
Pecovskonovoveský 

spravodajca

Noviny obce Pečovská Nová Ves    •    štvrťročník    •    ročník XXV.    •    číslo 1/2019

Vážení spoluobčania,
tri mesiace uplynuli ako voda, mrazi-
vé zimné počasie pominulo, teplé lúče 
slnka signalizujú príchod jari a to je 
predzvesťou toho, že k Vám do Vašich 
príbytkov prichádzame s prvým tohto-
ročným vydaním obecného spravodaj-
cu, aby sme vás detailne informovali  
o tom, čo sa v obci udialo, čo sa v nej deje,  
čo pripravujeme a čo nás neminie. 

Úvod roka je tradične neodmysliteľ-
ne spojený s bilanciou toho uplynulého  
a predstavením plánov na rok začínajúci. 
Je morálnou povinnosťou starostu obce, 
vedenia obecného úradu, poslancov 
obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) 
a hlavnej kontrolórky obce predstupo-
vať pred občanov obce a verejne „skla-

dať účty“ za svoje účinkovanie. Ani tento 
rok tomu  nebolo inak. Udialo sa tak na 
verejnej schôdzi konanej dňa 27. feb- 
ruára v kultúrnospoločenských priesto-
roch obecného úradu. Pre tých, ktorí ste 
sa z rôznych dôvodov nemohli hodnote-
nia roka 2018 zúčastniť, uvádzam  pár 
základných čísel a faktov. 

Pár slovami môžeme charakterizo-
vať uplynulý rok z pohľadu viacerých 
hodnotiacich kritérií ako ďalší úspeš-
ný. Obec dlhodobo hospodári s vyrov-
naným rozpočtom, ktorý naviac v roku 
2018 prevýšil prvýkrát v jej histórii 
sumu tri milióny (3 118 615,58 Eur)  
a naviac úverové zaťaženie obce je mi-
nimálne (cca. 25 000 Eur). Dôvodom 
rastu príjmov obce bol na jednej strane 

expandujúci vývoj ekonomiky v krajine 
a súčasne pozitívne nastavená politi-
ka štátu smerom k samosprávam a na 
strane druhej to bola vysoká úspešnosť 
čerpania európskych štrukturálnych a in- 
vestičných fondov (ďalej len „EŠIF“) 
obcou, racionálne a efektívne hospo-
dárenie samosprávy. Napriek početným 
investíciám obce a to nielen z EŠIF, 
štátneho rozpočtu SR, ale aj z vlastných 
zdrojov sme v roku 2018 dosiahli jeden 
z najvyšších doterajších prebytkov v hos-
podárení, konkrétne sumu 217 187 Eur. 
K 31. 12. 2018 sme naviac v rezervnom 
fonde obce  evidovali prebytok 357 000  
Eur. Pre porovnanie s minulosťou v re-
zervnom fonde obce Pečovská Nová Ves 
za rok 2014 v čase, keď  som nastupoval 



do funkcie starostu obce sme evidovali 
sumu 39 000 Eur a prebytok hospodáre-
nia obce za rok 2014 predstavoval sumu  
123 444 Eur. Pre Vaše porovnanie roka 
2018 s minulosťou grafickým prehľadom 
hospodárenia obce je venovaná osobit-
ná pozornosť v obecnom spravodajcovi. 

Schválený rozpočet obce na rok 2019 
predstavuje sumu dva a pol milió-
na Eur, pričom jeden a pol milióna Eur  
z rozpočtu investujeme do  školstva.  
Už v minulosti som avizoval, že rok 2019 
bude rokom, kedy by sme mali „zbe-
rať“ plody našej doterajšej práce. Moje 
slová potvrdzuje skutočnosť, že vďa-
ka podporeným investíciám pre našu 
obec na konci prvého kvartálu bude 
rozpočet obce na rok 2019 navýšený 
o cca. 1 400 000 Eur, pričom rozpočet 
obce  zostáva vyrovnaný na sumu cca.  
3 900 000 Eur. Osobne verím, že vzhľa-
dom na početnosť projektov podaných 
obcou nachádzajúcich sa toho času v štá-
diu hodnotenia a posudzovania, tohto-
ročný rozpočet obce do decembra 2019  
v príjmovej časti ešte viac navýšime  
a tak „nalejeme“ ďalšie  finančné pros-
triedky  do rozvoja Pečovskej Novej Vsi  
a do zvyšovania kvality života jej oby- 
vateľov.

Faktom je skutočnosť, že disponuje-
me rezervou prevyšujúcou viac ako pol 
milióna Eur, ale ušetrené finančné pros-
triedky sme nezhromažďovali bezcieľne. 
Mienime s nimi umne a hospodárne na-
ložiť pri spolufinancovaní podporených 
projektov a realizácií vlastných akcií, 
napr. prioritne komplexnej rekonštruk-
cii zdravotného strediska v obci, ktoré 
chceme opraviť z vlastných úspor v roku 
2020, pretože nenávratné prostriedky 
získať nedokážeme, nakoľko nespĺňame 
podmienky na ich získanie v rámci aktu-
álne vyhlásených, resp. pripravovaných 
výziev v danej oblasti. 

Aj takúto podobu má život v obci  
z pohľadu čísel a základných počtov, kto-
ré som Vám priblížil možno netradične, 
ale osobne si myslím, že aj občan  má 
právo oboznámiť sa s touto skutočnos-
ťou.

Nestotožňujem sa s poznámkami nie-
ktorých spoluobčanov, že život v našej 
obci zaspal, možno príroda v uplynulých 
mesiacoch odpočívala, ale isto sa to 
nedá povedať o dianí v Pečovskej Novej 
Vsi. Už z vyššie uvedených výsledkov je 
zrejmé, že život v našej obci nezastal, 
čas sa v nej nezastavil, naopak obec je 

trvale miestom kde to žije, expanduje, 
modernizuje sa a postupne sa premieňa 
na krajšiu a komfortnejšiu pre jej obyva-
teľov. S prichádzajúcimi teplejšími me-
siacmi výsledky našej práce budú viac  
a viac viditeľné, hmatateľné a verím,  
že aj neprehliadnuteľné.  Posúďte sami.

V januári sme dodatočne povolili a tak  
zlegalizovali čiernu stavbu (od roku 
2010) s názvom „Prístavba modlitebne  
k rómskej bytovke“. Stavba má pridele-
né súpisné číslo a bol podaný návrh na 
zápis stavby do katastra nehnuteľností.

Vo februári 2019 sme podpísali s Mi-
nisterstvom pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR zmluvu o poskytnutí ne-
návratných finančných prostriedkov na 
podporený projekt výstavby cyklochod-
níka „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, 
úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, 
k. ú. Pečovská Nová Ves“ s investičným 
nákladom 762 000 Eur a dňa 27. marca 
2019 sme ako prvý subjekt v okrese Sa-
binov začali s výstavbou 3,3 km dlhého 
chodníka pre cyklistov s asfaltovým po-
vrchom širokým 3 metre. Dvadsaťročný 
sen o výstavbe cyklomagistrály v obci sa 
stal realitou. 

Vo februári a marci sme vďaka dotá-
cii z Ministerstva vnútra SR zrealizo-
vali projekt „Smelo do materskej školy 
- podpora predprimárneho vzdelávania 
v marginalizovanej rómskej komuni-
te obce Pečovská Nová Ves - I. etapa“,  
v rámci ktorého sme zabezpečili bez-
pečnostnú ochranu objektu novej ma-
terskej školy na ul. Rómskej, do areálu 
sme zabudovali kamerový systém a 
zrealizovali sme montáž žalúzií a sie-
tí proti hmyzu v investičnom náklade  
11 000 Eur.

Postupne, s prihliadnutím na ekono-
mické možnosti miestnej samosprávy 
modernizujeme a revitalizujeme celú 
obec. Tentoraz v marci dostala nové čaro, 
jas a energetickú úspornosť lokalita IBV 
na ulici Za Majerom. Obec svojpomocne 
demontovala pôvodné svietidlá verej-
ného osvetlenia a z vlastných zdrojov 
zakúpila a inštalovala nové energetic-
ky úsporné LED svietidlá. Tie pôvod-
né neskončia v zbere, ale budú využité  
v rámci údržby verejného osvetlenia  
v ostatných lokalitách obce.

Vďaka podpore Predsedu vlády SR 
sme v marci získali dotáciu vo výške  
12 000 Eur na rekonštrukciu a rozšírenie 
oplotenia areálu na ul. Kvetnej (okolo 
potoka Ľutinka)  k pripravovanej výstav-

be bytových domov. Investícia smeruje 
k splneniu podmienky dotknutého or-
gánu pre vydanie stavebného povolenia  
na výstavbu bytových domov.

Po tom, čo sme v decembri 2018 získali 
dotáciu z Úradu vlády SR na vyhotovenie 
projektovej dokumentácie pre rekon-
štrukciu prevádzkovej budovy budúce-
ho sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2  
(administratívna budova bývalej tehel-
ne), v týchto dňoch finišujeme so žiados-
ťou o získanie dotácie na jej komplex-
nú rekonštrukciu z prostriedkov EŠIF.  
Aj tento projekt je zameraný na znižo-
vanie energetickej náročnosti verejných 
budov a zhodnocovanie dlhodobo za-
nedbaného majetku obce. 

Osobitnú pozornosť venujeme „poľud-
šťovaniu“ a skultúrneniu areálu bývalej 
tehelne ako obecnému priemyselnému 
parku. Aktuálne prebieha povoľovacie 
konanie na prístupovú areálovú komuni-
káciu, spevnené plochy pred viacúčelo-
vou halou, prevádzkovou budovou a na 
iné príslušenstvo areálu. Zdroje financo-
vania mienime hľadať vo výzvach z EŠIF.

V marci sme dokončili detské ihrisko 
pre deti vo veku 3 až 12 rokov v blíz-
kosti zástavby bytových domov na ul. 
Školskej. Dodávateľ inštaloval tartanovú 
dopadovú plochu pod kolotoč a nám už 
zostáva iba zatrávniť dve zvyšné plo-
chy, aby sa deti nehrali na hline, resp.  
v blate. Projekt bol podporený dotáciou 
z Úradu vlády SR vo výške 10 000 Eur  
na podporu projektu s príznačným náz- 
vom „Pre radosť detí z pohybu“.

V marci sme začali s výstavbou den-
ného stacionára ASEN v priestoroch 
bývalej obradnej siene za zdravotným 
strediskom. Projekt je v tejto fáze reali-
zovaný dodávateľským spôsobom. Stav-
ba rastie ako z vody, hotový je už mono-
lit železobetónovej stropnej dosky a na 
rad prichádza realizácia krovu. Projekt 
je podporený nenávratnou finančnou 
dotáciou z Úradu vlády SR Bratislava  
vo výške 165 000 Eur.

Po tom, čo obec zabezpečila povoľova-
cie konanie a komplexný inžiniering pre 
rozšírenie elektrickej distribučnej siete 
k stavebným pozemkom vo vybraných 
lokalitách obce, sme v marci odovzdali 
Východoslovenskej distribučnej spoloč- 
nosti, a.s. Košice projekty „Pečovská  
Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 
01 - káblové NN rozvody, ul. Jabloňová, 
PS 01 - Úprava trasformačnej stanice 
TS6“ a „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. 
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Záhradná, SO 01 - káblové NN rozvody“  
so žiadosťou o ich zaradenie do realizá-
cie v rámci investičného plánu distribuč-
nej spoločnosti. Aktuálne je už na svete 
platná zmluva o podporení oboch pro-
jektov a v príprave je ich realizácia v ter-
míne najbližších pár mesiacov. Postupne 
pracujeme na povoľovacom konaní elek-
trifikácie ďalších nových ulíc obce, resp. 
ich častí. 

V mesiaci marec obec uspela so 
žiadosťou o dotáciu z Environmen-
tálneho fondu pre rok 2019 na roz-
šírenie kanalizácie na ul. Jabloňo-
vá, Ľutinská, Záhradná a Mlynská.  
V krátkom čase do našej obce pribudne 
ďalších bezmála 600 metrov kanalizač-
nej siete. Rozpočet samosprávy to bude 
stáť iba 5 % z celkových investičných  
nákladov. 

Aktívne pracujeme na povoľovacom 
konaní pre rozšírenie vodovodu na 
ul. Hlavnej od Poľského dvora popred 
zdravotné stredisko až po kaplnku a ná- 
sledne na ul. Hlavnej od križovatky  
s ul. Južnou po križovatku s ulicou vedú-
cou k železničnému priecestiu v smere 
na Sabinov.  

V hodnotenom období som pripravil 
a podal viacero žiadostí o dotácie, kon-
krétne v rámci výzvy na prevenciu krimi-
nality s gesciou Ministerstva vnútra SR 
na realizáciu projektu s príznačným náz-
vom „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší 
- I. etapa“ zameraného na vybudovanie 
kamerového systému v obci v dvanás-
tich lokalitách s inštaláciou 28 kamier  
za účelom ochrany majetku obce, života 
a zdravia jej obyvateľov a predchádza-
nia, resp. dokumentácie nekonečného 
vandalizmu na verejných priestrans-
tvách, na železničnej stanici, na futbalo-
vom ihrisku a na elimináciu zakladania 
čiernych skládok odpadu v katastri obce. 

V rámci výzvy Úradu vlády SR na Pod-
poru športu v roku 2019 sa opäť uchá-
dzame o dotáciu na výstavbu detského 
ihriska v oddychovej zóne medzi želez-
ničným a cestným mostom na ceste I/68 
v blízkosti potoka Ľutinka.

Ministerstvo financií SR som požiadal 
v rámci výzvy na dotáciu pre individuál-
ne potreby obcí o finančnú podporu na 
rozšírenie verejného osvetlenia na ul. 
Jabloňovej a Záhradnej a rekonštrukciu 
verejného osvetlenia (výmenu svietidiel 
za LED svietidlá) na ul. Na Hliník, Na Pe-
čovec a Záhradná.

V neposlednom rade som požiadal 
Prešovský samosprávny kraj o dotáciu 
z Výzvy na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie pre rok 2019 s názvom  
„Výzva pre región“, podprogram 2. - Do-
financovanie už schválených projektov  
v rámci 5% spolufinancovania žiadate-
ľom z EŠIF na podporu projektu „Euro-
Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký 
Šariš - Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská 
Nová Ves“.

V mesiaci marec 2019 naša obec  
v rámci podporeného projektu s náz-
vom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“  
z programu cezhraničnej spolupráce IN-
TERREG V-A  Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020 získala sedem exteriérových vit-
rín a desať interiérových vitrín na pro-
pagáciu projektu, regionálnej kultúry  
a cezhraničnej spolupráce s družobným 
mestom Sieniawa v Poľsku.

Dňa 20. marca 2019 som sa ako šta-
tutárny zástupca obce zúčastnil v rámci 
výjazdového zasadnutia Vlády SR v Li-
panoch pracovného stretnutia s pred-
sedom, podpredsedami a ministrami 
Vlády SR. Obec Pečovská Nová Ves bola 
predstaviteľmi Vlády SR pozitívne hod-
notená a súčasne bola daná za „svetlý“ 
príklad pre ostatné samosprávy nielen 
v regióne, ale aj v širokom okolí. Po za-
sadnutí Vlády SR v  odpoludňajších ho-
dinách našu obec navštívil splnomoc-
nenec Vlády SR pre rómske komunity 
Ábel Ravasz s riaditeľkou Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Prešov. Pán 
splnomocnenec Vlády SR sa zaujímal  
o činnosti a opatrenia obce vo vzťahu  
k marginalizovanej rómskej komunite 
(ďalej len „MRK“) v Pečovskej Novej Vsi, 
ako jednej zo 150 obcí z atlasu róm-
skych komunít na Slovensku. Fyzicky sa 
presvedčil o aktivitách pracovníkov ko-
munitného centra, terénnych sociálnych 
pracovníkov, zdravotného asistenta, ale 
aj personálu v novovybudovanej mater-
skej škole. Naši hostia boli informovaní 
o zapojení sa obce do jednotlivých ná-
rodných projektov a predstavili sme im 
úroveň pripravenosti samosprávy na blí-
žiace sa výzvy z EŠIF vo vzťahu k MRK. 
Osobitnú pozornosť venovali národné-
mu projektu predprimárneho vzdeláva-
nia MRK - PRIM.

V mesiaci marec 2019 obec zabezpe-
čila bezproblémový priebeh I. a II. kola 
prezidentských volieb. Napriek tomu, že 
výsledky volieb prezidenta v jednotli-

vých kolách boli zverejnené na webovej 
stránke obce a na úradnej tabuli, tvoria 
aj samostatnú rubriku obecného spravo-
dajcu. 

Popri našich investičných aktivitách, 
príprave nových projektov a zabezpečo-
vaniu každodenného chodu obce sme 
nezaháľali ani v kultúrnospoločenskej 
oblasti.

S fašiangami sme sa v našej obci spo-
ločne rozlúčili v sobotu 2. marca 2019 
obecnou zabíjačkou a zvykoslovným 
pásmom pochovávania basy v podaní 
miestnych folkloristov. Ťahákom akcie 
bolo vystúpenie populárnej hudobnej 
skupiny Sokoly, ktorú poznáme z úspeš-
nej televíznej relácie nemenovanej ko-
merčnej televízie. Akcia už tradične mala 
veľký úspech a obľúbili si ju nie len oby-
vatelia obce, ale aj obyvatelia z okolité-
ho regiónu. Návštevníci si pochutili na 
zabíjačkových špecialitách majstrov mä-
siarov, ako aj na šiškách šikovných žien 
zo ZO Únie žien Slovenska.

Sviatok MDŽ sme oslávili, úctu a vďa-
ku všetkým ženám sme vzdali v nedeľu 
10. marca 2019 vystúpením folklórne-
ho súboru Vargovčan z Hanušoviec nad 
Topľou prepleteným humorným slovom 
ľudového rozprávača Jožka Jožku. Od-
menou pre organizátorov boli úsmevy  
a spokojnosť jubilujúcich žien.

Pomenované aktivity sú iba časťou  
z množstva každodenných činností a slu- 
žieb občanovi a pre občana Pečovskej 
Novej Vsi za prvý štvrťrok 2019. Stále 
sme tu pre Vás a dvere kancelárie sta-
rostu obce sú otvorené pre všetkých ob-
čanov bez rozdielu.

Na ďalšie obdobie pripravujeme  
a všetkých Vás srdečne pozývame v stre-
du 1. mája na XXV. ročník Pečovskonovo-
veského šľapáku, 19. mája na akadémiu 
ku Dňu matiek a 31. mája na MDD.

V závere sa chcem srdečne poďako-
vať všetkým zástupcom spoločenských 
organizácií, ako aj občanom, ktorí sa na 
zabezpečovaní jednotlivých akcií podie-
ľali a prispeli k ich zdarnému priebehu. 
Ďakujem aj všetkým tým, ktorí nami pri-
pravené podujatia navštívili a boli s ich 
priebehom spokojní. V prípade, že ste 
boli spokojní povedzte to iným, v prípa-
de, že ste zistili naše nedostatky povedz-
te to nám, aby sme ich odstránili a ďalšie 
podujatia ešte viac vylepšili.

PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce    
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Dvadsať rokov omieľaná téma výstav-
by cyklochodníka, ktorý by spájal obce 
Sabinovského okresu s krajským mes-
tom Prešov začína dňom 27. 3. 2019 na-
berať reálne kontúry a naše dlhodobé 
sny sa menia na realitu.

Obec Pečovská Nová Ves ako prvý  
z dotknutých subjektov v Sabinovskom 
okrese začala s výstavbou cyklochod-
níka „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, 
úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, 
k. ú. Pečovská Nová Ves“. K slovu sa 
dostali geodeti a v nadväznosti na nich 
pilčíci, ktorí majú ešte pár dní do kon-
ca vegetačného kľudu, aby odstránili 
kroviny a dreviny v trase cyklochodníka  
a umožnili tak nástup ťažkých zemných 
strojov a rýpadiel. Logistika zhotoviteľa 
aktívne pracuje na dodávkach betóno-
vých stavebných dielcov a panelov na 
tri premostenia - lávky cez potok Ginec, 

občasný potok a potok 
Ľutinka.

V katastri obce Pe-
čovská Nová Ves rastie 
ďalšia z etáp medziná-
rodnej cyklomagistrá-
ly EuroVelo, tentoraz  
o dĺžke 3298,5 m, šír-
ke 3 m, s asfaltovým 
povrchom a príslušnou 
infraštruktúrou. Cyklo- 
chodník smeruje v kori-
dore železnice (za tra- 
ťou smerom k rieke To-
rysa) od hranice kata-
strálneho územia s mes- 
tom Sabinov po hranicu s katastrálnym 
územím obce Červenica pri Sabinove. 
Doba realizácie projektu je plánovaná 
do decembra 2019. 

V rámci prioritnej osi 1 - Bezpečná  

a ekologická doprava v regiónoch  
a špecifického cieľa 1.2.2 - Zvýšenie at-
raktivity a prepravnej kapacity nemoto-
rovej dopravy (predovšetkým cyklistic-
kej dopravy)  na celkovom počte prepra-
vovaných osôb na realizáciu projektu 
obec získala nenávratné finančné zdroje  
z Ministerstva pôdohospodárstva a roz-

voja vidieka SR v zastúpení Prešovským 
samosprávnym krajom v rámci Integ-
rovaného regionálneho operačného 
programu IROP spolufinancovaným Eu-
rópskym fondom regionálneho rozvoja 
v investičnom objeme 761 675,94 Eur. 
Obec Pečovská Nová Ves ako investor 
sa na projekte podieľa  5 % spolufinan-
covaním z celkového investičného ná-
kladu.

Veríme, že v krátkom čase pribudne 
v našej obci ďalšia verejnoprospešná 
stavba, ktorá bude slúžiť nielen potre-
bám jej občanov, ale aj širokej verej-
nosti. Eurovelo 11 prispeje k rozvoju 
cestovného ruchu v regióne, rozšíri 
paletu možností voľnočasových aktivít 
a rekreačného bicyklovania a súčasne 
prispeje k bezpečnému nemotorovému 
prístupu občanov do zamestnania.                                        

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Medzinárodná cyklomagistrála 
EuroVelo 11 v okrese Sabinov 
začína písať novú históriu

Vyšší komfort, 
menšia spotreba energie!

Ďalšia ulica v obci ,,Za Majerom‘‘ má nové LED svietidlá 
a s nimi energetickú úsporu spotreby elektrickej energie.

Akciu obec realizovala svojpomocne z vlastných zdro-
jov a demontované svietidlá budú využité v rámci údržby 
verejného osvetlenia v ďalších lokalitách obce. Postupne 
takto osvetlíme aj ďalšie ulice našej obce.
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Obec Pečovská Nová Ves venuje osobitnú pozornosť 
ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia, 
ochrane ľudského zdravia, zabezpečeniu udržateľného 
využívania prírodných zdrojov a súčasne zvyšovaniu 
kvality života jej občanov. V tomto duchu  pripravila 
projekt s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie 
v obci Pečovská Nová Ves“. Po tom, čo v roku 2018 zís-
kala v rámci predmetného projektu nenávratnú dotá-
ciu na rozšírenie vodovodnej siete v štyroch vybraných 
lokalitách obce v celkovej dĺžke 646 metrov, v týchto 
dňoch uspela v rámci výzvy na predkladanie žiados-
tí o dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019  
a na rozšírenie splaškovej kanalizácie ulíc Jabloňová, 
Mlynská, Ľutinská a Záhradná v celkovej dĺžke cca 600 
metrov, a na účet obce pribudne 200 000 Eur. Vďaka 
predmetnej investičnej akcii získa minimálne 50 sub-
jektov - vlastníkov stavebných pozemkov a novostavieb  
v obci možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu. 
Toto je jedno z množstva opatrení miestnej samosprávy  
pre vytváranie vhodných podmienok pre mladé rodiny  
a zabezpečenie ich stabilizácie a udržanie v progresív-
nej, rozvíjajúcej sa Pečovskej Novej Vsi.  

V krátkom čase pribudne 
v našej obci 
ďalšia verejnoprospešná stavba, 
ktorá bude slúžiť potrebám 
jej občanom.

Ďalšia podporená
investícia

AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

www.pecovska.sk

Verejná schôdza
občanov

V závere februára sa konala verejná schôdza občanov, ktorá 
už pravidelne v takom čas vytvára priestor na diskusiu medzi 
vedením obce a jej občanmi. Pozitívne je, že účasť občanov  
sa každoročne zväčšuje, čo je potešujúci signál o tom, že ľu-
ďom nie je jedno, ako sa v Pečovskej Novej Vsi žije.

V úvode verejnej schôdze starosta obce PhDr. Jaroslav Du-
java zhodnotil rok 2018 a vymenoval priority a investičné zá-
mery v roku 2019. Prítomní občania tak mohli získať podrob-
ný prehľad o finančnej kondícii obce, investíciách a podaných 
projektoch. Starosta obce predstavil aj trasovanie obchvatu, 
čo je strategická investícia, ktorá však momentálne nie je ho-
rúcou témou, keďže prednosť dostal obchvat okresného mes-
ta Sabinov. Starosta zároveň informoval, že možnosti samo-
správy sú v tejto veci obmedzené, ale v prípade potreby je pri- 
pravený na komunikáciu s investorom a dotknutými orgánmi.

Otázky občanov smerovali k najrôznejším oblastiam života 
obce, od obecných novín po infraštruktúru na uliciach. Verí-
me, že prítomným sa dostalo adekvátnej odpovede a budúci 
rok sa stretneme na verejnej schôdzi v ešte hojnejšom počte.

Návšteva splnomocnenca 
vlády SR pre rómske 
komunity

Starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava prijal 20. marca 2019 
na obecnom úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity p. Ábela Ravasza. Okrem pracovného rokova-
nia bola súčasťou programu aj prehliadka obce spojená  
s návštevou komunitného centra a novej materskej školy 
na Rómskej ulici. Obec má záujem o zmysluplnú a syste-
matickú prácu s rómskou komunitou a k tomu je pomoc 
splnomocnenca vlády SR nevyhnutná.
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Medzinárodný deň žien
V nedeľu, 10. marca 2019 krásne slnečné počasie ešte 

viac zvýrazňovalo slávnostnú atmosféru nedeľného popo-
ludnia, počas ktorého sme v obci oslávili Medzinárodný 
deň žien. Obec aj tento rok pripravila kultúrny program 
ako prejav vďaky a úcty k nežnému pohlaviu. Aj takouto 
formou si chceme aspoň raz v roku pripomenúť nenahradi-
teľnú a nedocenenú úlohu žien v našej spoločnosti.  

V zaplnenej kultúrnej sále privítal prítomné ženy sta-
rosta obce PhDr. Jaroslav Dujava, ktorý už pred začiatkom 
podujatia obdaril každú z prítomných žien kvetom. Vo svo-
jom príhovore vyzdvihol obetu a lásku ženy, ktorú vklada-
jú do svojich každodenných povinností, či už v práci alebo 
doma. 

O kultúrny program sa postaral Folklórny súbor Vargov-
čan spolu so svojím zakladateľom a populárnym ľudovým 
rozprávačom známym pod menom Jožko Jožka. Folklór-
ne tance tak boli popretkávané humorným slovom, ktoré  
u hostí vyčarilo úsmev na perách a slzy šťastia. A presne 

taký bol zámer organizátorov. Pobaviť, vzdať úctu, vyčariť 
úsmev s nádejou, že aj keď kvet zvädne, spomienky a dob-
rá nálada pretrvajú. 

Už piatykrát po sebe je posledná 
fašiangová sobota v našej obci v zna-
mení zabíjačkových špecialít a dobrej 
hudby. Tento rok pripadol záver fa-
šiangov na 2. marca a tak v tento deň 
prebiehali od skorého rána prípravy 
tradičných zabíjačkových špecialít. 

Starší obyvatelia našej obce si dob-
re pamätajú, keď snáď nebolo v Pečov-
skej Novej Vsi domu, v ktorom by sa 
počas fašiangového obdobia nekona-
la zabíjačka. Bola to rodinná udalosť, 
ktorá v tom čase nahrádzala ponuku 
vtedy neexistujúcich supermarketov. 
Dnes je to skôr atrakcia, vďaka ktorej 
si pripomíname život našich predkov. 

Oficiálny začiatok podujatia bol 
o 14:00 hod., ale už dávno predtým 

chodili zvedavci s otázkou, či sa pre-
daj zabíjačkových špecialít nezačne o 
niečo skôr. Okrem jaterníc, grajcupy a 
klobások nechýbali výborné šišky, po 
našom kreple, ktoré pripravili aj tento 
rok ženy z miestnej organizácie Únie 
žien. Patrí im poďakovanie za čas strá-
vený prípravou, pričom si mohli po-
kojne užívať voľný víkend so svojimi 
rodinami. 

Každoročnou achillovou pätou fa-
šiangovej zabíjačky je správanie nie-
ktorých jednotlivcov, ktorý symbolickú 
ochutnávku chápu ako možnosť náku-
pu veľkého množstva  zabíjačkových 
špecialít pre seba a svoje rodiny.  Je 
smutné, že pracovníčky obecného úra-
du si vypočujú nepekné slová len pre-

to, že limitujú veľký nákup jedál, aby 
sa ušlo aj ďalším. Podujatie na kto-
rom by sme sa mali zabaviť a stretnúť  
v priateľskej atmosfére miestami pri-
pomína iba snahu o naplnenie vlast-
ných obedárov a žalúdkov. 

Ale fašiangy nie sú len o jedle, 
ale aj o zábave a dobrej hudbe. O tú 
sa postarala skupina SOKOLY, ktorú 
mnohí poznajú z televíznej obrazov-
ky ako účinkujúcich v populárnej re-
lácií Ondreja Kandráča. Po nich sa na 
pódiu predstavili domáci folkloristi  
z Jablonečky, ktorí originálnym spôso-
bom pochovali basu ako symbol toho, 
že nastáva obdobie pôstu a po ňom 
najväčšie sviatky kresťanstva - sviatky 
Veľkej noci. 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
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Kvalitní učitelia, trpezlivé a cieľave-
domé vedenie školy, environmentálne 
projekty, propagácia zdravého životné-
ho štýlu či rozvoj jazykovej, finančnej 
a počítačovej gramotnosti do veľkej 
miery prispievajú k progresu ZŠ s MŠ 
Pečovská Nová Ves. Hlavným poslaním 
školy je, aby žiak odchádzal nielen ako 
múdry, vzdelaný a zodpovedný, ale aj 
kriticky mysliaci  a kultivovaný mladý 
človek, ktorý je pripravený pre život  
a štúdium na strednej škole v 21. sto-
ročí.

Škola ako inštitúcia či vzdelávacie 
centrum neustále prechádza zmenami, 
nezaostáva za vývojom, ba 
dalo by sa povedať, že musí 
byť o krok vpred, aby už dnes 
vedela pripraviť žiakov pre 
zajtrajšok. Rekonštrukcia, mo-
dernizácia učební, otvorenie 
matematických a športových 
tried, získanie štatútu Vníma-
vej školy, či ocenenia Škola 
priateľská deťom, Škola, kto-
rá mení svet  až po zmenu 
samotného procesu vyučo-
vania, zmeny metód a foriem  
i intenzívnej  mimoškolskej 
činnosti toto sú cesty, ktorými 
sa uberáme, aby sme dosaho-
vali stanovené ciele. 

Tí, ktorí pravidelne sledujú 
našu webovú stránku www.pecovska.
edupage.org, vedia, že od septembra 
2018 sme uskutočnili množstvo aktivít, 
ktoré realizujeme  pre maximálny osob-
nostný rozvoj našich žiakov.  

Získali sme ocenenie európskej úrov-
ne, za aktivity v projekte eTwinning, 
ocenenie Vnímavá škola s prijatím u pre- 
zidenta SR, získali sme druhé miesto  
v grantovom programe Nápad pre školu 
na realizáciu projektu Školská cukráreň, 
ocenenie „Učiteľom, ktorí menia svet 
v oblasti vzdelávania“, striebornú me-
dailu z volejbalového turnaja zamest-
nancov školstva sabinovského okresu, 
realizujeme rôzne projekty a zbierky 

napr.: zbierku pre slabozrakých a nevi-
diacich Biela pastelka,  zbierku Tehlič-
ka, Európsky deň jazykov, Deň zdravej 
výživy, Medzinárodný deň školských 
knižníc, realizujeme projekt v spoluprá-
ci s materskou školou Dajme spolu gól, 
zapojili sme sa do projektu Poďme hrať 
pingpong, Modlitby za jednotu a pokoj, 
realizovali sme voľby do žiackeho parla-
mentu, prednášku Na ceste k dospelos-
ti, besedu s návštevou z Japonska, za-
pájame sa pravidelne do predmetových 
olympiád, množstva výtvarných súťaží, 
športových súťaži rôzneho druhu, sú-
ťaží zo slovenského jazyka, zúčastnili 

sme sa koncertu Integrácia, akcie Bie-
nále animácie, dňa  otvorených dverí 
na Ústavnom súde v Košiciach, učitelia 
absolvovali Kurz Hejného metódy pre 
učiteľov, pripravili  Pasovanie prvákov, 
Bubnovačku, Medzinárodný deň bez faj-
čenia, akciu Mikuláš v škole, Pasovanie 
za čitateľov knižnice, Deň mrkvy, na ho-
diny pracovného vyučovania sme zakú-
pili krosná, zapojili sme sa do akcie Týž-
deň vedy a techniky, aktívne sme sa zú-
častnili na Jablučkových slávnostiach, 
množstvo zaujímavých aktivít realizuje 
školský klub detí nielen počas roka, ale 
aj  počas jarných prázdnin, nesmieme 
zabudnúť zapojenie sa  do aktivít v re-

gióne Naj chlapec a naj dievča, Tanec v 
srdci, Tanec v nás. Za zmienku stojí aj 
Hodina kódu, akcia Konaj dobro a dobro 
sa ti vráti, Ochranárik tiesňového vo-
lania 112 a civilnej ochrany, Inšpiruje-
me sa od iných, Talent základných škôl 
regiónu Šariš, Divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku, návštevu  divadla 
Jonáša Záborského v Prešove, konkrét-
ne vystúpenie Červená čiapočka, žiakov 
zaujala aj  účasť v projektoch  Recykluj 
a vyhraj, Galaxiáda.

Uskutočnili sme športové sústredenie 
žiakov futbalových tried či ponožko-
vý deň, ktorým sme poukázali na fakt, 

že byť odlišný je normálne a 
vyjadrili sme tak vzájomný 
rešpekt a úctu nielen k ľu- 
ďom s Downovým syndró-
mom, ale tiež voči nám sa-
mým. Podporujeme a roz-
víjame aj folklór, máme za 
sebou vystúpenie detského 
folklórneho súboru v Prešove 
a vynikajúce výkony na Kreá- 
ciách detského folklóru v 
Lipanoch. Tradíciou sa už 
stáva netradičný, rozpráv-
kový zápis detí do 1. roč-
níka. Všetky tieto a mnohé 
ďalšie aktivity realizujeme  
s cieľom dať našim žiakom 
niečo viac ako len klasickú vý-

učbu. 
V rámci Dňa učiteľov v tomto škol-

skom roku vedenie školy ocenilo troch 
učiteľov: Ing. Jozefa Pribulu - učiteľa 
biológie, Danielu Magdovú - učiteľku  
v materskej škole, Mgr. Janu Vančiší-
novú - učiteľku v špeciálnych triedach. 
Všetkým oceneným blahoželáme a pra-
jeme veľa zdravia a tvorivosti do ďalšej 
učiteľskej práce. 

Škola ako inštitúcia prechádza zme-
nami. A to je dobré, lebo nestagnujeme. 
No jedno sa určite nemení. Sme tu pre 
žiaka, pre rozvoj jeho talentu a nada-
nia. Preto, aby sme ho pripravili pre ži- 
vot. 

Zo žiakov ZŠ s MŠ 
chceme vychovať múdrych ľudí,  
pripravených pre praktický život
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Dňa 23. 3. 2019  rímsko – katolícka farnosť v Pečov-
skej Novej Vsi privítala v kostole sv. Ondreja zástupcov 
tímu Slovenský dohovor za rodinu (ďalej len SDZR).  
V bloku prednášok o aktuálnych témach ochrany rodiny 
a morálnych hodnôt vystúpili: Ing. Mgr. o. Marián Kuffa,  
Dr. h. c. – predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Ža-
kovciach, Ing. Mgr. PhDr. Pavol Vilček, diecézny riaditeľ 
Spišskej katolíckej charity a prof. MUDr. Jozef Mikloško, 
PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj kordinátor projektu SDZR 
Erik Zbiňovský s  manželkou Beátou Zbiňovskou.

Iniciatíva SDZR viac ako dva roky organizuje stretnutia 
„Zastavme zlo z Istanbulu“. Hlavným cieľom stretnutí je 
požiadavka, aby vláda SR vzala späť podpis pod Istanbul-
ským dohovorom a oznámila Rade Európy, že Slovenská 
republika nehodlá byť zmluvnou stranou spomínaného 
dohovoru.

Istanbulský dohovor pod zámienkou predchádzania 
násiliu na ženách a domácemu násiliu žiada na riešenie 
tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt danej ľudskej 
prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rov-
nosti. Zjednodušene povedané:  násilie v spoločnosti sa 
odstráni tým, že sa zmažú rozdiely medzi mužmi a žena-

mi a tradičné manželstvo jedného muža  a jednej ženy  
sa nahradí novými variáciami. 

Aktivity SDZR za ochranu morálnych hodnôt pred ideo- 
logickou kolonizáciou majú túto konkrétnu podobu:

• prednášky právnikov, lekárov, sociálnych pracovníkov 
a kňazov, ktoré doteraz navštívilo v 32 mestách a ob-
ciach Slovenska viac ako 30 000 ľudí,

• petícia za stiahnutie podpisu zástupcu SR pod Istan-
bulským dohovorom, ktorú  doteraz podpísalo 80 000 
ľudí,

• ružencové pochody s čítaním vyhlásenia SDZR  
vo viac ako 20 slovenských mestách konané každý pia-
tok.

Aj v Pečovskej Novej Vsi zaznelo: “Sme tu preto, aby 
sme my - odborníci s primeraným vzdelaním a praxou, 
svetskou zbraňou, ale s Božím Duchom odvážne a razant- 
ne vyjadrili, že si neprajeme ideológiu gender“.

Viac o všetkých spomínaných aktivitách, Istanbulskom 
dohovore a Slovenskom dohovore za rodinu sa môžete 
dozvedieť na internetovej stránke: 

www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu

27. apríla: 
Koncert pre Alenku 
1. mája: Beh zdravia

19. mája: 
Deň matiek

31. mája: Deň detí 

Pripravujeme:
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Futbalový turnaj v našej obci

V čísle Pečovskonovoveského spravodajcu č. XX vyšiel 
článok venovaný obecnému podniku - tehelni. Článok bol 
zameraný na históriu vzniku tehelne a popis technoló-
gie výroby tehál. Dôvody, ktoré viedli k výberu témy boli 
predovšetkým spoznanie a sprostredkovanie informácií  
o minulosti našej obce, ktoré sa nedostali do publikácií  
a nevedia o nich veľa ani odborníci. Nebolo cieľom opiso-
vať najnovšie dejiny tehelne, obdobie pred zrušením pre-
vádzky bolo zhrnuté do dvoch viet: „Po páde komunistic-
kého režimu sa prevádzka snažila nájsť svoje uplatnenie 
a trhový priestor (vedúci Milan Novický a neskôr Milan 
Matisovský), avšak prevádzku sa nepodarilo oživiť. Onedl-
ho prešla do likvidácie a technologická časť výroby tehál 
schátrala.“ Uvedenie mien posledných vedúcich v spojení 
so stručným konštatovaním faktov mohlo viesť k nepres-
ným záverom. Pre spresnenie uvádzame, že pán Milan No-
vický úspešne viedol prevádzku v rokoch 1991 až 1992,  
čo dokazujú aj nasledujúce čísla:                                                                                                 

Pohľadávky k 31. 12. 1992 =  1.237.393 Kčs
Záväzky k 31. 12. 1992  =  - 155.974 Kčs                                                                                  
Čistý zisk  =  1.081.419 Kčs                                                                                                                                             
Mzdy ročné navýšenie  =  185.281 Kčs                                                                                    

 Modernizácia tehelne:                                                                                                                           
- vybudované nové schodisko na vypaľovaciu pec,                                                                                                            
- bola urobená betónová plotňa na vypaľovacej peci 
 300 m2,
-  vybudovaná nová prístupová cesta na nakládku tehál, 
 vydláždená betónovými tvárnicami rozmermi 
 50x50x10 v šírke 4m, dĺžke 25m, v sume 150.000 Kčs,                              
-  urobila sa stredná oprava a údržba strojov na výrobu 
 tehál, kde sa vyrobilo za rok 1992 - 430.000 tehál.                                                                                                                                      

 Ďalšie činnosti boli:                                                                                                                                          
-  zámočníctvo                                                                                                                                      
-  tesárske práce                                                                                                                                            
-  murárske práce                                                                                                                                            
-  nákladná automobilová doprava                                                                                                                                  
-  verejno prospešné práce v obci                                                                                                                          

 Záver:
Prevádzku zveľadil, zmodernizoval, odovzdal ju vo veľ-

mi dobrom plusovom finančnom stave a nepodieľal sa  
na žiadnej likvidácii DP Tehelňa.

Drobná prevádzkareň TEHELŇA - Pečovská Nová Ves
Správa na základe predloženia hospodárskych výsledkov 

bývalým vedúcim - Milanom Novickým

Futbalový klub TJ Slovan Pečov-
ská Nová Ves v spolupráci s obec-
ným úradom a Základnou školou 
zorganizoval v rámci prípravy fut-
balový turnaj za účasti družstiev 
Jakubovej Vole, Trnkova a dievčat 
Tatrana Prešov. 

Ako domáci klub sme asi neboli 
dobrým hostiteľom, lebo sme ni-
komu nepustili ani bod a naši naj-
menší chlapci pod vedením tréne-
ra Miloša Alberta turnaj vyhrali.
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V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. 
Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly 
trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch 
vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kon-
tajnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch 
výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý 
pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený 
obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo ozna-
čujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež 
stretávame so skratkou C/PAP. Tu nájdeme na nápojových 
kartónoch z džúsu alebo mlieka.

Materiály z PAPIERA - do modrého kontajnera alebo vre- 
ca určeného na papier patria všetky obaly so skratkou 
PAP. Čísla 20,21 a 22 upresňujú druh papiera. 20 je vlnitá 
lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier. 

Krabice pred vyho-
dením zošliapnite, 
aby bol ich objem čo 
najmenší a neobsa-
hoval zbytočne ve- 

ľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. 
Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, 
je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému pro-
strediu.

Materiály zo SKLA - sklu patrí zelená farba a pri triedení 
sa nerozlišuje, či ide o farebné, alebo číre sklo. Číslo 70 za 
značkou GL označuje číre sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnedé 
sklo.

 POZOR! Záloho-
vané obaly nepatria  
do koša, vráťte ich 
naspäť do predajne.

Materiály z PLASTU - obaly označené  nasledovnými sym-
bolmi označujú plasty a patria do žltých kontajnerov alebo 
vriec určených na plast.

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše 
zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 
litrov sa zmestí až 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. 
Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne  
200. 

Materiály z KOVU - obaly zo železa majú skrat-
ku FE a číslo 40, hliník ALU číslo 41. 

 Pozor, v niektorých obciach a mestách sa kovy zbierajú 
do samostatných kontajnerov či vriec, v mnohých sa však 
triedia spolu s plastmi alebo nápojovými kartónmi. S týmto 
druhom odpadu je preto potrebné nakladať podľa nariade-
nia obce.

Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením stla-
čiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo 
kontajnerov viac.

NÁPOJOVÝM KARTÓNOM patrí oranžová far-
ba a majú označenie C/PAP.

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré 
nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit. Kompozity 
sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý 
prevažuje. C/PAP je znak nápojového kartónu. 

Pozor, v niektorých obciach a mestách sa nápojové kar-
tóny zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec, v mno-
hých sa však triedia spolu s plastmi alebo kovmi. S týmto 
druhom odpadu je preto potrebné nakladať podľa nariade-
nia obce.

Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliap-
nuť a tak zmenšiť ich objem.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OZNAČOVANIE OBALOV

SEPARUJTE 
S NAMI!



Pecovskonovoveský spravodajca
11

INFORMÁCIE

www.pecovska.sk

Označenie na obale                    Význam

ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka.
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. Systém ZELENÝ 
BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunál-
neho odpadu v Európe.

Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie obalov znakom materiálu, 
ktorého je obal zložený, nie je na Slovensku povinné. 
Množstvo výrobcov však označuje obaly svojich výrobkov trojuholníkom so skratkou 
materiálu či číselným označením. 

Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené 
z recyklovaných materiálov. 

Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti znečisťovaniu životného prostredia. 
Táto značka znamená, že obal je potrebné dať po použití do príslušnej zbernej nádoby. 
Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti znečisťovaniu životného prostredia. 
Táto značka znamená, že obal je potrebné dať po použití do príslušnej zbernej nádoby.

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, 
žiaroviek a žiariviek. 
Poväčšine ide o nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných nádob, 
ale odovzdajte ich na miestach určených na zber takýchto zariadení.

Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý je výsledkom ekologického poľnohospodárstva
a pre potravinu vyrobenú z ekologických poľnohospodárskych zložiek – je to BIO potravina.
BIO potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek pochádzajúcich z ekologického 
poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode.

Značku kvality SK môže získať len slovenský výrobca, ktorého výrobky sú vyrábané 
z domácich surovín s dodržaním noriem kvality. Výrobky musia obsahovať minimálne 75% 
domácich surovín a všetky časti výrobného procesu sa musia uskutočňovať 
na Slovensku.
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Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 
konaných dňa 16.3.2019 v obci Pečovská Nová Ves 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1909 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 845 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 845 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 839 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
  1.  Béla Bugár, Ing.  5 
  2.  Zuzana Čaputová, Mgr.  186 
  3.  Martin Daňo  6 
  4.  Štefan Harabin, JUDr.  115 
  5.  Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.  25 
  6.  Marian Kotleba, Ing. Mgr.  130 
  7.  Milan Krajniak, Bc.  49 
  8.  József Menyhárt, PaedDr., PhD.  - 
  9.  František Mikloško, RNDr.  77 
10.  Robert Mistrík, Dr. Ing.  3 
11.  Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.  234 
12.  Róbert Švec, Mgr.  5 
13.  Bohumila Tauchmannová, Ing.  1 
14.  Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.  1 
15.  Ivan Zuzula, RNDr. , CSc.  2 

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:
 József Menyhárt, PaedDr., PhD. -
 Robert Mistrík,  Dr. Ing. 3

Výsledky hlasovania v II. kole volieb prezidenta Slovenskej republiky 
konanom dňa 30.3.2019 v obci Pečovská Nová Ves

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1906 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  730 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  730 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov  697 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.  Zuzana Čaputová, Mgr. 259
2.  Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 438


