
chodníka EUROVELO 11“.
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Podané žiadosti o nenávratné finan-
čné prostriedky EÚ a ŠR

V roku 2017 obec podala spolu 40 žia- 
dostí o dotácie a NFP na celkový ob-
jem 3 778 301,32 Eur, dve z nich  
v objeme 92 400,- Eur neboli podporené, 
ostatné boli schválené, resp. sú v pro-
cese schvaľovania. Doposiaľ máme na 
najbližšie obdobie zazmluvnený objem  
939 394,41 Eur.

Prehľad pomernej časti podaných žia-
dostí:

• schválená žiadosť o NFP na podporu 
projektu „Výstavba materskej školy v Pe-
čovskej Novej Vsi“ (navýšenie kapacity  
o 50 žiakov) v sume 325 000,- Eur,

• získaná dotácia od predse-
du vlády SR v sume 10 000,- Eur, 
od ministra financií SR v sume  
13 500,- Eur, z úradu vlády SR v su- 
me 5 000,- Eur na realizáciu projek-
tu rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej  
v Pečovskej Novej Vsi,

• získaná dotácia z úradu vlády SR  
v sume 24 816,- Eur na realizáciu pro-
jektu Materiálno-technické vybavenie 
priestorov objektu MŠ v Pečovskej No-
vej Vsi,

• podporená žiadosť o NFP na reali-
záciu projektu Sanácia nelegálnych sk-
ládok s odpadom v obci Pečovská Nová 
Ves a jeho úspešná realizácia v investič-
nom objeme 52 000,- Eur,

• podporená žiadosť o NFP na reali-
záciu projektu Dobudovanie systému 
zberu a odvozu komunálneho odpadu 
v MRK obce Pečovská Nová Ves a jeho 
úspešná realizácia v investičnom obje-
me 25 500,- Eur,

• získaná dotácia z úradu vlády SR  
v sume 3 900,- Eur na neoprávnené vý-
davky k projektu „ZŠ Pečovská Nová Ves 
– interiérové úpravy a vybavenie pries-
torov knižnice“ (projektová dokumen-
tácia, verejné obstarávanie, projektový 
zámer),

• získaná dotácia z úradu vlády SR  
v sume 3 600,- Eur na interiérové vyba-
venie k projektu „ZŠ Pečovská Nová Ves 
– interiérové úpravy a vybavenie pries-
torov knižnice“ (televízor, sedacie vaky, 
atypický stôl), 

• získaná dotácia z úradu vlády SR  
v sume 10 000,- Eur na šikmú schodis-
kovú plošinu pre imobilných do ZŠ v Pe-
čovskej Novej Vsi,

• získaná dotácia z úradu vlády SR  
v sume 2 500,- Eur na bezbariérový 
vstup do ZŠ v Pečovskej Novej Vsi,

• získaná dotácia z úradu vlády SR  
v sume 45 000,- Eur na realizáciu stavby 
denného stacionára v Pečovskej Novej 
Vsi,

• v spolupráci s partnerským mestom 
a gminou Sieniawa z Poľska obec poda-
la žiadosť o NFP pre realizáciu projek-

tu „Dedičstvo starých mám bez hraníc“  
v rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
2014-2020 na realizáciu mikroprojek-
tov v rámci Prioritnej osi 1 Ochrana  
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedič-
stva cezhraničného územia (20 ks kro-
jov, 17 ks vitrín, prezentácia regionálnej 
kultúry, knižná publikácia, výstava, za-
hraničná návšteva) s investičným ná-
kladom cca. 28 000,- Eur,

• podaná žiadosť o dotáciu na výstav-
bu vodovodu na ul. Mlynská, Jabloňová, 
Na Pečovec, Ľutinská v plánovanom ob-
jeme 200 000,- Eur,

• podaná žiadosť o dotáciu na výstav-
bu vodovodu a kanalizácie na ul. Kos-
tolnej v plánovanom objeme 94 410,37 
Eur.

• získaná dotácia z MV SR v sume  
66 131,25 Eur na mzdy 3 pracovní-
kov s príslušenstvom od 1. 7. 2017  
do 31. 10. 2019 v rámci projektu Terén-
na sociálna práca v obci Pečovská Nová 
Ves,

• získaná dotácia z MV SR v sume 
72 177,84 Eur na mzdy 3 pracovní-
kov s príslušenstvom od 1. 11. 2017  
do 31. 10. 2019 v rámci projektu Komu-
nitná sociálna práca v obci Pečovská 
Nová Ves,

• podporených 10 dotácií z ÚPSVaR  
v sume 97 958,49 Eur na mzdy 15 pra-
covníkov s príslušenstvom v rámci pro-
jektov riešenia zamestnanosti v obci,

• obec ako vedúci partner projektu 
v spolupráci s obcou Ľutina a partner-
ským mestom a gminou Sieniawa z Poľ-
ska podala žiadosť o NFP pre realizáciu 
projektu s názvom „Duchovné tradície 
spájajú naše cesty“, ktorý na území našej 
obce zahŕňa realizáciu stavby „Revitali-
zácia ul. Ľutinskej, stavebný objekt SO-
01 Cyklochodník“

• v plánovanom investičnom objeme 
našej obce 1 135 583,71 Eur, (turistické 
zastavenia

• v k. ú. Pečovská Nová Ves a k. ú. Ľu-
tina, miniskanzen 10 ks miniatúr kosto-
líkov

• parkovisko pre 48 bicyklov v Ľutine, 
miniskanzen 10 ks miniatúr kostolíkov

• v Leźachowe, prezentácia regionál-
nej kultúry, koncert, work schop, zahra-
ničné návštevy) celkovo v plánovanom 
investičnom objeme partnerov 2 108 
047,53 Eur, (realizácia stavby „Revitali-
zácia ul. Ľutinskej, stavebný, objekt SO-
01 Cyklochodník“

• na území našej obce zahŕňa aj vy-
budovanie protipovodňovej ochrany 
prioritne stavby cyklochodníka a dru-
hotne cesty III/3183 v časti od Bukovca 
po hranicu katastra s Ľutinou),

• podanie žiadosti o NFP na realizáciu 
„EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek 

Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. 
Pečovská Nová Ves“ (cyklochodník v ko-
ridore železnice) v investičnom objeme 
762 000 Eur,

• podanie žiadosti o dotáciu na rea-
lizáciu projektu Obnova telovýchovné-
ho traktu ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi 
(komplexná oprava striech telocviční)  
v investičnom náklade 148 000,- Eur,

• podanie žiadosti o dotáciu na rea-
lizáciu projektu Modernizácia hasičskej 
zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves, ul. 
Na Pečovec 802 v investičnom náklade 
cca. 30 000,- Eur,

• podanie žiadosti o NFP na realizáciu 
projektu ZŠ Pečovská Nová Ves – inte-
riérové úpravy a vybavenie priestorov 
knižnice (rekonštrukcia knižnice, vybu-
dovanie čitárne,  dovybavenie knižnič-
ného fondu, zariadenie knižnice) v in-
vestičnom náklade 87 000,- Eur,

• podanie žiadosti o NFP na rea-
lizáciu projektu Zníženie energetic-
kej náročnosti a zlepšenie energe-
tickej hospodárnosti budovy – Pre-
vádzkovo vzdelávacieho centra vo 
vlastníctve obce Pečovská Nová Ves  
v investičnom náklade 98 000,- Eur,

• obec získala dotáciu Prešovského 
samosprávneho kraja vo výške 1 000,- 
Eur na rekonštrukciu umelého osvet-
lenia multifunkčného ihriska v lokalite 
Roveň,

• nebola nám podporená žiadosť  
o dotáciu na projekt Zvýšenie energe-
tickej účinnosti verejnej budovy – Obec-
ný úrad – prevádzková budova v inves-
tičnom objeme 79 400,- Eur,

• z dôvodu zrušenia výzvy nám nebola 
podporená žiadosť o dotáciu na projekt 
„Pre radosť detí z pohybu (výstavba det-
ského ihriska na ul. Školskej) v investič-
nom objeme 13 000,- Eur.

Iné
• dlhodobé vysporiadavanie vlastníc-

kych vzťahov pod zrealizovanou stav-
bou cyklochodníka medzi ZŤS a SANAS 
(stavba začatá v roku 2014, geometrický 
plán na porealizačné zameranie stavby 
bol vyhotovený 12. 12. 2014),

• majetkovo právne vysporiada-
nie pozemkov na ul. Školskej pred ZŠ  
v prospech obce (parkoviská a spol.),

• majetkovo právne vysporiadanie 
pozemku v areáli pred OcÚ od SD Jed-
nota v prospech obce,

• postupné vysporiadavanie vlastníc-
kych vzťahov k nehnuteľnostiam pod 
miestnymi komunikáciami od pôvod-
ných vlastníkov v prospech obce vrá-
tane získania pozemkov vo vlastníctve 
štátu na obec pod verejnoprospešnými 
stavbami,

• obec zamestnávala v roku 2017 
rôznymi formami spolu 118 občanov  
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Vianoce - najkrajšie sviatky roka sú obdobím, kedy zvy-
čajne spomalíme životné tempo, po počiatočných prípra-
vách opadne stres bežných dní a začíname vnímať krásu 
života. Viac si všímame ľudí okolo nás, rozmýšľame ako 
ich potešiť a čas trávime s tými, ktorí sú nášmu srdcu naj-
bližší.

Kým dospelí v období Vianoc bilancujú končiaci sa rok, 
deti sa už nevedia dočkať Mikuláša, ktorý ani tento rok ne-
obišiel našu obec. Ba čo viac, pre mimoriadnu poslušnosť 
detí v Pečovskej Novej Vsi sa Mikuláš u nás zastavil o deň 
skôr už 5. decembra. Na tradičnom mieste pred obecným 
úradom ho čakal zástup detí, ktoré sa už nevedeli dočkať 
sladkej odmeny. Mikuláš nesklamal, prišiel aj so svojimi 
pomocníkmi a postupne obdaroval každé z prítomných 
detí.

Tento rok však bol predsa len výnimočný. Mikuláš sa  
do obce vrátil ešte raz, čerta a anjela nahradil staros-
ta obce PhDr. Jaroslav Dujava a spolu navštívili deti 
v materskej a základnej škole. Základná a materská ško-
la získali sedacie vaky a základná škola aj nový televízor, 
ktorý bude slúžiť na vyučovanie. Takže počúvať sa naozaj 
oplatí. 

Vianoce v Pečovskej Novej Vsi už ani nemôžu byť bez 
Vianočných trhov. Kapustnica, punč, varené víno, oblát-
ky a vianočný tovar prilákali do parku pred obecným úra-
dom v sobotu 16. decembra množstvo ľudí. Na svoje si 
prišiel naozaj každý. Niekto trhy využil na posledné ná-
kupy darčekov, iní ulahodili svojím chuťovým pohárikom 
a rozhodovalo sa, či má lepší punč starosta alebo Únia 
žien. Vzhľadom na skutočnosť, že večer už ani z jedného 
neostala kvapka možno usúdiť, že oba boli výborné a za-
hriali návštevníkov. Napriek kríze, ktorú v roku 2017 za-
žívali včelári v našom okrese sa obci podarilo zabezpečiť 
aj predaj medu, ktorý nesmie chýbať na žiadnom štedro-
večernom stole. Pozitívne je, že predaj zabezpečovali do-
máci včelári, takže toto dôležité, ale náročné remeslo má 
v Pečovskej Novej Vsi pokračovateľov, čo je mimoriadne 
potešujúce. 

Kým dospelí majú možnosť zahriať sa s pohárikom  
v ruke, deti v zimnom počasí prichýlil detský kútik. V tep-
le a suchu si tak mohli pozerať rozprávky, kresliť, hrať sa, 
zatiaľ čo rodičia vychutnávali pravú atmosféru Vianočných 
trhov, ktoré tu budú aj v roku 2018.

Najkrajšie Vianoce sú v Pečovskej Novej Vsi

(r. 2014 – 35, r. 2015 – 78, r. 2016 – 101),
• vymaľovanie fasády šatní TJ Slovan, 

uskladnenie obecnej techniky, iného 
majetku a stavebného materiálu, cen-
tralizácia a evidencia,

• verejné obstarávanie zberovej spo-
ločnosti na odvoz komunálneho odpadu 
v obci na roky 2018 - 2022,

• zakúpenie postavičiek a výroba bet-
lehemu pred kostolom sv. Ondreja,

• revitalizácia areálu MŠ – rozprávko-
vý domček, vyvýšené záhony,

• rozšírenie vianočnej výzdoby,
• rekonštrukcia odvodňovacieho prie-

pustu pri vjazde do objektu bývalej te-
helne,

• existencia terénnej sociálnej práce 
v obci,

• existencia komunitnej sociálnej 
práce v obci,

• existencia opatrovateľskej služby  
v obci.

Kultúrno-spoločenská oblasť a šport
• zvyšovanie úrovne tradičných kul-

túrno-spoločenských akcií (Vianočné 
trhy s detským kútikom, MDŽ, Pečovsko-
novoveský jarmok, fašiangy a zabíjačka 
s detským kútikom v kultúrnospoločen-
ských priestoroch OcÚ, Jablučkové sláv-
nosti, …)

• novinka – betlehem na ul. Kostolnej,
• vytváranie kvalitnejších podmienok 

pre činnosť spoločenských organizá- 
cií.
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BETlEhEM,
SyMBOl VIaNOc

Už aJ V NaŠEJ OBcI
V Pečovskej Novej Vsi pribudla na Vianoce nová atrak-

cia - Betlehem, priestor pred kostolom svätého Ondreja 
tak skrášľoval ďalší symbol Vianoc. V obci je už dlhoroč-
ným zvykom, že v priestore pred kostolom je verejnos-
ti prístupné betlehemské svetlo. Navyše, počas roka sa 
vždy na obecnom úrade prihlási rodina, ktorá obci venuje 
ihličnatý strom z vlastnej záhrady. Tento rok však k oz-
dobenému stromčeku, ktorý venovala rodina Jadvišová  
z Orgovánovej ulice a betlehemskému svetlu pribudol aj 
betlehem. S nápadom prišiel zástupca starostu a pred-
seda kultúrnej komisie Mgr. Slavomír Karabinoš. „Srdcom 
Vianoc sú Vianoce v srdci. Srdcom našej obce je kostol 
sv. Ondreja a práve do srdca našej obce sme umiestnili 
tento rok symbol Vianoc-betlehem aj s figúrkami. Veríme, 
že tohtoročná novinka sa stane tradíciou Vianoc v Pečov-
skej Novej Vsi.“  Zástupca starostu predniesol nápad na 
umiestnenie betlehema starostovi obci PhDr. Jaroslavovi 
Dujavovi a prednostovi andrejovi Petrušovi, ktorí myš-
lienku prijali pozitívne a podali nápomocnú ruku. Zámer 
umiestniť betlehem bol konzultovaný aj  správcom našej 
farnosti Mgr. Miroslavom Turčíkom, aby sme dali myšlien-
ke aj duchovný rozmer. aj keď sú figúrky do betlehema 
kupované, samotný prístrešok robili aktivační pracovníci 
z obce. celá myšlienka takto dostala aj sociálny rozmer  
a nezamestnaní obyvatelia pod vedením prednostu obec-
ného úradu mohli ukázať všetkým, že majú naozaj šikov-
né ruky. 

Počas sviatkov sa stal betlehem hlavnou atrakciou  
v obci a cieľom večerných prechádzok nie len dospe-
lých, ale hlave najmenších obyvateľov a návštevníkov 
obce. Betlehem predstavil verejnosti starosta obce PhDr. 
Jaroslav Dujava na vianočnom koncerte 21. decembra,  
na druhý sviatok vianočný 26. decembra betlehem po-
svätil aj správca farnosti. Obec plánuje betlehem dopĺňať 
každoročne o nové biblické postavy a šíriť tak posolstvo 
Vianoc ďalej. 

Oslávili sme október,
mesiac úcty k starším 

Október je už tradične mesiacom úcty k starším a inak 
tomu nebolo ani v našej obci. V sobotu 21. októbra sme si 
napriek sychravému počasiu pripomenuli recepty starých 
mám na 3. ročníku podujatia „Jablučkové slávnosti.“ 

Návštevníci mohli už tradične ochutnať jablkové špe-
ciality, ktoré pre nich pripravili spoločenské organizácie 
pôsobiace v obci spolu s obecným úradom. Jablko bolo 
v minulosti bežnou súčasťou kuchyne našich starých ro-
dičov a asi nebol v Pečovskej Novej Vsi dvor na ktorom 
by nerástli jablone. Súčasná hektická doba sa vyznačuje 
aj tým, že času na pestovaniu jabĺk a pečeniu špecialít 
z nich je pomenej. Chutné (no nie vždy zdravé ovocie) 
nakúpime v supermarketoch, prípadne rovno siahneme aj 
po výrobkoch z jabĺk, či už vo forme chutného zákusku 
alebo sušeného ovocia. Cieľom Jablučkových špecialít je 
tak predstaviť a udržiavať tradičné recepty, ktoré si medzi 
sebou podávali generácie gazdiniek a ukázať, že domáce 
je to najlepšie.

Mesiac úcty k starším pokračoval aj v nedeľu 22. ok-
tóbra, kedy bolo pre seniorov pripravené tématické pás-
mo „Fincicke vešele“, v prevedení ochotníckeho súboru 
z Fintíc. Ešte pred začiatkom predstavenia dostal každý 
návštevník pri vstupe malý darček, ktorý seniorom odo-
vzdal starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava. Ten v príhovore 
vyzdvihol úlohu seniorov a pripomenul, že obec na na-
šich najstarších obyvateľov myslí. Dôkazom toho bolo aj 
predstavenie jednej z najvýznamnejších investície v obci, 
denného stacionára pre seniorov ASEN. Samota trápi ne-
jedného dôchodcu, hlavne ak sa deti a vnúčatá rozpŕchnu 
za svojimi povinnosťami. Denný stacionár bude fungovať 
na princípe škôlky, senior bude počas dňa v stacionári  
a večer sa vráti domov. Od vážnych tém sa však prešlo  
k tým veselším a ochotnícke predstavenie ukazovalo zvy-
ky svadby, alebo vešela ako sa u nás hovorí, ktoré boli 
typické pre dediny na Šariši. Naši seniori si zaspomína-
li, čo všetko predchádzalo spečateniu lásky dvoch mla-
dých ľudí a úsmevy na perách prítomných svedčili o tom,  
že niektoré zvyky sami zažili na vlastnej svadbe.
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Každý deň nech budú Vianoce
Tradičný vianočný koncert sa počas ostatných Vianoc konal netradične. V kostole 

sv. Ondreja, 21. decembra. Bol sprievodným podujatím už osvedčených pečovskono-
voveských  vianočných trhov. Naše deti pod vedením p. učiteľky Slivkovej, Virgalovej, 
Vojtašákovej, Kundríkovej a p. uč. Jadviša dokázali tento rok čosi úžasné. Úprimne 
ďakujem patrí aj p. farárovi Turčíkovi. 

Preplnený kostol hneď na úvod zaujali škôlkari, potom dievčatá a chlapci v rôz-
nych obmenách vianočných čísiel nám ukázali silu a krásu vianočných tradícií a celé 
vystúpenie ukončili nádhernou piesňou. Programom nás sprevádzala trojica žiakov, 
ktorá nás svojim slovom chcela upriamiť na to, čo je v skutočnosti podstatné a dôle-
žité, a to nielen počas Vianoc. 

Vianočný čas je aj časom bilancovania a pri tejto príležitosti vystúpil aj p. starosta, 
ktorý poďakoval žiakom a upriamil pozornosť na ostatné aktivity zrealizované v obci.  

Nech  teda v novom roku  každý deň budú Vianoce. V nás, našich srdciach a životoch. 
PaedDr. anna Dzurusová, 

zástupkyňa riaditeľa školy

Únia žien oslavuje 
okrúhle výročie

ZO ÚŽS  v Pečovskej Novej Vsi bola založená 23. ja- 
nuára 1998, na podnet okresnej organizácie ÚŽS  
v Sabinove. Na tejto ustanovujúcej schôdzi sa zišlo  
15 z viacero oslovených žien, ktoré sa po oboznámení 
so stanovami ÚŽS rozhodli, že idú do toho a založia si 
organizáciu. Bol zvolený výbor a predsedníč-
ka ZO, ktorou sa stala pani Blanka Baňasová. 
Od roku 2006 je predsedníčkou organizácie 
pani Mária Čekanová, kde na výročnej chô-
dzi 30.decembra 2017 bola opäť zvolená za 
predsedníčku ZO Únie žien v Pečovskej Novej 
Vsi.

V tomto roku ZO ÚŽS oslávi 20. výročie za-
loženia. Je to úžasné jubileum, s ktorým sa 
spája obrovská radosť a určitá zodpovednosť 
priniesť pridanú hodnotu pre ženskú organi-
záciu ÚŽS a spoločnosť. Za naším dlhoroč-
ným pôsobením sa skrýva množstvo práce, 
dobrovoľníckej činnosti, zmien a prekážok. Aj 
naďalej chceme vo svojej činnosti pokračovať 
a byť tu pre ženy. 

ZO ÚŽS niekoľko rokov organizuje detský karneval, 
výlety do prírody, akcie pre deti, posedenie pri príle-
žitosti MDŽ, deň matiek, úcta k starším a pomáha pri 
obecných akciách ako fašiangy, jarmok, jablučkové sláv-
nosti, vianočné trhy a iné.

ZO ÚNIE ŽIEN v Pečovskej Novej Vsi praje všetko dob-
ré v novom roku 2018 a zároveň pozýva členov a širokú 
verejnosť na akcie v roku 2018, ktoré budú organizova-
né ZO ÚŽS.                                                          výbor ZO ÚžS

Upozorňujeme občanov 
na zmenu termínu vývozu 

komunálneho odpadu
- každý druhý týždeň 

v piatok.

PRIPRaVUJEME
20. januára: Stolnotenisový turnaj 
pri príležitosti oslobodenia obce

3. februára: Detský karneval
10. februára: Fašiangová zabíjačka
Oslavy medzinárodného dňa žien

Verejná schôdza s občanmi
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„Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do nie-
čoho pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú.“ 

                                                                 (Hérodotos)

V duchu tohto citátu sa nesie aj činnosť našej základnej 
školy, ktorej fungovanie sa spoločnými silami snažíme ne-
ustále inovovať, vylepšovať, či zefektívňovať. V snahe držať 
krok vpred sme sa teda zapojili do viacerých projektov.

Od februára 2017 sa u nás úspešne realizuje projekt 
Škola otvorená všetkým, ktorý má trvať 46 mesiacov. Pro-
jekt  podporuje inkluzívne vzdelávanie, skvalitnenie pro-
fesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov, a to s jediným cieľom zabezpečiť 
kvalitné vzdelávanie, zlepšenie výsledkov a kompetencií 
žiakov. Celému procesu rozhodne prospela aj práca peda-
gogických, či odborných asistentov, ktorí sú „pravou rukou“ 
nejedného žiaka, či učiteľa.

Projektom Škola priateľská k deťom sa snažíme  deťom 
vytvárať priestor na aktívnu participáciu žiakov. Čo je jeho 
podstatou? Žiaci našej školy sú vedení k  vyjadrovaniu ich 
názorov, preberaniu zodpovednosti  za mnohé aktivity, pri-
čom sa zároveň učia vzájomnej tolerancii, či zodpovednosti  
voči druhým. Práve samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu 
vo vytváraní prostredia priateľského k deťom.

Dnešná doba si so sebou nesie  aj zmeny v prístupe  
k vzdelávaniu žiakov. To si vyžaduje výber nielen vhodnej 
motivácie, ale aj rozličných foriem vyučovania. Prostredníc-
tvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód, prv-
kov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania  
do výučby sa  u žiakov podnecuje kritické myslenie, mys-
lenie v kontexte a v súvislostiach, či iné zručnosti. Školy, 
ktoré menia svet je zážitkový projekt, ktorý v sebe obsiahol  
všetky spomenuté zložky, jeho realizácia tak prebieha aj u 
nás.

V myšlienke inovovania celkového procesu získavania in-
formácií, či spoznávania iných kultúr sa nesie aj program 
eTwinning. Program sa zameriava na podporu využívania 
moderných informačných a komunikačných technológií  
za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Umož-
ňuje nám nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme reali-
zovať školské projekty rôzneho charakteru v rámci vyu-
čovania, v bezpečnom virtuálnom prostredí. Je ideálny  
na výmenu informácií a skúseností nielen medzi žiakmi, ale 
aj medzi učiteľmi z rôznych európskych krajín.  

Podpora výučby cudzích jazykov je úzko spätá s myšlien-
kou, ktorá sa zrodila v roku 2001 a ktorú sme si pripomenu-
li aj my  v rámci Európskeho dňa jazykov, počas ktorého sa 
naši žiaci mohli realizovať na rôznych zaujímavých stano-
vištiach a hravou formou sa tak dozvedieť viac o jazykoch 
a krajinách, ktoré sa na našej škole vyučujú – anglický, ne-
mecký a ruský.

Škola by mala byť v prvom rade miestom, kde sa učí-
me pre život. Nikto z nás však správny a ideálny recept 
na život nemá, čomu sa ale môžeme priučiť, je schopnosť 
odlíšiť dobré od zlého. Základom života všetkých nás by 
mala byť vôľa pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť neve-
dia. O to sa snažíme realizovaním nasledovných projektov. 
Kampaňou Červené stužky sme sa pridali k pomoci v boji 
proti  AIDS, ďalším z projektov – Biela pastelka – sme sa  
pričinili o poskytnutie pomoci a podpory nevidiacich, či 
slabozrakých. Zapojením sa do verejnej zbierky UNIcEFU, 
sme naopak mysleli na najviac ohrozené deti kdekoľvek  

vo svete, aby mohli prežiť, aby boli zdravé, mali zabez-
pečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, 
ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj 
potenciál. Nezabudli sme ani na Boj proti drogám, ktorý má 
v našej škole už svoju tradíciu a realizuje sa vďaka rôznym 
aktivitám, na ktorých žiaci priebežne pracujú počas celého 
školského roka.

Záujem o témy pomoci iným sú našim žiakom blízke aj 
z iného hľadiska. Realizácie prvej pomoci, bezpečnosti  na 
cestách, či prevencie pred úrazmi boli žiakom sprístupnené 
vďaka projektu Záchrana som ja, ktorého sa zúčastnili vý-
bery triednych kolektívov žiakov 1. stupňa základných škôl. 
Okrem nových poznatkov a zručností, ktorými pracovníci 
záchrannej služby obohatili našich  žiakov, učiteľov, odbor-
ných, či pedagogických asistentov, nás potešila aj výhra au-
tomatického externého defibrilátora, ten bol umiestnený  
v priestoroch školy.

 Účasťou v súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 
a civilnej ochrany mali žiaci možnosť prejaviť ich výtvarný 
talent, prostredníctvom ktorého stvárňovali tematiku civil-
nej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslam 
tiesňového volania 112.

Školský rok sme si ozvláštnili účasťou v rôznych iných 
projektoch, ako napríklad Záložka do knihy. Ten je zame-
raný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, v ktorom nám boli 
pridelené partnerské školy, aby sme si navzájom vymeni-
li zaujímavé záložky do kníh. Tie vyrobili samotné deti.  
V rámci rozvíjania čitateľských kompetencií žiakov sme si   
v októbri pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, 
tento deň sa tak už tradične  niesol v duchu projektového 
vyučovania, plného rôznych zaujímavých aktivít. 

Naša škola sa v tomto školskom roku prvýkrát zapojila 
aj do Európskeho týždňa programovania, počas ktorého si 
žiaci 1.a 2. stupňa vyskúšali prácu v programoch Imagine  
a Scratch. Práca s počítačom našich žiakov mimoriadne 
baví, preto sa 78 z nich neváhalo zapojiť do on-line interne-
tovej súťaže iBobor a až 35 z nich bolo úspešných a získalo 
diplom.  

Pri všetkých povinnostiach ale určite nezabúdame ani  
na naše telo, a preto sme sa v októbri zapojili do Boja proti 
obezite. Tento deň tak u nás sprevádzali rôzne pohybové 
aktivity v priestoroch telocvične. 

V minulom školskom roku žiačky deviateho ročníka na-
opak niekoľko mesiacov venovali práci na projekte Občan. 
Svoju činnosť, získané informácie i návrhy riešenia problé-
mu kyberšikany predniesli na pôde Národnej rady Sloven-
skej republiky v Bratislave. Záujem žiakov vzbudil aj IT Fit-
ness Test, v ktorom si mohli overiť svoje schopnosti práce 
s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, 
či webovom marketingu. Projektom Viem čo zjem si deti 
hravou formou osvojili zásady zdravého životného štýlu, 
či  správnych stravovacích návykov. A napokon, v programe 
Zelené oázy  sa  zapojili k tým, ktorým nie sú ľahostajné ani 
témy ochrany prírody a  jej trvalej udržateľnosti.

No a čo dodať na záver? Sme úprimne radi a tešíme sa  
z každého pokroku, úspechu  našich žiakov. Každá práca, 
ktorá je robená zodpovedne a s láskou, jedného dňa pri-
nesie svoje ovocie. Aj projekty, ktoré sa na našej základnej 
škole realizovali, či stále realizujú, sú toho živým príkla-
dom. Pevne teda veríme, že chuť a motivácia napredovať 
nás všetkých budú sprevádzať aj naďalej.

Mgr. Zuzana Telepáková, školská kronikárka
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Register obyvateľov:
Počet obyvateľov spolu:  2681
z toho: muži   1306
            ženy                                          1375
          
0  - 6   rokov                                          323
7  - 15 rokov                                             394
16 - 18 rokov                                                116
19 – 60 rokov                                           1438
nad 60 rokov                                                  410

Počet osôb prihlásených na trvalý pobyt         35
Počet osôb prihlásených na prechodný pobyt     6
Počet osôb odhlásených z trvalého pobytu        36
Zmena trvalého pobytu vrámci obce             24
Počet pridelených súpisných čísel                  11

Počet narodených detí                                       51
Počet zomrelých                                                 20
Počet uzavretých manželstiev                       43

Osvedčovacia činnosť:
Počet osvedčených podpisov:                           599
Počet osvedčených fotokópií:                         491  

Matričná činnosť:
Počet narodení:                                           0
Počet uzavretých manželstiev                        48
 z toho:  cirkevnou formou                            38
              občianskou formou                           10
Počet úmrtí:
- obec Pečovská Nová Ves                      3
- obec Červenica pri Sabinove                2
- obec Jakubova Voľa                               2
- obec  Ľutina                                            1
- obec Jakovany                                     3
- obec Olejníkov                                     1
- obec Hanigovce                                         0

Počet dodatočných záznamov do matričných kníh       11
Zápisy do osobitnej matriky                                4  
Počet vydaných druhopisov matričných dokladov     88
Počet štatistických hlásení (matrika)              60               

Obec 
Pečovská Nová Ves
stav k 31. 12. 2017

Fotograf
Facebook: Simona Tall - I take photo with love

E-mail: simona.tallova@gmail.com
Mobil: 0948 378 774

23. ročník Dobrej noviny  
– NA CESTE K ŽIVOTU

 V našej farnosti už býva dobrým zvykom, že vo vianočnom 
období sa deti z Dobrej noviny rozbehnú do ulíc a domov.  
V tomto roku sa Dobrej novine naozaj darilo. Koledníci 
opäť prichádzali do rodín, aby ohlasovali radostnú zvesť  
o Narodení Pána. No zároveň pomohli deťom z Etiópie blízko 
mestečka Alitena. Etiópia je obrovská a rôznorodá krajina.  
Aj vďaka podpore Dobrej noviny môžeme podať pomocnú 
ruku ľuďom, ktorí to v živote nemajú až také ľahké ako my. 
Sme radi, že sme mali možnosť opäť pomôcť núdznym ro-
dinám. 

 Tohto roku koledovalo 29 koledníkov a 10 sprevádzajúcich 
osôb rozdelených do piatich skupiniek. 27. decembra 2017 
sme spoločne navštívili 125 rodín. V každej domácnosti sme 
nechali lásku a pokoj. Vďaka vaším darom sme vyzbierali  
1 775,10 eur. 

 Koledovanie sa nám veľmi páčilo, ako každý rok. Sme veľ-
mi radi, že sa naše kamarátstvo ešte viac posilnilo. 

 Chceme poďakovať za každé otvorené dvere, taktiež de-
ťom z Dobrej noviny, že si našli čas. V neposlednom rade 
chceme poďakovať duchovnému otcovi za pomoc a podporu 
a sprevádzajúcim osobám za čas, ktorý nám venovali.                                      

andrea Krajňáková, koledníčka
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AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU
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Všeobecne záväzné nariadenie   
č. 5/2017  o miestnych  daniach 
a  miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné 
odpady na  kalendárny rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej 
Vsi v súlade s  §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov schvá-
lil pre územie obce Pečovská Nová Ves 
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017  
o miestnych  daniach a  miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na  kalendárny rok 2018.

Pre rozsiahlosť uvedeného VZN, ktorý 
je v plnom znení zverejnený a prístupný  
na webovej stránke obce Pečovská Nová 
Ves, sme vybrali len najpodstatnejšie články.  

Daň z nehnuteľností
Základné ustanovenia o zdaňovaní 

pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené  
v Zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady v znení zmi-
en a doplnkov a upravujú daňovníka dane 
z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľ-
ností, základ dane z nehnuteľností, základné 
ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré 
môže obec týmto všeobecne záväzným nar-
iadením zvýšiť alebo znížiť, výpočet dane  
z nehnuteľností, oslobodenie vybraných 
druhov nehnuteľností a zníženie dane správ- 
com dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 
povinnosť predkladania daňového prizna-
nia, vyrubenie a platenie dane.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a)  daň z pozemkov,
b)  daň zo stavieb,
c)  daň z bytov a z nebytových priestorov 
 v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú oso-

by uvedené v ust. § 5 zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplat-

ku.
(2) Základom dane z pozemkov pre 

pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vini-
ce, ovocné sady a trvalé trávne porasty je 
hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hod-
noty pôdy za 1 m2 uvedenej  v prílohe č. 1 
zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku.

Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 na území  
obce Pečovská Nová Ves je:
 orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady   - 0,2675 €/m2

 trvalé trávnaté porasty  - 0,0351 €/m2

(3)  Základom dane z pozemkov pre lesné 
pozemky, je hodnota pozemku bez porastov 
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 
a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa 
platných predpisov o stanovení všeobec-

nej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu 
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, 
správca dane ustanovuje hodnotu pozemku 
za m2 na 0,0912 €. 

(4) Základom dane z pozemkov pre 
pozemky druhu záhrady, zastavané plochy 
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné 
plochy je hodnota pozemku určená vyná-
sobením výmery pozemku v m2 a hodno-
ty pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej 
v prílohe č. 2 zákona o miestnych daniach  
a miestnom poplatku.

Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2   
na území obce Pečovská Nová Ves je:
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostat-
né plochy              - 1,85 €/m2

stavebné pozemky  - 18,58 €/m2

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov na 
území obce Pečovská Nová Ves sa pre 
jednotlivé druhy pozemkov určuje podľa 
miestnych podmienok vo výške:
a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, 
 ovocné sady, 
 trvalé trávne porasty 0,75 % 
b)  záhrady 0,40 % 
c)  zastavané plochy a nádvoria, 
 ostatné plochy 0,40 % 
d)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárs-
ke lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hos-
podárske využívané vodné plochy  0,25 % 
e) stavebné pozemky     0,25 % 

Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú oso-

by uvedené  v ust. § 9 zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku.

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na 
území obce Pečovská Nová Ves za každý aj 
začatý m2 zastavenej plochy sa určuje takto: 
a)  stavby na bývanie a drobné stavby, 
 ktoré majú doplnkovú funkciu 
 pre hlavnú stavbu 0,069 €,
b)  stavby na pôdohospodársku produkciu,  
 skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
    stavby využívané na skladovanie vlastnej  
 pôdohospodárskej produkcie vrátane 
     stavieb na vlastnú
 administratívu 0,057 €,
c)  chaty a stavby na individuálnu 
 rekreáciu 0,139 €,
d)  samostatne stojace garáže 0,185 €,
e)  stavby hromadných garáží 0,185 €,
f)  stavby hromadných garáží umiestnené  
 pod zemou 0,185 €,
g)  priemyselné stavby, stavby slúžiace 
 energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
     stavby využívané na skladovanie 
 vlastnej produkcie, vrátane stavieb 
     na vlastnú administratívu 1,161 €,
h)  stavby na ostatné podnikanie  
 a na zárobkovú činnosť, skladovanie  
 a administratívu súvisiacu s ostatným  
 podnikaním a zárobkovou 
 činnosťou 1,161 €,
i)   ostatné stavby neuvedené
 v písm. a) až  h) 0,696 €.

(5) Pri viacpodlažných stavbách správca 
dane určuje pre všetky druhy stavieb prípla-
tok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie pod-
lažie okrem prvého nadzemného podlažia.

(Daň z bytov
(1) Daňovníkmi dane z bytov sú osoby 

uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku.

(2) Ročná sadzba dane z bytov na úze-
mí obce Pečovská Nová Ves je za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy bytu  sa určuje 
vo výške 0,069 €.

(3) Ročná sadzba dane z bytov za nebyto-
vé priestory  na území obce Pečovská Nová 
Ves za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 
nebytového priestoru nachádzajúceho sa  
v bytovom dome sa určuje takto: 

a) 0,099 € za nebytové priestory, ktoré 
neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú čin-
nosť, 

b) 0,185 € za nebytové priestory slúžiace 
ako garáž,

c)  0,330 € za nebytové  priestory určené 
na ostatnú nezárobkovú činnosť  neuvede-
nú v písmenách a) a b) tohto odseku.

Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie 

od dane z pozemkov v súlade s § 17 ods. 2 
zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny  
a urnové háje,

b) pozemky verejne prístupných parkov, 
priestorov a športovísk,

c) pozemky užívané školami a školskými 
zariadeniami.

(2) Správca dane ustanovuje zníženie 
dane zo stavieb a bytov  v súlade s § 17 ods. 
3 zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku:

a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty 
vo vlastníctve fyzických osôb  starších ako 
70 rokov a fyzických osôb  s ťažkým zdra-
votným postihnutím, alebo držiteľov preu-
kazu fyzickej osoby   s ťažkým zdravotným 
postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzic-
kej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne ale-
bo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50 % z dane za garáže  a nebytové 
priestory v bytových domoch slúžiace ako 
garáž   vo vlastníctve  fyzických osôb  s ťaž- 
kým zdravotným postihnutím, alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby  s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravot-
ným postihnutím s potrebou sprievodcu, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používa-
né na ich dopravu.

(3) Správca dane ustanovuje, že daň 
z nehnuteľností  v úhrne do sumy 2,- € sa  
nebude vyrubovať.

 Daň za psa
Základné ustanovenia o zdaňovaní psov 

sú uvedené v zákone o miestnych daniach 
a miestnom poplatku a upravujú daňovní-
ka dane za psa, predmet dane za psa, základ 
dane za psa, sadzbu dane za psa, vznik  
a zánik daňovej povinnosti, správu dane, 
povinnosť predkladania daňového prizna-
nia, vyrubenie dane, platenie dane.
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(1) Správca dane určuje sadzbu dane za 
jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

a) 10,- € ročne za  psa držaného v byte, 
bytovom dome alebo nehnuteľnostiach 
slúžiacich na podnikateľské účely,

b) 5,- € ročne za  psa držaného v rodinnom 
dome, záhradkárskej chatke alebo  pozem-
ku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely.

(2) Takto určená sadzba sa  platí za každé-
ho ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Oslobodenie dane a zníženie dane 
(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie  

od  dane za psa:
-  pre fyzické osoby staršie ako 70 rokov, 

ktoré sú vlastníkom alebo držiteľom psa. 
Oslobodenie od dane za psa správca dane 

neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalé-
ho pobytu je na trvalom pobyte evidovaná 
okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia 
fyzická osoba mladšia ako 70 rokov.

(2) Správca dane ustanovuje zníženie 
dane za psa v súlade s § 29 zákona  
o miestnych daniach a miestnom poplatku:

-  50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom 
alebo držiteľom je fyzická osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preu-
kazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej  
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  
s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom  
v Pečovskej Novej Vsi.  

(3) Oslobodenie od dane podľa ods. 1  
a zníženie dane podľa ods. 2  správca dane 
neposkytne, ak sa pes drží na adrese,  ktorá 
nie je trvalým pobytom daňovníka.

(4)  Oslobodenie od dane podľa ods. 1  
a zníženie dane podľa ods. 2 sa vzťahuje  
na vlastnenie, resp. držanie jedného psa.

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

Základné ustanovenia o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sú uvedené v zákone o miestnych 
daniach a miestnom poplatku a upravujú 
poplatníka, sadzbu a určenie poplatku, 
oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplat-
ku a splatnosť, vyrubenie poplatku podľa 
pomôcok a vrátenie, zníženie a odpustenie 
poplatku.
 

Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku za zmesový komu-

nálny odpad sa stanovuje:
a) pre fyzické osoby – poplatníkov   podľa 

§77 odst. 2 písm. a) zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku: - 0,022 € na 
osobu a kalendárny deň

Poplatok za každú osobu sa zaokrúhli  
na celé eurá nadol.

b) pre fyzické osoby – podnikateľov  
a právnické osoby poplatníkov podľa §77 
odst. 2 písm. b) a  c) zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku je zavede-
ný množstvový zber komunálneho odpadu 
a sadzba sa určuje v závislosti od objemu 
zbernej nádoby a frekvencie odvozov takto: 
- 0,013 €/liter komunálneho odpadu pri  
110 l  nádobe (37,18 € / 26 vývozov / kalen-
dárny rok ),

-  0,005 €/liter komunálneho odpadu pri 
1100 l nádobe (143,00 € / 26 vývozov /
kalendárny rok),

- 0,020 €/liter komunálneho odpadu 
pre veľkoobjemový kontajner 7000 litrov    
(vývoz na základe  požiadavky).

(2) Sadzba poplatku za drobný stavebný 
odpad bez obsahu škodlivín  sa stanovuje: 

- pre poplatníkov v zmysle §77 ods. 2 
písm. a), b) a c) vo výške 0,020 €/ kg.

Podmienky zberu  drobného stavebného 
odpadu, nakladania s biologicky rozložiteľ-
ným komunálnym odpadom, triedeným 
zberom zložiek KO, na ktorý sa nevťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov ustanoví 
obec v osobitnom  VZN o nakladaní s komu-
nálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom.  

Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňova-

cieho obdobia oznámiť obci vznik poplat-
kovej  povinnosti do 30 dní odo dňa  vzni-
ku  poplatkovej povinnosti a  ak požaduje 
zníženie alebo odpustenie poplatku podľa 
§82 zákona o miestnych daniach a miest-
nom poplatku  predložiť aj doklady, ktoré 
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 
poplatku. 

Zmeny skutočností rozhodujúcich na 
vyrubenie poplatku a zánik poplatko-
vej povinnosti v priebehu zdaňovacieho 
obdobia je poplatník povinný oznámiť obci 
do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. Ozná-
menie  je poplatník povinný vykonať osobne 
na obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Vrátenie, zníženie 
a odpustenie poplatku

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomer-
nú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povin-
nosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia a preukáže splnenie podmienok 
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernú 
časť. 

Spolu s oznámením zániku povinnos-
ti platiť poplatok podaným v zmysle § 
80 ods. 2 zákona o miestnych daniach t. j.  
do 30 dní od zániku povinnosti platiť popla-
tok predloží poplatník hodnoverné doklady 
ktorými sú:

- potvrdenie o zmene trvalého alebo pre-
chodného pobytu,

- v prípade, že právnická osoba, mala 
povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že bola 
oprávnená užívať alebo užívala  nehnuteľ-
nosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie: dokladom o zániku 
právnickej osoby, dokladom o  zániku práva 
užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníc-
tva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo 
výpoveďou z nájmu,

- v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť 
platiť poplatok  z dôvodu , že bol oprávnený 
užívať alebo užíval  nehnuteľnosť nachádza-
júcu sa na území obce na účel podnikania: 
dokladom o zániku podnikateľa , dokladom 
o zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. 
listom vlastníctva alebo dohodou o ukonče-
ní nájmu alebo výpoveďou z nájmu, - doklad 
o úmrtí.

(2) Obec na základe písomnej žiados-
ti poplatníka tento poplatok zníži o 50 % 
zo sadzby poplatku za obdobie, za ktoré  
poplatník obci bez pochybností preukáže, 
že sa v zdaňovacom období  viac ako 90 
dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
obce alebo je držiteľom  preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, je 
držiteľom  preukazu fyzickej osoby s  ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom 
alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti 
hodnovernými dokladmi, ktorými sú: 

- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom 
zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zda-
ňovacom období vykonáva prácu v inej obci 
v SR alebo v zahraničí, kde je súčasne aj 
ubytovaný s uvedením počtu dní, 

- pracovná zmluva, potvrdenie sprostred-
kovateľskej agentúry, 

- potvrdenie o návšteve školy v inej obci 
SR spolu  s dokladom  o ubytovaní alebo 
prechodnom pobyte v mieste, kde študuje, 

- preukaz fyzickej osoby s ŤZP a preukaz 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom.  

Z predloženého dokladu musí byť zrej-
mé, ako dlho sa poplatník v určenom obdo-
bí nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
obce. 

(3) Obec na základe písomnej žiadosti 
poplatníka poplatok odpustí, ak  poplat-
ník  preukáže bez pochybností, že 365 dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo 
nezdržiaval na území obce.  

Podmienkou odpustenia poplatku je pre-
dloženie  hodnoverných  dokladov, ktorými 
sú:

- doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí 
z dôvodu výkonu zamestnania (potvrdením 
od zamestnávateľa (agentúry zamestná-
vania) o zamestnaní v danom zdaňovacom 
období s miestom výkonu práce poplatníka 
mimo územia obce a potvrdením o ubyto-
vaní)

- potvrdenie o prechodnom pobyte mimo 
územia obce, 

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie  o umiestnení v zariadení 

sociálnych  služieb a o dobe jeho trvania,
- potvrdenie o umiestnení v detskom 

domove, domove dôchodcov, reedukačnom  
zariadení  a o dobe jeho trvania, 

- potvrdenie o vykonávaní kňazskej alebo 
rehoľnej služby mimo územia obce,

- potvrdenie o pobyte v detskom domove, 
- potvrdenie o dlhodobej  hospitalizácii  

v liečebni a o dobe jej trvania,
- potvrdenie  o výkone väzby alebo výko-

ne trestu odňatia slobody a jeho dobe trva-
nia.

Podklad nie je možné nahradiť čestným 
prehlásením.

(4) V prípade, že podklady budú pre-
dložené v inom ako v slovenskom alebo 
českom jazyku  poplatník doloží aj preklad 
príslušného dokladu  (nevyžaduje sa úradný 
preklad ) podpísaný poplatníkom.

(5) Doklady  sa predkladajú osobitne pre 
každé zdaňovacie obdobie.

Zároveň upozorňujeme na vyňatie z VZN  
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zníženia poplatku pre držiteľov Jánskeho 
plakety z dôvodu toho, že podľa § 82 ods. 3 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych dani-
ach  a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  platí , že 

„ Obec môže na základe žiadosti poplat-
níka na zmiernenie alebo odstránenie tvr-
dosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo 
odpustiť rozhodnutím.“ 

Ide teda o individuálne rozhodovanie 
obce, ktoré sa  neupravuje vo VZN. Poplat-
ník musí predložiť žiadosť na základe ktorej 

mu bude vyrubené rozhodnutie o znížení 
poplatku. 

Výzva na zaplatenie nedoplatkov
Obec Pečovská Nová Ves  ako správca 

dane na  základe § 80 ods. 1 podľa  zákona 
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový pori-
adok) a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov vyzýva fyzic-
ké a právnické osoby - majiteľov a užívateľov 
pozemkov a stavieb v katastri obce Pečov-
ská Nová Ves a vlastníkov alebo  držiteľov 
psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane 

z nehnuteľností, dane za psa a poplatky  
za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 
2017 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky 
uhradili v čo najkratšom termíne  v hotovosti  
na obecnom úrade.

Obec ako správca dane upozorňuje dlžní-
kov, že po vykonaní inventúry nedoplatkov  
na daniach a poplatkoch pristúpi na základe 
§ 52 ods.2,3,4 daňového poriadku k  zverejne-
niu zoznamu dlžníkov a následne začne voči 
neplatičom exekučné konanie v súlade s plat-
nou právnou úpravou za účelom vymáhania 
nedoplatkov.
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              Manželstvo uzavreli:
 Vojtech Červeňák (Pečovská Nová Ves) Margita husárová (Pečovská Nová Ves)
 Martin Feri (Pečovská Nová Ves) lucia Červeňáková (Pečovská Nová Ves)
 Martin Škvarek (Pečovská Nová Ves) Mgr. lea Kaduková (Pečovská Nová Ves)
 Peter hrabčák (Ľutina) Mgr. anna Krajňáková (Pečovská Nová Ves)
 Ing. Peter Sontág (Banská Bystrica) Miroslava Fedáková (Pečovská Nová Ves)
 Martin Krivda (Pečovská Nová Ves) Nikola Kapušniaková (Prešov)
 Tomáš Ondrej (Renčišov) Nora chovancová (Pečovská Nová Ves)
 Mgr. Peter Zborovský (Pečovská Nová Ves) Eva Merňáková (Šarišské Michaľany)
 Ing. Tomáš antol (Pečovská Nová Ves) Simona Galdunová (Víťaz)
 Ľubomír Stracenský (Pečovská Nová Ves) Zuzana Dvorščáková (Sabinov)
 Stanislav Michalík (Pečovská Nová Ves) Ivana Mušinková (Sabinov)
 Tomáš Tall (Pečovská Nová Ves) Dominika Jadvišová (Pečovská Nová Ves)

konaných dňa 4. 11. 2017 v obci Pečovská Nová Ves 
 Dňa 4. 11. 2017 sa konali Voľby do orgánov samosprávnych krajov. V našej obci sa na týchto voľbách, v ktorých sme volili predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zúčastnilo 462 voličov, čo predstavuje 
približne 24,5 % účasť. 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1883
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   462 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku   462 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva   454 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja   450 

 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov
zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku: 

Meno a priezvisko, titul kandidáta Politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát            Počet platných hlasov 

  1. Juraj adam, Mgr.   SME RODINa - Boris Kollár  45 
  2. Ján Baňas, Ing.  SMER - sociálna demokracia  52 
  3. Ľuboš Bernát  Slovenská národná strana 22 
  4. Miroslav Čekan, Ing.  SMER - sociálna demokracia  89 
  5. Ján Fekiač, Ing.  KDh, SaS, OĽaNO, NOVa  66 
  6. Zuzana harazin  Slovenská národná strana  16 
  7. Katarína heredošová, Mgr., Dis.art.  KDh, SaS, OĽaNO, NOVa  115 
  8. Ľubomír hovančík  Strana zelených Slovenska  14 
  9. Marek hrabčák, Ing., PhD.  nezávislý kandidát  92 
10. Jozef chromjak  Slovenská národná strana  12 
11. Miroslav Janiga, Ing.  DOMa DOBRE  21 
12. Vladimír Jánošík, Ing.  SMER - sociálna demokracia  89 
13. Stanislav Kaleja  MOST - hÍD  3 
14. Tomáš Kaleja  MOST - hÍD  6 
15. Jozef Kanuščák  KDh, SaS, OĽaNO, NOVa  47 
16. Kvetoslava Korineková  Slovenská národná strana  8 
17. Miloš Kožuško, Ing.  #SIEŤ  20 
18. Jozef Križalkovič, PhDr.  nezávislý kandidát  38 
19. Martin Matuš  KDh, SaS, OĽaNO, NOVa  71 
20. Daniel Mikolaj, Ing., PhD.  #SIEŤ  10 
21. Tomáš Miščík, Mgr.  nezávislý kandidát  61 
22. Mária Mizeráková  Kotleba - ĽS Naše Slovensko  33 
23. Peter Molčan, Ing.  SMER - sociálna demokracia  68 
24. Jaroslava Novotná  ŠaNca  7 
25. Marek Pešta  NOVÝ PaRlaMENT  2 
26. Dušan Petrula  Kotleba - ĽS Naše Slovensko  22 
27. Radoslav Petruš, Ing.  nezávislý kandidát  166 
28. Jozef Stedina, Ing.  nezávislý kandidát  23 
29. Jaroslav Šoltys, Ing.  nezávislý kandidát  53 
30. Šimon Vaňo, Mgr.  nezávislý kandidát  60 
31. Eduard Vokál, Ing.  Demokratická strana  71 
32. Kamil Zagrapan, Mgr.  ÚSVIT  32
33. Tomáš žitnay, Bc.  Kotleba - ĽS Naše Slovensko  34 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja 
podľa poradia na hlasovacom lístku: 

  1. František Bednár  Nezávislosť a Jednota  3 
  2. Ján Garaj, JUDr., MBa  nezávislý kandidát  45 
  3. Pavol Gašper, Ing.  nezávislý kandidát  4 
  4. andrej Gmitter, Ing.  nezávislý kandidát  15 
  5. Peter chudík, MUDr.  SMER - sociálna demokracia  145 
  6. Milan Majerský, PaedDr., PhD.  KDh, SaS, OĽaNO, NOVa  193 
  7. Eduard Markovič, PhDr.  nezávislý kandidát  3 
  8. Jozef Mihalčin, Ing.  Kotleba - ĽS Naše Slovensko  22 
  9. František Oľha, Ing.  ŠaNca  13 
10. Miroslav Škvarek, Ing., MPh  Slovenská národná strana  1 
11. Milan Šteiner  Strana zelených Slovenska  4 
12. Jozef Šváč, Ing.  NOVÝ PaRlaMENT  2

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov
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              Manželstvo uzavreli:
 Vojtech Červeňák (Pečovská Nová Ves) Margita husárová (Pečovská Nová Ves)
 Martin Feri (Pečovská Nová Ves) lucia Červeňáková (Pečovská Nová Ves)
 Martin Škvarek (Pečovská Nová Ves) Mgr. lea Kaduková (Pečovská Nová Ves)
 Peter hrabčák (Ľutina) Mgr. anna Krajňáková (Pečovská Nová Ves)
 Ing. Peter Sontág (Banská Bystrica) Miroslava Fedáková (Pečovská Nová Ves)
 Martin Krivda (Pečovská Nová Ves) Nikola Kapušniaková (Prešov)
 Tomáš Ondrej (Renčišov) Nora chovancová (Pečovská Nová Ves)
 Mgr. Peter Zborovský (Pečovská Nová Ves) Eva Merňáková (Šarišské Michaľany)
 Ing. Tomáš antol (Pečovská Nová Ves) Simona Galdunová (Víťaz)
 Ľubomír Stracenský (Pečovská Nová Ves) Zuzana Dvorščáková (Sabinov)
 Stanislav Michalík (Pečovská Nová Ves) Ivana Mušinková (Sabinov)
 Tomáš Tall (Pečovská Nová Ves) Dominika Jadvišová (Pečovská Nová Ves)

Pavol Feri
Rebeka Novická
Šimon Bilý
Milan Gabčo

Kristián Červeňák
Darina laciová
Kristína Červeňáková
Tamara Sabolová

Katarína Bilá
Ľubomír Stracenský
lukáš Bilý
lukáš Červeňák

Srdečne blahoželáme jubilantom: 

Do spoločenstva rodiny obyvateľov Pečovskej Novej Vsi vítame deti:
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99 rokov:      Andrej Slota

96 rokov:      Michal Glosik

93 rokov:     Anna Radačovská
                    Mária Novická

87 rokov:     Vincent Šveda
                    Margita Partiková
                    Rozália Verešpejová
                    Mária Lichvárová

86 rokov:     Pavel Tutoky

85 rokov:     Anna Ridillová
                    
84 rokov:    Magdaléna Krajňáková
                   Veronika Hadzimová
                   Mária Fecková
                   Alžbeta Kaminská

 83 rokov:    Mária Verešpejová

82 rokov:     Anna Bujňáková

81 rokov:     Jolana Dudášová
                    Marta Kaminská
                    Katarína Sopčáková
                    
80 rokov:     Cecília Stracenská
                    Margita Švačová
                    
75 rokov:     Margita Gernátová
                    Mária Kvašňáková
                    Johana Tallová

70 rokov:     Anna Podlipová
                    Margita Šechná
                    Lýdia Cicmanová
                    Marta Sobotová
                    Mgr. Gustáv Kovalčík
                    Mária Straková     

65 rokov:     Anna Hatalová
                    Anna Novická
                    Marcela Voľanská
                    Mária Javorská
                    Ivana Vaľušová
                    Marta Pigulová
                    Martin Krajňák

60 rokov:     Mária Grusová
                    Július Červeňák
                    Igor Benko
                    Darina Kolcunová
                    Eva Tutokyová  

andrej Petruš
Juraj Ridilla
Ján Rabatin

žofia Martavuzová
Ján Sahajda
Jozef Ižarik

Milan Franko

Martin Ižarik
andrej Dvorožňák
Mária Macurová

Magdaléna Matvijová
Milan Pustay

Štefan Kaminský
Mikuláš Smrek

Irena Pustá
Margita liptáková

Štefan Mašľár
helena Šimoňáková

Božena Bilá
Božena Michaliková

V roku 2017 nás navždy opustili:




