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Drahí spoluobčania,
v prvých dňoch nového roka 2020 pra-

jeme všetkým obyvateľom našej obce 
pevné zdravie, veľa úspechov v osob-
nom i pracovnom živote, radosť zo života  
v kruhu svojich blízkych a oceán pokoja, 
ktorý sa v poslednom období čoraz viac 
vytráca zo života ľudí.

Skôr ako sa budeme venovať plánom 
a predsavzatiam na rok 2020, zastav-
me sa pár riadkami a myšlienkami ešte  
pri roku minulom. Aký bol? Čo priniesol 
našej obci a jej obyvateľom? Pár slova-
mi ho môžeme charakterizovať ako ďalší 
úspešný, pokračujúci v rastúcej pozitív-
nej bilancii merateľných ukazovateľov a 
to nie len v ekonomickej oblasti. Počet 
obyvateľov v našej obci rastie z roka na 
rok. Aj keď štatistický prehľad o počte 
obyvateľov tvorí samostatnú rubriku 
obecného spravodajcu, predsa hlavné 
číslo spomeniem aj teraz. K posledné-
mu kalendárnemu dňu uplynulého roka 
sme evidovali 2741 obyvateľov fyzicky 
prihlásených k trvalému pobytu v Pe-
čovskej Novej Vsi. Podobne je tomu aj 
s výstavbou nových rodinných domov, 
ktorých v obci evidentne pribúda. Rok 
2019 môžeme charakterizovať aj ako rok 
morálnej odmeny za neúnavnú prípravu 
projektov z minulého obdobia. 

TOP investičnou akciou roka 2019 
bola výstavba cyklomagistrály EuroVelo 
11 v katastrálnom území Pečovská Nová 
Ves, o ktorej sme snívali už od prelomu 
tisícročí. Sen sa stal skutočnosťou a cyk-
lochodník už niekoľko mesiacov slúži 
širokej verejnosti vrátane občanov našej 
obce.

Za veľký úspech minulého roka radíme 
aj projekt s názvom „Výstavba denného 
stacionára ASEN v obci Pečovská Nová 
Ves“, ktorý mal svoje špecifiká, rodil sa 
ťažšie, prechádzal zdĺhavým schvaľo-
vacím procesom, ale vo finále priniesol 
obci nenávratnú dotáciu z Úradu vlády 
SR vo výške 80% z celkových investič-
ných nákladov. 

Už tradične v našej obci nezaháľame 
a zavše pridávame k jednotlivým inves-
tíciám aj istú pridanú hodnotu - vlastné 
ruky k dielu. Znižujeme tak náklady obce, 
zhodnocujeme jej majetok a súčasne 
aktivujeme našich dlhodobo nezamest-
naných obyvateľov. Ani v prípade tejto 
stavby tomu nebolo inak. Úspech slá-
vila nápaditosť našich pracovníkov, ich 
odbornosť, umenie a zručnosť. Príďte sa 

osobne presvedčiť. Svojpomocne sme 
skultúrnili exteriér stacionára výstav-
bou oporného múra s oplotením celého 
areálu, zrealizovali sme prístrešok terasy 
stacionára, vybudovali atypické chodní-
ky, zabezpečili a osadili vstupnú bránu 
do objektu.

Osobne nás veľmi teší skutočnosť,  
že aj v minulom roku sme uspeli so 
žiadosťou na podporu výstavby infra-
štruktúry v lokalitách začínajúcej, resp. 
pripravovanej výstavby nových rodin-
ných domov v obci. Snažíme sa maxi-
málne „vyžmýkať“ stavebné povolenie 
na projekt „Dobudovanie kanalizácie  
a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves.“  
V uplynulom roku sme rozšírili splaško-
vú kanalizáciu v obci o 550 metrov na jej 
štyroch uliciach. 

Osobitnú pozornosť sa snažíme dl-
hodobo venovať zhodnocovaniu majet-
ku obce rekonštrukciou starších budov  
v jej majetku, asanovať ich havarijný 
stav, znižovať ich energetickú náročnosť 
a pripravovať ich využitie na účely podľa 
budúcich potrieb obce. Na sklonku uply-
nulého roka Pečovská Nová Ves uspe-
la so žiadosťou o poskytnutie dotácie  
a získala nenávratné finančné prostried-
ky na rekonštrukciu prevádzkovej budo-
vy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 
v Pečovskej Novej Vsi (bývalá tehelňa). 
Veríme, že ak sa nám v roku 2020 poda-
rí stavbu komplexne dokončiť, budeme 
môcť do budúcna objekt využívať ako 
zázemie pre pripravovaný sociálny pod-
nik.

Toto je iba pár investícii, ktoré sme si 
dovolili dať do pozornosti z množstva 
podporených projektov, resp. vlastných 
investícii obce zrealizovaných v roku 
2019. Detailný prehľad všetkých inves-
tičných akcií a aktivít zrealizovaných  
v našej obci tvorí samostatný príspevok 
v aktuálnom vydaní obecného spravo-
dajcu. 

V tejto chvíli ešte nevieme uviesť 
presné čísla o hospodárení obce k 31. 
decembru 2019, tie nám prinesie až naj-
bližšie obdobie a občanom Pečovskej 
Novej Vsi budú oznámené a zverejnené 
na pripravovanej verejnej schôdzi, resp. 
v nasledujúcom vydaní obecných no-
vín. Napriek uvedeným skutočnostiam 
je viac než isté, že Pečovská Nová Ves  
v roku 2019 dosiahla historický najvyšší 
rozpočet s doposiaľ najvyšším príjmom. 
Faktom je tiež skutočnosť, že obec hos-

podárila v uplynulom roku s prebytkom 
a v prvých mesiacoch roku 2020 na účty 
obce pribudnú nemalé kapitálové fi-
nančné prostriedky ako vratky z vyúč-
tovania projektov zrealizovaných v roku 
2019 a uhradených v tom istom roku  
z vlastných zdrojov, ktoré sú toho času  
v administratívnom spracovaní riadia-
cich orgánov.

O dobrej hospodárskej kondícii obce 
svedčí aj skutočnosť, že naša obec  
od 25. júna 2019 eviduje nulové úve-
rové zaťaženie, čo v preklade znamená,  
že splatila poslednú splátku viac ako 
tristotisícového úveru obce s úrokom  
2,83 % z rokov 2013 a 2014, ktorého 
úverové finančné prostriedky boli po- 
užité na výstavbu miestnych komuniká-
cií na ul. Za Majerom. 

Dôležitou pozitívnou informáciou pre 
občanov Pečovskej Novej Vsi je sku-
točnosť, že poslanecký zbor obce dňa  
13. decembra 2019 schválil najdôležitej-
ší dokument obce pre nasledujúci rok - 
Rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 
2020. Obec bude v roku 2020 hospodáriť 
s vyrovnaným rozpočtom 2 675 300,- 
Eur, z čoho rozpočet ZŠ s MŠ predstavu-
je sumu 1 808 135,- Eur, z ktorých sumu 
456 000,- Eur tvoria originálne kompe-
tencie obce na prevádzku materských 
škôl, školskej jedálne, školského klubu 
detí a CVČ. Aktuálne platné legislatív-
ne zmeny majú za následok skutočnosť,  
že v roku 2020 došlo k navýšeniu origi-
nálnych kompetencií v rozpočte o cca.  
95 000,- Eur v porovnaní s rokom minu-
lým. 

V snahe znížiť tieto náklady a neubrať 
pri tom na kvalite ich prevádzkovania, 
resp. získať iné zdroje na ich úhradu  
a súčasne hľadiac prezieravo do budúc-
nosti, sme sa v minulom roku zapojili 
do Národného projektu „PRIM - Podpora 
predprimárneho vzdelávania detí z mar-
ginalizovaných rómskych komunít I.“

Menej pozitívnou skutočnosťou je in-
formácia o tom, že poslanci obecného 
zastupiteľstva na spomínanom zasad-
nutí neschválili návrh starostu obce na 
podporu zámeru obce Pečovská Nová 
Ves uchádzať sa v čase od 15. 1. 2020 do 
28. 2. 2020 o získanie nenávratnej do-
tácie z Ministerstva dopravy a výstavby 
SR Bratislava a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania na výstavbu bytového 
domu označeného ako stavebný objekt 
SO-02 s 12 nájomnými bytmi bežného 
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štandardu s príslušenstvom, ktoré tvoria 
stavebné objekty: SO-03 Spevnené plo-
chy, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-05 
Kanalizácia splašková, SO-07 Pripojova-
cí plynovod, SO-08 NN prípojka, SO-09 
Verejné osvetlenie na pozemkoch vo 
vlastníctve obce na ul. Kvetnej v Pečov-
skej Novej Vsi. Toto rozhodnutie prišlo 
po tom, čo pred pár rokmi poslanecký 
zbor schválil zámer výstavby nájomných 
bytov v obci, spustil povoľovací proces 
výstavby bytových domov a konkrétne 
v čase, kedy po rokoch príprav, prekoná-
vania nástrah a problémov spojených  
s vysporiadaním vlastníckych vzťahov, 
získavaním stavebného povolenia na 
výstavbu miestnej komunikácie na ul. 
Kvetnej k pripravovanej výstavbe byto-
vých domov a plnenia podmienok dot-
knutých orgánov pre povoľovacie kona-
nie sa stavebníkovi v decembri 2019 po-
darilo získať právoplatné a vykonateľné 
stavebné povolenie na výstavbu dvoch 
bytových domov s príslušenstvom. 

Aké budú priority obce v roku 2020? 
V žiadnom prípade nemienime spoma-
liť v nastolenom tempe. Osobne veríme, 
že v najbližšom období dôjde k rozhod-
nutiam v prípadoch obcou podaných 
projektov, ktoré sa nachádzajú v štádiu 
hodnotenia. Aktuálne sú posudzované 
žiadosti o podporu projektov súvisia-
cich s II. etapou dobudovania zberného 
dvora v obci, protipovodňovou ochranou 
obce v lokalite Bukovec, dobudovaním 
vodovodu na ul. Záhradnej a ul. Hlavnej  
(od Poľského dvora po kaplnku J. Nepo-
muckého a od ul. Južnej po ul. Za Maje-
rom), dobudovaním základnej technickej 
infraštruktúry v marginalizovanej róm-
skej komunite obce a II. etapou rekon-
štrukcie prevádzkovej budovy sociálne-
ho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej 
Novej Vsi (bývalej tehelne).

Finálne je na realizáciu pripravená 
výstavba cyklochodníka na ul. Ľutinskej 
v smere do Ľutiny v dĺžke 2 340 m, re-
konštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci na ul. Hlavnej a ul. Na 
Dujave vedľa cesty I/68, ale aj sanácia 
havarijného stavu strechy šatní TJ Slo-
van. V troch prípadoch čakáme na vyh-
lásenie vhodnej výzvy na získanie nená-
vratných finančných prostriedkov z EŠIF 
na ich realizáciu.

Prioritnou investíciou obce v roku 
2020 bude komplexná rekonštrukcia 
budovy zdravotného strediska, ktorú 

mienime financovať z vlastných zdro-
jov, konkrétne z prebytku hospodárenia.  
Aktuálne stojíme pred početnými otáz-
kami spojenými s jej realizáciou, ale 
hlavne riešime otázku krízovej prevádz-
ky jednotlivých ambulancií a lekárne po 
dobu realizácie stavby.

V nasledujúcom roku budú pripravo-
vané ďalšie projekty zamerané na mo-
dernizáciu elektrických NN rozvodov  
v obci, výstavbu a modernizáciu verejné-
ho osvetlenia, výstavbu a rekonštrukcie 
chodníkov a mnohé iné. 

Dosiahnuté výsledky v roku 2019 sa 
nerodili samé, naopak sú plodmi od-
bornej a neúnavnej práce konkrétnych 
ľudí. Je pravdou, že veľmi dôležitou a po- 
vinnou podmienkou pre zapojenie sa 
obce do jednotlivých výziev s konkrét-
nymi žiadosťami je schválenie návrhov 
na ich podanie predkladané starostom 
obce poslaneckému zboru. Od momentu 
schválenia zámeru obecným zastupiteľ-
stvom nastupuje náročný proces prípra-
vy projektu, zabezpečenie povoľovacie-
ho konania na jeho realizáciu, častokrát 
spojené s majetkovoprávnym vysporia-
daním pozemkov pod stavbou, kvalitné 
spracovanie žiadosti o dotáciu spĺňajúce 
všetky formálne znaky výzvy a potom ča-
kanie na rozhodnutie riadiaceho orgánu 
o jej podporení. Doposiaľ tých pozitív-
nych rozhodnutí pre našu obec bolo po-
merne dosť a veríme, že tento stav bude 
pokračovať aj v budúcnosti. Následne 
po schválení žiadosti nasleduje proces 
realizácie projektu podľa usmernení ria-
diaceho orgánu a jeho administratívne 
vyhodnotenie. Hoci detailne poznáme 
mieru zapojenia sa jednotlivých sub-
jektov v nami realizovaných projektoch  
a aktivitách, z princípu sa nebudeme 
konkrétne vyjadrovať a už vôbec nie 
hodnotiť ich podiel na dosiahnutých 
výsledkoch. Ten nech si každý zainte-
resovaný zadefinuje sám a následne 
obháji pred občanmi obce a to nielen  
na sociálnej sieti, ale aj fyzicky. 

Pre udržanie nastoleného trendu  
a napĺňanie stanovených cieľov potre-
bujeme v obci pokoj, vhodné pracovné 
prostredie a podmienky pre prácu, po-
hodu, porozumenie, množstvo pozitívnej 
energie, ale aj šťastie, ktoré častokrát 
praje pripraveným. 

Počas Vianoc ste mali možnosť pote-
šiť sa pohľadom na krásnu jedličku pred 
kostolom sv. Ondreja, ktorú obci aj tento 

rok venovali dobrovoľní darcovia. Tento-
krát nimi boli súrodenci Ján Šujeta a Eva 
Šujetová. Za ich vysoko humánne gesto 
sa im chcem verejne poďakovať v mene 
všetkých občanov Pečovskej Novej Vsi.

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

Dňa 5. 10. 2019 sme pre Vás v kultúr-
nospoločenských priestoroch obecného 
úradu pripravili 5. ročník Jablučkových 
slávností. Spestrením podujatia bolo 
vystúpenie ľudovej hudby Zamiškovci  
z Kolačkova.

Dňa 13.10.2019 sme pripravili pre na-
šich seniorov akadémiu „Október - me-
siac úcty k starším“. 

V podvečer 5. 12. 2019 k nám do obce 
zavítal Mikuláš so svojim sprievodom, 
ktorý rozsvietil jedličku v parku pred 
obecným úradom a všetkým poslušným 
deťom doniesol sladké odmeny .

Dňa 14. 12. 2019 sme v areáli pred 
obecným úradom zorganizovali už tra-
dičné vianočné trhy. Čaro blížiacich sa 
Vianoc dotvárali oblátky, med, rozvonia-
vajúci vianočný punč, varené víno a ka-
pustnica.

Park pred obecným úradom bol v prvý 
kalendárny deň nového roka dejiskom 
spoločného privítania Nového roka 
2020 s obecným ohňostrojom, ktorý sa 
najviac páčil najmladšej generácii oby-
vateľov obce. 

Pomenované aktivity sú iba časťou  
z množstva každodenných činností  
a služieb občanovi a pre občana Pečov-
skej Novej Vsi za štvrtý štvrťrok 2019. 

Na prelome mesiacov január - fe- 
bruár 2020 pripravujeme verejnú schô-
dzu občanov, na ktorej plánujeme bi-
lancovať rok 2019 a predstaviť vízie  
a plány do ďalšieho obdobia. Únia žien 
pripravuje pre naše deti 8. februára  
tradičný karneval, poslednú fašiango-
vú sobotu 22. februára 2020 chceme 
využiť na akciu pod názvom „Fašiangy  
v Pečovskej Novej Vsi“ spojenú s obec-
nou zabíjačkou a v nedeľu 8. marca 2020 
pripravujeme akadémiu k MDŽ. Na všet-
ky pripravované akcie Vás srdečne po-
zývame a tešíme sa na Vás.

PhDr. Jaroslav Dujava 
starosta obce
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Podané žiadosti o získanie NFP 
z minulých rokov:

• Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR Bratislava v zastú-
pení Prešovským samosprávnym krajom 
Prešov v rámci Integrovaného regionál-
neho operačného programu IROP spolu-
financovaným Európskym fondom regio-
nálneho rozvoja na realizáciu projektu 
s názvom „EuroVelo 11 v Prešovskom 
kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová 
Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves.“

Výsledok: - žiadosť podporená, obec 
v posudzovanom období zrealizovala  
a následne skolaudovala projekt v celko-
vom investičnom objeme cca. 800 000,- 
Eur, na ktorom sa podieľala vlastnými 
financiami vo výške cca. 43 000,- Eur. 
Aktuálne v spolupráci s riadiacim orgá-
nom dobieha administratívne ukončenie 
projektu,

• Environmentálny fond Bratislava  
na realizáciu projektu „Dobudovanie 
kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská 
Nová Ves, SO-02 Splašková kanalizácia.“

Výsledok: - žiadosť podporená, obec 
v posudzovanom období zrealizovala  
na uliciach Mlynská, Jabloňová, Záh-
radná a Ľutinská splaškovú kanalizáciu  
v celkovej dĺžke 550 metrov v investič-
nom objeme cca. 210 000,- Eur, na kto-
rom sa podieľala vlastnými financiami 
vo výške 13 260,47 Eur. Aktuálne finišuje 
príprava kolaudácie stavby,

• Úrad vlády SR na realizáciu projek-
tu „Výstavba denného stacionára ASEN 
v obci Pečovská Nová Ves.“

Výsledok: - žiadosť podporená, obec 
v posudzovanom období zrealizovala 
stavbu v investičnom objeme 210 700,- 
Eur, na ktorom sa podieľala vlastnými 
zdrojmi v sume 45 700,- Eur. Aktuálne 
prebieha príprava kolaudácie a následne 
zaradenie do siete sociálnych zariadení,

• Ministerstvo pôdohospodárstva a roz- 
voja vidieka SR Bratislava v zastúpe-
ní Prešovským samosprávnym krajom  
v rámci IROP spolufinancovaným Európ-
skym fondom regionálneho rozvoja na 
realizáciu projektu s názvom „ZŠ Pečov-
ská Nová Ves - interiérové úpravy a vy-
bavenie priestorov knižnice.“

Výsledok: - obec v posudzovanom ob-
dobí získala nenávratné finančné zdroje 
v investičnom objeme 87 092,95 Eur na 
projekt, ktorý ráta s modernizáciou škol-
skej knižnice, vybudovaním čitárne, mo-
bilnej predeľovacej steny medzi knižni-
cou a čitárňou, dodaním nového nábytku 
a mobilných regálov na knihy, audio tech-
nikou, novým knižničným softwérom a 
nákupom nového knižničného fondu. 
Aktuálne prebieha verejné obstarávanie 
na dodávateľov knižničného fondu, ná-
bytku a kontrola verejného obstarávania 
na dodávateľa stavebných prác. Obec 
sa bude na financovaní projektu spolu-
podieľať vlastnými financiami vo výške  
5 % z celkových investičných nákladov,

• Prešovský samosprávny kraj v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce IN-
TERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020 na realizáciu projektu s názvom 
„Dedičstvo starých mám bez hraníc.“

Výsledok: - žiadosť podporená ešte 
v roku 2018, obec v posudzovanom ob-
dobí zrealizovala ďalšiu etapu projek-
tu, získala sedem exteriérových vitrín  
a desať interiérových vitrín na propagá-
ciu projektu, regionálnej kultúry a cez-
hraničnej spolupráce. V rámci projektu 
taktiež spracovala a vydala publiká-
ciu s titulom „Dedičstvo starých mám 
bez hraníc“, ktorú predstavila a uviedla  
do života počas záverečnej konferencie 
dňa 8. 6. 2019 v našej obci. Projekt cel-

kovo predstavoval investíciu vo výške 
30 296,38 Eur, na ktorej sa obec spolu-
podieľala 5% z celkových investičných 
nákladov. Aktuálne v spolupráci s riadia-
cim orgánom prebieha administratívne 
ukončenie projektu,

• Rezerva predsedu vlády SR na reali-
záciu projektu „Výstavba protipovodňo-
vej steny na ul. Kvetnej v Pečovská Nová 
Ves.“

Výsledok: - obec získala 12 000,- Eur 
od predsedu vlády SR na nákup mate-
riálu k výstavbe oporného múra s pro-
tipovodňovou stenou na ul. Kvetnej ako 
súčasť miestnej komunikácie k budúcej 
výstavbe bytových domov. Samotnú 
stavbu zrealizovala obec svojpomocne.

Podané žiadosti o získanie NFP 
v roku 2019:

• VSD, a.s. Košice na zaradenie projek-
tu s názvom „Pečovská Nová Ves IBV 10 
RD, ul. Jabloňová, SO 01 - káblové NN 
rozvody, ul. Jabloňová, PS 01 - Úprava 
transformačnej stanice TS6“ do inves-
tičného plánu spoločnosti a uzatvorení 
zmluvy o investičnej akcii, pričom obec 
na vlastné náklady zabezpečila projek-
tovú dokumentáciu, komplexný inžinie-
ring a vydanie stavebného povolenia na 
stavbu. 

Výsledok: - žiadosť podporená, VSD, 
a. s. v posudzovanom období zrealizo-
vala a následne skolaudovala podzemné 
rozvody elektrických sietí s možnosťou 
napojenia sa 10 rodinných domov k od-
beru elektrickej energie a rekonštruk-
ciu trafostanice v investičnom objeme  
27 115,64 Eur. Obec sa na spolufinan-
covaní projektu nepodieľala. Aktuálne 
obec čaká na refundáciu jej prvotných 
nákladov spojených s vypracovaním pro-
jektovej dokumentácie s príslušenstvom,

• VSD, a. s. Košice na zaradenie pro-
jektu s názvom „Pečovská Nová Ves IBV 
11 RD, ul. Záhradná, SO 01 - káblové NN 
rozvody, ul. Záhradná“ do investičného 
plánu spoločnosti a uzatvorení zmluvy  
o investičnej akcii, pričom obec na vlast-

Urobili sme v Pečovskej Novej Vsi v roku 2019
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né náklady zabezpečila projektovú do-
kumentáciu a komplexný inžiniering  
a vydanie stavebného povolenia na stav-
bu. 

Výsledok: - žiadosť podporená, VSD, 
a.s. v posudzovanom období zrealizovala 
a následne skolaudovala podzemné roz-
vody elektrických sietí s možnosťou na-
pojenia sa 11 rodinných domov k odberu 
elektrickej energie v investičnom obje-
me 15 606,70 Eur. Obec sa na spolufi-
nancovaní projektu nepodieľala. Aktuál-
ne obec čaká na refundáciu jej prvotných 
nákladov spojených s vypracovaním pro-
jektovej dokumentácie s príslušenstvom,

• Environmentálny fond Bratislava na 
realizáciu projektu „Rekonštrukcia pre-
vádzkovej budovy sociálneho podniku 
na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi.“

Výsledok: - žiadosť podporená, obec 
v posudzovanom období zrealizovala I. 
etapu rekonštrukcie budovy v rozsahu 
búracích prác, novej strechy a výmeny 
okien v investičnom objeme 106 180,- 
Eur, na ktorom sa podieľala vlastnými 
financiami vo výške 5 309,- Eur,

• Úrad vlády SR Bratislava na realizá-
ciu projektu „Pohybom k radosti detí.“

Výsledok: - žiadosť podporená, obec 
v posudzovanom období vybudovala 
štvrté detské ihrisko v obci, tentokrát  
v lokalite oddychovej zóny pri poto-
ku Ľutinka, v časti medzi železničným  
a cestným mostom. Zrealizovala stavbu 
s komplexnou infraštruktúrou (chodník, 
oplotenie, lavičky) v investičnom ob-
jeme 12 838,25 Eur, na ktorom sa po-
dieľala vlastnými financiami vo výške  
4 538,25 Eur,

• Ministerstvo financií SR Bratisla-
va na zníženie energetickej náročnosti 
a výmenu svietidiel verejného osvetle-
nia na ul. Za Majerom v Pečovskej Novej 
Vsi.

Výsledok: - žiadosť podporená, obec 
získala 7 000,- Eur so spoluúčasťou 700,- 
Eur, vďaka ktorej zakúpila LED svietidlá 
a tieto svojpomocne vymenila za pôvod-
né svietidlá na ul. Za Majerom. Projek-
tom znížila energetickú náročnosť verej-
ného osvetlenia v danej lokalite (pozn. 
demontované svietidlá sú využívané 
v rámci údržby verejného osvetlenia  
v obci),

• Rezerva predsedu vlády SR na re-

konštrukciu a rozšírenie oplotenia areá-
lu budúcej výstavby bytových domov  
na ul. Kvetnej.

Skutkový stav: - obec získala 12 000,- 
Eur od predsedu vlády SR na rekonštruk-
ciu a rozšírenie oplotenia areálu budúcej 
výstavby bytových domov na ul. Kvetnej. 
Stavba bude zrealizovaná v roku 2020.

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava na 
realizáciu projektu „Smelo do materskej 
školy - podpora predprimárneho vzdelá-
vania v MRK obce Pečovská Nová Ves.“

Výsledok: - vďaka podporenému pro-
jektu obec získala 11 000,- Eur, z kto-
rých zabezpečila dodávku a zabudova-
nie žalúzií, záchytných sietí proti hmy-
zu, zabezpečovacieho systému objektu  
a kamerového systému areálu materskej 
školy na ul. Rómskej. Na projekte sa obec 
spolupodieľala vlastnými financiami vo 
výške 740,- Eur,

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava  
na realizáciu projektu „V Pečovskej No-
vej Vsi bezpečnejší – I. etapa (rozšírenie 
kamerového systému v obci).“

Skutkový stav: - vďaka podporenému 
projektu obec v roku 2020 vybuduje 
kamerový systém v rozsahu 28 kamier 
napojených cez vybudovanú rádiovú 
sieť na centrálne monitorovacie dispe-
čerské pracovisko v investičnom náklade  
23 000,- Eur,

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava na 
zapojenie do Národného projektu s náz-
vom „Podpora vysporiadania pozemkov 
v marginalizovaných rómskych komuni-
tách.“

Skutkový stav: - vďaka podporenému 
projektu obec získala materiál, ktorého 
záverom je návrh pre drobné stavebné 
úpravy v obci pre riešenie vysporiada-
nia pozemkov konkrétnych a neznámych 
vlastníkov v marginalizovaných róm-
skych komunitách v obci. Spoluúčasť 
obce na projekte bola nulová,

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava 
na realizáciu projektu „Podpora pred-
primárneho vzdelávania detí z margi-
nalizovaných rómskych komunít I. – NP 
PRIM.“

Výsledok: - vďaka podporenému pro-
jektu obec vytvorila štyri pracovné 
miesta dvoch asistentov učiteľa a dvoch 
odborných zamestnancov v materských 
školách a získala finančné prostriedky  
na ich mzdy na obdobie od 1. 9. 2019  
do 31. 10. 2020. Spoluúčasť obce na pro-
jekte je nulová,

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava 
na realizáciu projektu „Terénna sociálna 
práca a terénna práca v obciach s prítom-
nosťou marginalizovaných rómskych ko-
munít II.“

Výsledok: - vďaka podporenému pro-
jektu obec vytvorila päť pracovných 
miest troch terénnych pracovníkov  

a dvoch terénnych sociálnych pracov-
níkov a získala finančné prostriedky  
na ich mzdy na obdobie od 1. 11. 2019  
do 31. 10. 2022. Spoluúčasť obce na pro-
jekte je nulová.

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava na 
realizáciu projektu „Komunitné služby 
v mestách a obciach s prítomnosťou mar-
ginalizovaných rómskych komunít - II. 
fáza.“

Výsledok: - vďaka podporenému pro-
jektu obec vytvorila tri pracovné miesta 
jedného odborného pracovníka - garanta 
komunitného centra, jedného odborného 
pracovníka komunitného centra, jedné-
ho asistenta pracovníka komunitného 
centra a získala finančné prostriedky 
na ich mzdy na obdobie od 1. 11. 2019  
do 31. 10. 2021. Spoluúčasť obce na pro-
jekte je nulová.

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Prešov na realizáciu projektov na podpo-
ru zamestnanosti.

Výsledok: - vďaka podporenému pro-
jektu obec získala finančné prostriedky 
pre vytvorenie 8 pracovných miest pre 
zamestnanie dlhodobo nezamestnaných 
osôb na rôzne pracovné pozície napr. 
opatrovateľka, pracovník správy budov  
a i.. Spoluúčasť obce na projektoch je 5% 
a 20 % z celkových poskytnutých finan-
čných prostriedkov,

• Prešovský samosprávny kraj Prešov 
na podporu projektu s názvom „EuroVelo 
11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš - 
Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová 
Ves.“

Výsledok: - obec získala nenávratnú do-
táciu vo výške 30 000,- Eur, ktorá v koneč-
nom zúčtovaní zníži celkové náklady obce 
na realizáciu projektu výstavby cykloma-
gistrály EuroVelo 11 v katastri Pečovskej 
Novej Vsi. Spoluúčasť obce na získanej 
dotácii je nulová,

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava  
na renováciu vojnových hrobov.

Výsledok: - vďaka podporenému pro-
jektu vo výške 750,- eur obec sanovala 
havarijný stav vojnového hrobu a zrekon-
štruovala pomník partizána Jána Jablon-
ského na miestnom cintoríne.
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Iné aktivity iniciované 
obcou v roku 2019:

• zabezpečenie protipovodňových  
opatrení na toku potoka Ľutinka v kata-
stri obce (pozn. od vtoku do Torysy nad 
rómsku osadou) v rozsahu odstránenia 
naplavenín štrku, výrubu drevín v toku 
a sprietočnenia toku, ktoré zrealizoval 
správca vodného toku,

• získaný príspevok od správcu štátnej 
cesty I/68 vo výške cca. 11 000,- Eur úče-
lovo viazaný na výsadbu a starostlivosť 
o dreviny a na rozširovanie zelene a sta-
rostlivosť o ňu.

Vlastné aktivity obce 
v roku 2019:

• realizácia povoľovacieho konanie  
a realizácia stavby s názvom „Pečov-
ská Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová,  
SO 02–verejné osvetlenie.“

Skutkový stav: - stavba v investičnom 
objeme 6 273,72 Eur zrealizovaná svoj-
pomocne obcou za sumu 3 942,34 Eur. 
Aktuálne finišuje príprava jej kolaudácie,

• realizácia povoľovacieho konania  
a realizácia stavby s názvom „Pečovská 
Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 
02–verejné osvetlenie.“

Skutkový stav: - stavba v investičnom 
objeme 9 974,26 Eur zrealizovaná svoj-
pomocne obcou za sumu 6 031,28 eur, 
aktuálne finišuje príprava jej kolaudácie,

• exteriérové úpravy areálu stavby  
s názvom „Výstavba denného stacionára 
ASEN v obci Pečovská Nová Ves.“

Skutkový stav: - obec svojpomocne 
z vlastných zdrojov zrealizovala oplote-
nie areálu, prístrešok terasy stacionára, 
exteriérové úpravy areálu vrátane vybu-
dovania atypických chodníkov, zabezpe-
čila a osadila vstupnú bránu do areálu,

• modernizácia verejného osvetlenia 
na ul. Na Hliník, Na Pečovec a Záhradná.

Skutkový stav: - zníženie energetickej 
náročnosti a s tým súvisiaca svojpomoc-
ná výmena svietidiel verejného osvetle-
nia za LED svietidlá na ul. Na Hliník, Na 
Pečovec, Záhradná. Stavba bola zreali-
zovaná svojpomocne obcou, aktuálne fi-

nišuje príprava jej kolaudácie (pozn. de-
montované svietidlá sú použité v rámci 
údržby verejného osvetlenia v obci), 

• realizácia projektu s názvom „Roz-
šírenie distribučnej siete plynu k ma- 
terskej škole na ul. Rómskej 821/45 v Pe-
čovskej Novej Vsi, SO 01 - STL plynovod, 
SO 02 - pripojovacie plynovody“ v dĺžke 
cca. 450 m od prevádzkovo-vzdelávacie-
ho centra (pozn. bývalé komunitné cen-
trum) na ul. Kvetnej č. 32 k materskej ško-
le na ul. Rómskej v investičnom náklade  
35 000,- Eur a jeho kolaudácia. Stavba 
bola čiastočne realizovaná dodávateľ-
ským spôsobom a čiastočne svojpomoc-
ne obcou za sumu 21 972,- Eur,

• odvodnenie miestnej komunikácie  
na ul. Na Pečovec, akcia bola realizo- 
vaná svojpomocne,

• oprava chodníka na ul. Kvetnej, akcia 
bola realizovaná svojpomocne,

• opravy miestnych komunikácii v obci 
vyasfaltovaním prekopávok vyvolaných 
obcou, resp. spôsobených poškodením 
po zimnom období,

• realizácia zvodov dažďovej vody na 
streche, oprava podhľadov strechy a 
odvodnenie budovy toaliet v areáli ZŠ-
sMŠ pri amfiteátri do vsakovacej nádrže,  
akcia bola realizovaná svojpomocne,

• renovácia fasády kaplnky Jána Nepo-
muckého vymaľovaním podľa podmie-
nok Krajského pamiatkového úradu Pre-
šov, akcia bola realizovaná svojpomocne,

• plynofikácia kotolne materskej školy 
na ul. Rómskej, akcie je realizovaná do-
dávateľským spôsobom za sumu 5 500,- 
Eur,

• v obci vďaka podporeným projektom 
z ÚPSVaR Prešov na riešenie zamestna-
nosti funguje terénna opatrovateľská 
služba za minimálne náklady pre klien-
tov.

Majetkovoprávne 
vysporiadania pozemkov štátu  

a pozemkov v správe SPF 
do vlastníctva obce 

v roku 2019:

• bezodplatné vysporiadanie pozem-
kov štátu v správe SPF pod verejnopros-
pešnou stavbou miestnej komunikácie  
k budúcim bytovým domom na ul. Kvet-
nej,

• odplatné vysporiadanie pozemkov 
vo vlastníctve neznámych vlastníkov  
v správe SPF pod verejnoprospešnou 
stavbou cyklochodníka do Ľutiny v časti 
ul. Ľutinskej do majetku obce,

• odplatné vysporiadanie pozemkov 
vo vlastníctve neznámych vlastníkov  
v správe SPF pod verejnoprospešnou 
stavbou rozšírenia inžinierskych sietí  
na ul. Ľutinskej,

• bezodplatné vysporiadanie pozem-

kov štátu v správe SPF pod verejnopros-
pešnou stavbou „EuroVelo 11 v Prešov-
skom kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská 
Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“,

• odplatné vysporiadanie pozemkov 
vo vlastníctve neznámych vlastníkov  
v správe SPF pod verejnoprospešnou 
stavbou „EuroVelo 11 v Prešovskom kra-
ji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves,  
k. ú. Pečovská Nová Ves“ do majetku 
obce,

• bezodplatné vysporiadanie pozem-
kov štátu v správe SPF pod cestou I/68 v 
k. ú. Pečovská Nová Ves,

• bezodplatné vysporiadanie pozem-
kov štátu v správe SPF pod verejno- 
prospešnou stavbou „Výstavba miestnej 
komunikácie k židovskému cintorínu na 
ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“,

• odplatné vysporiadanie pozemkov 
vo vlastníctve neznámych vlastníkov  
v správe SPF pod verejnoprospešnou 
stavbou „Výstavba miestnej komunikácie 
k židovskému cintorínu na ul. Na Truba-
lovec v Pečovskej Novej Vsi“ do majetku 
obce,

• odplatné vysporiadanie pozemkov vo 
vlastníctve štátu v správe SPF pod budo-
vou prevádzkovo-vzdelávacieho centra 
(pozn. bývalé komunitné centrum) na ul. 
Kvetnej 32 a v jej bezprostrednej blíz-
kosti do majetku obce.

Podané žiadosti o získanie 
NFP v štádiu hodnotenia:

• Ministerstvo vnútra SR Bratislava 
na realizáciu projektu „Dobudovanie zá-
kladnej technickej infraštruktúry v MRK 
obce Pečovská Nová Ves“ v rozsahu vy-
budovania parkovísk a chodníkov v okolí 
materskej školy a komunitného centra 
a miestnych komunikácií k židovskému 
cintorínu a do rómskej osady od cesty 
III/3183 v smere na Ľutinu,

• Ministerstvo životného prostre- 
dia SR Bratislava na realizáciu projektu 
„Rozšírenie zberného dvora v obci Pe-
čovská Nová Ves“ v rozsahu stavebného 
dobudovania objektov SO 01 - Kryté sto-
jiská, SO 02 - Prevádzková budova, SO 
03 - Spevnená plocha, SO 04 - Mosto-
vá váha, SO 05 - Osvetlenie a kamerový 
systém, SO 06 - Dažďová kanalizácia , 
SO 07 - Oplotenie a jeho technologické-
ho dovybavenia obslužnou technikou a 
kontajnermi,

• Environmentálny fond Bratislava na 
realizáciu projektu „Dobudovanie kanali-
zácie a vodovodu v obci Pečovská Nová 
Ves, SO-01 Vodovod“ v lokalitách ul. 
Záhradná, ul. Hlavná (od Poľského dvora 
po kaplnku J. Nepomuckého) a ul. Hlavná 
(od ul. Južnej po ul. Za Majerom),

• Environmentálny fond Bratislava na 
realizáciu projektu „Rekonštrukcia pre-



vádzkovej budovy sociálneho podniku 
na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi - 
II. etapa,“

• Ministerstvo životného prostre- 
dia SR Bratislavana realizáciu projektu 
„Protipovodňová ochrana obce Pečovská 
Nová Ves v časti Bukovec.“

Pripravené projekty čakajúce  
na zapojenie sa do výziev 

na získanie NFP 
pre ich realizáciu:

• stavebné povolenie na výstavbu 
dvoch bytových domov s príslušenstvom 
s názvom „Bytový dom v obci Pečovská 
Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ 
v rozsahu SO-01 Bytový dom 12 B.J., 
SO-02 Bytový dom 12 B.J., Spevnené 
plochy SO-03 Spevnené plochy, SO-04 
Vodovodná prípojka, SO-05 Kanalizácia 
splašková, SO-06 Kanalizácia dažďová, 
SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08 NN 
prípojka,

• stavebné povolenie na výstavbu 
miestnej komunikácie na ul. Kvetnej  

k bývalému komunitnému centru a bu-
dúcim bytovým domom,

• stavebné povolenie a zrealizované ve-
rejné obstarávanie na dodávateľa výstav-
by cyklochodníka na ul. Ľutinskej v smere 
do Ľutiny v dĺžke 2 340 m, ktorý na území 
našej obce zahŕňa realizáciu stavby „Re-
vitalizácia ul. Ľutinskej, SO-01 Cyklochod-
ník, SO-02 Turistické zastavenia,“

• stavebné povolenie pre komplexnú 
rekonštrukciu zdravotného strediska,

• stavebné povolenie pre pokračova-
nie v modernizácii verejného osvetlenia 
v obci na ul. Hlavnej a ul. Na Dujave ved-
ľa cesty I/68.

Príprava projektov pre budúce 
zapojenie sa do výziev na získanie 

NFP a pre ich realizáciu:

• výstavba káblových NN rozvodov  
na ul. Mlynskej a ul. Na Pečovec,

• rekonštrukcia a rozšírenie káblových 
NN rozvodov na ul. Kvetnej k plánovanej 
výstavbe bytových domov s nájomnými 
bytmi,

• revitalizácia ul. Ľutinskej v rozsahu 
opráv chodníka, rekonštrukcie verejného 
osvetlenia a výstavby chodníka okolo 
hospodárskeho dvora,

• vodozádržné opatrenia v intraviláne 
obce v areáli pred OcÚ a na ul. Ľutinskej,

• sanácia havarijného stavu strechy 
šatní TJ Slovan.

Kultúrno-spoločenská 
oblasť:

• zvyšovanie úrovne tradičných kul-
túrno-spoločenských akcií MDD (Diva-
dielko Snehulienka, rozprávkové po-
stavičky Mickey a Minnie, Máša a med- 
veď), Pečovskonovoveský jarmok (FS 
Vranovčan, Adam Ďurica), Fašiangy  
so zabíjačkou, Jablučkové slávnosti  
(ĽH Zamiškovci z Kolačkova), Vianočné 
trhy, spoločné vítanie nového roka a i.,

• vytváranie kvalitnejších podmienok 
pre činnosť spoločenských organizácií.

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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Už tradične sa 5. októbra z dôvodu nepriaznivého poča-
sia v kultúrnospoločenských priestoroch obecného úradu 
konala milá jesenná slávnosť, ktorú pripravil obecný úrad 
v spolupráci s miestnymi organizáciami: SČK, ÚŽS, Klub 
dôchodcov, DHZ, FS Jablonečka a ZŠ s MŠ Pečovská Nová 
Ves. Jablučkové slávnosti sú podujatím, ktoré je oslavou 
jabĺk a produktov z nich vyrobených - od sladkých, sla-
ných koláčov, cez kompóty, sušené ovocie a jablčné mušty. 

Návštevníci tohto podujatia mohli za symbolické euro 
ochutnať okrem dobrôt pripravených výlučne z jabĺk aj 
skvelý guľáš, ktorý pre nich navaril p. starosta. O spríjem-
nenie atmosféry sa postarala hudobná skupina Zamiškov-
ci, ktorí rozospievali nejedného návštevníka.

JABLUČKOVÉ
SLÁVNOSTI

O K T Ó B E R
- mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
 Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
 podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 
 keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. 
 Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október 

je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seni-
orov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku.

Október – symbol jesene, je mesiacom, keď príroda naberá na 
svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. Je ako dôchodkový vek 
– jeseň života, životné obdobie, ktoré so sebou prináša dozrie-
vanie múdrosti, skúsenosti, ale aj radosti a bolesti. Úcta, láska  
a porozumenie by sa mali premietať v každodennom živote kaž-
dého človeka. Ako hovorí stará ľudová múdrosť, kto sa naučí vá-
žiť si šediny, nemusí sa báť, že ostane v starobe nepovšimnutým.

Prejavujme seniorom úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. 
Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, 
rodina, rodičia, či starí rodičia.

 Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším preja- 
vom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí - bez 
rozdielu veku. 

Ani starosta našej obce pri tejto príležitosti dňa 19. ok-
tóbra nezabudol na našich seniorov a v kultúrnospoločen-
ských priestoroch obecného úradu im odovzdal pekný darček  
a poprial pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a ra-
dosti zo života, aby roky, ktoré majú pred sebou, prežili obklope-
ní láskou a pozornosťou svojich najbližších.

Ďakujeme za sprievodný program, ktorý pre seniorov pripravili 
FS Jablonečka a DFS Jablučko.

Pecovskonovoveský spravodajca
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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 komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov uznesením 
č. 193/2019 schválilo pre územie obce 
Pečovská Nová Ves všeobecne záväzné 
nariadenie č. 2/2019 o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady.

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

Zmeny v sadzbách daní 
sú vyznačené červenou farbou.

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 komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy v znení zmien a doplnkov a upravujú 
daňovníka dane z nehnuteľností, pred-
met dane z nehnuteľností, základ dane 
z nehnuteľností, základné ročné sadzby 
dane z nehnuteľností, ktoré môže obec 
týmto všeobecne záväzným nariade-
ním zvýšiť alebo znížiť, výpočet dane  
z nehnuteľností, oslobodenie vybraných 
druhov nehnuteľností a zníženie dane 
správcom dane, vznik a zánik daňovej 
povinnosti, povinnosť predkladania da-
ňového priznania, vyrubenie a platenie 
dane.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových pries-

torov v bytovom dome (ďalej len „daň  
z bytov“).

Daň z pozemkov 
- zmena 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov 
sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona 

č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach  
a miestnom poplatku.

(2) Základom dane z pozemkov pre 
pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, 
vinice, ovocné sady a trvalé trávne po-
rasty je hodnota pozemku bez porastov 
určená vynásobením výmery pozemkov 
v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej 
v prílohe č. 1 zákona o miestnych da-
niach 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 zis-
tenej na 1 m2 podľa platných predpisov 
o stanovení všeobecnej hodnoty majet-
ku. Ak daňovník hodnotu pozemku ne-
preukáže znaleckým posudkom, správ-
ca dane ustanovuje hodnotu pozemku  
za m2 na  0,0912 €. 

(4) Základom dane z pozemkov pre po-
zemky druhu záhrady, zastavané plochy 
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné 
plochy je hodnota pozemku určená vy-
násobením výmery pozemku v m2 a hod-
noty pozemkov za 1 m2 pozemku uve-
denej 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, 
ostatné 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  0,50 % 
b) záhrady 0,40 % 
c)  zastavané plochy a nádvoria, 
 ostatné plochy   0,40 % 
d) lesné pozemky, na ktorých 
 sú hospodárske lesy, 
 rybníky s chovom rýb 

 a ostatné hospodárske 
 využívané 
 vodné plochy  0,30 % 
e)  stavebné pozemky   0,30 % 

Daň zo stavieb 
- zmena

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú 
osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miest-
nych 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 hlav-
nú stavbu 0,12 €

b) stavby na pôdohospodársku pro-
dukciu, skleníky, stavby pre vodné hos-
podárstvo, stavby využívané na sklado-
vanie vlastnej pôdohospodárskej pro- 
dukcie vrátane stavieb na vlastnú admi-
nistratívu  0,12 €

c) chaty a stavby na individuálnu 
rekreáciu 0,20 €

d) samostatne stojace garáže 0,25 €
e) stavby hromadných garáží 0,25 €
f) stavby hromadných garáží 

umiestnené pod zemou 0,25 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace 

energetike, stavby slúžiace stavebníc-
tvu, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej produkcie, vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu 1,20 €

h) stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, skladovanie 

 a administratívu súvisiacu s ostatným 
podnikaním a zárobkovou činnosťou ..... 
1,20 €

i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) 
až h) 0,70 €.

(5) Pri viacpodlažných stavbách správ-
ca dane určuje pre všetky druhy stavieb 
príplatok za podlažie 0,03 € za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia.

Daň z bytov

(1) Daňovníkmi dane z bytov sú osoby 
uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku .

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019  o miestnych daniach  
a  miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves  
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(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  0,12 €.

(3) Ročná sadzba dane z bytov za ne-
bytové priestory na území obce Pečov-
ská Nová Ves za každý aj začatý m2 pod-
lahovej plochy nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v bytovom dome sa 
určuje takto: 

a) 0,20 € za nebytové priestory, ktoré 
neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 
činnosť, 

b) 0,70 € za nebytové priestory slúžia-
ce ako garáž,

c) 0,12 € za nebytové priestory určené 
na ostatnú nezárobkovú činnosť neuve-
denú v písmenách a) a b) tohto odseku.

Oslobodenie od dane 
a zníženie dane

(1)Správca dane ustanovuje oslo-
bodenie 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 par-
kov, priestorov a športovísk,

c) pozemky užívané školami a školský-
mi zariadeniami.

(2) Správca dane ustanovuje zníže-
nie 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 zdravotným postihnutím, ale-
bo držiteľov preukazu fyzickej osoby  
s ťažkým zdravotným postihnutím, ale-
bo držiteľov preukazu fyzickej osoby  
s ťažkým zdravotným postihnutím s po-
trebou 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 ťažkým zdravotným postihnutím, ale-
bo držiteľov preukazu fyzickej osoby  
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím s potre-
bou sprievodcu, ktoré slúžia pre moto-
rové vozidlo používané 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 upravu-
jú daňovníka dane za psa, predmet dane 
za psa, základ dane za psa, sadzbu dane 
za psa, vznik a zánik daňovej povinnos-
ti, správu dane, povinnosť predkladania 
daňového priznania, vyrubenie dane, 
platenie dane.

(1) Správca dane určuje sadzbu dane 
za jedného psa a kalendárny rok nasle-
dovne: 

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

b) 5,- € ročne za psa držaného v rodin-
nom dome, záhradkárskej chatke alebo 
pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľ-
ské účely.

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

Oslobodenie dane 
a zníženie dane 

(1) Správca dane ustanovuje oslobo-
denie od dane za psa:

- pre fyzické osoby staršie ako 70 ro-
kov, ktoré sú vlastníkom alebo držiteľom 
psa. 

Oslobodenie od dane za psa správca 
dane neposkytne v prípade, ak v eviden-
cii trvalého pobytu je na trvalom pobyte 
evidovaná okrem vlastníka , resp. držite-
ľa psa ďalšia fyzická osoba mladšia ako 
70 rokov.

(2) Správca dane ustanovuje zníže-
nie dane za psa v súlade s § 29 zákona  
o miestnych daniach a miestnom po-
platku:

- 50 % z dane za psa, ktorého vlast-
níkom alebo držiteľom je fyzická osoba 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľ 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím s potrebou sprie-
vodcu, 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 ad-
rese, ktorá nie je trvalým pobytom da-
ňovníka.

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

(5) Požiadať o zníženie podľa ods. 2 je 
možné najneskôr do konca januára prí-
slušného zdaňovacieho obdobia predlo-
žením dokladu. 

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 miest-
nych daniach a miestnom poplatku a 
upravujú poplatníka, sadzbu a určenie 
poplatku, oznamovaciu povinnosť, vy-
rubenie poplatku a splatnosť, vyrubenie 
poplatku podľa pomôcok a vrátenie, zní-
ženie a odpustenie poplatku.

 
Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku za zmesový ko-
munálny odpad sa stanovuje :

a) pre fyzické osoby – poplatní-
kov podľa § 77 odst. 2 písm. a) zákona  
o miestnych daniach a miestnom po-
platku: 

- 0,033 € na osobu a kalendárny deň 
t.j. 12,- € /osoba 

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 miest-
nych daniach a miestnom poplatku je 
zavedený množstvový zber komunálne-
ho odpadu a sadzba sa určuje v závislos-
ti od objemu zbernej nádoby a frekven-
cie odvozov takto:

- 0,016 €/liter komunálneho odpadu 
pri 110 l nádobe (45,76 € / 26 vývozov / 
kalendárny rok),

- 0,007 €/liter komunálneho odpadu 
pri 1100 l nádobe (200,20 € / 26 vývo-
zov /kalendárny rok ),

- 90,- €/tonu komunálneho odpadu 
pre veľkoobjemový kontajner (vývoz  
na základe požiadavky s následnou fak-
turáciou).

(2) Sadzba poplatku za drobný staveb-
ný odpad bez obsahu škodlivín sa sta-
novuje: 

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

Podmienky zberu drobného staveb-
ného odpadu, nakladania s biologicky 
rozložiteľným komunálnym odpadom, 
triedeným zberom zložiek KO, na ktorý 
sa nevťahuje rozšírená zodpovednosť 
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výrobcov ustanovila obec v osobitnom 
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunál-
nym odpadom a drobným stavebným 
odpadom. 

Oznamovacia 
povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zda-
ňovacieho obdobia oznámiť obci vznik 
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo 
dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 
ak požaduje zníženie alebo odpustenie 
poplatku podľa §82 zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku predložiť 
aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie 
alebo odpustenie poplatku. 

Zmeny skutočností rozhodujúcich na 
vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 
povinnosti v priebehu zdaňovacieho ob-
dobia je poplatník povinný oznámiť obci 
do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. 
Oznámenie je poplatník povinný vyko-
nať osobne na obecnom úrade v Pečov-
skej Novej Vsi.

Vrátenie, zníženie a odpustenie 
poplatku

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho 
pomernú časť poplatníkovi, ktorému 
zanikla povinnosť platiť poplatok v prie-
behu zdaňovacieho obdobia a preukáže 
splnenie podmienok na vrátenie poplat-
ku alebo jeho pomernú časť. Nárok na 
vrátenie pomernej časti poplatku zani-
ká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik 
poplatkovej povinnosti neoznámi. 

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 
poplatok predloží poplatník hodnoverné 
doklady ktorými sú:

- potvrdenie o zmene trvalého alebo 
prechodného pobytu,

- v prípade, že právnická osoba, mala 
povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že 
bola oprávnená užívať alebo užívala 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na úze-
mí obce na iný účel ako na podnikanie: 
dokladom o zániku právnickej osoby, 
dokladom o zániku práva užívať nehnu-
teľnosť napr. listom vlastníctva alebo 
dohodou o ukončení nájmu alebo výpo-
veďou z nájmu,

- v prípade, že podnikateľ, mal povin-
nosť platiť poplatok z dôvodu , že bol 
oprávnený užívať alebo užíval nehnu-
teľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

na účel podnikania: dokladom o zániku 
podnikateľa , dokladom o zániku práva 
užívať nehnuteľnosť napr. listom vlast-
níctva alebo dohodou o ukončení nájmu 
alebo výpoveďou z nájmu,

- doklad o úmrtí.
(2) Obec na základe písomnej žiadosti 

poplatníka tento poplatok zníži o 50 % 
zo sadzby poplatku za obdobie, za kto-
ré poplatník obci bez pochybností pre-
ukáže, že sa v zdaňovacom období viac 
ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval  
na území obce. 

Poplatník preukáže obci tieto skutoč-
nosti hodnovernými dokladmi, ktorými 
sú:

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

- pracovná zmluva alebo potvrdenie 
sprostredkovateľskej agentúry, 

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

Z predloženého dokladu musí byť zrej-
mé, ako dlho sa poplatník v určenom 
období 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 
predloženie hodnoverných dokladov, 
ktorými sú:

- doklad o dlhodobom pobyte v zahra-
ničí z dôvodu výkonu zamestnania (po-
tvrdením od zamestnávateľa (agentúry 
zamestnávania) o zamestnaní v danom 
zdaňovacom období s miestom výkonu 
práce poplatníka mimo územia obce a 
potvrdením o ubytovaní)

- 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, reedukač-
nom zariadení a o dobe jeho trvania, 

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

- potvrdenie o pobyte v detskom do-
move, 

- potvrdenie o dlhodobej hospitalizá-
cii v liečebni a o dobe jej trvania,

- potvrdenie o výkone väzby alebo vý-
kone trestu odňatia slobody a jeho dobe 
trvania.

DOKLAD nie je možné nahradiť čest-
ným prehlásením.

(4) V prípade, že doklady budú pred-
ložené v inom ako v slovenskom alebo 
českom jazyku poplatník doloží aj pre-
klad príslušného dokladu (nevyžaduje 
sa úradný preklad) podpísaný poplatní-
kom.

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

Zároveň upozorňujeme na vyňatie  
z VZN zníženia poplatku pre držiteľov 
Jánskeho plakety z dôvodu toho, že pod-
ľa § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.  
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov platí, že „Obec môže na zá-
klade žiadosti poplatníka na zmiernenie 
alebo odstránenie tvrdosti zákona vy-
rubený poplatok znížiť alebo odpustiť 
rozhodnutím.“ 

Ide teda o individuálne rozhodovanie 
obce, ktoré sa neupravuje vo VZN. Po-
platník musí predložiť žiadosť, na zákla-
de ktorej mu bude vyrubené rozhodnu-
tie o znížení poplatku. 

Všetky potrebné tlačivá – k daňovému 
priznaniu k dani z nehnuteľností a k miest-
nemu poplatku za komunálny odpad sú 
verejne prístupné na webovej stránke obce 
alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo  
na obecnom úrade. 

Výzva na zaplatenie 
nedoplatkov

 Obec Pečovská Nová Ves ako správ-
ca dane na základe § 80 ods. 1 podľa 
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vyzýva tie fyzické a právnické 
osoby - majiteľov a užívateľov pozem-
kov a stavieb v katastri obce Pečovská 
Nová Ves a vlastníkov alebo držiteľov 
psov, ktorí voči obci nemajú uhrade- 
né dane z nehnuteľností, dane za psa  
a poplatok za komunálny odpad  
za rok 2019 a predchádzajúce roky,  
aby svoje záväzky uhradili v čo najkrat-
šom termíne v hotovosti na obecnom 
úrade.
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Tak ako každý rok, aj tento sa deti z dobrej noviny zišli,  
aby išli ohlasovať narodenie Ježiška. Každý rok koleduje- 
me pre iné deti a tento rok sme koledovali pre deti  
v Turkane. Deti a ich animátori sa pravidelne stretávali  
na fare. Na dobrú novinu chodilo približne 40 detí, ktoré  
boli ochotné vstať od počítača alebo televízora a venovať  
sa niečomu užitočnému. 25. 12. 2019 deti z dobrej noviny 
koledovali v kostole a 28. 12. 2019 sa deti aj s vedúcimi  
5 skupín s radosťou vybrali do ulíc. Sme veľmi radi, že nás 
tentoraz privítalo približne 200 rodín. Ďakujeme všetkým 
za otvorené dvere a hlavne za otvorené srdcia.

DOBRÁ NOVINA

REGISTER OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov spolu:  2741
z toho:    muži                                         1335
               ženy                                            1406
z toho obyvatelia s trvalým pobytom:
od 0 – 6 rokov                                               330
od 7 – 15 rokov                                                416
od 16 – 18 rokov                                            121
od 19 – 60 rokov                                            1428
nad 60 rokov                                                  446
Počet prihlásených na trvalý pobyt                34
Počet prihlásených na prechodný pobyt         14
Počet odhlásených z trvalého pobytu            35
Zmena trvalého pobytu v rámci obce 21
Počet pridelených súpisných čísel              7
Počet narodených detí                                          54
Počet zomrelých                                                   21
Počet uzavretých manželstiev                         23      

OSVEDČOVACIA  ČINNOSŤ
Počet osvedčených podpisov                       800                   
Počet osvedčených fotokópií                  309

MATRIČNÁ ČINNOSŤ
Počet narodení   1
Počet uzavretých manželstiev:          49
z toho:     cirkevnou formou                           41
                občianskou formou                       8

Počet úmrtí v domácom prostredí:                                     
- obec Pečovská Nová Ves                              2
- obec Červenica pri Sabinove                        0
- obec Jakubova Voľa                                        2
- obec Ľutina 1
- obec Jakovany 0
- obec Olejníkov  0
- obec Hanigovce 0

Počet dodatočných záznamov 
do matričných kníh             12 
Zápisy do osobitnej matriky                                    12
Počet vydaných druhopisov matr. dokladov   105
Počet štatistických hlásení (matrika)            55

Obec Pečovská Nová Ves - štatistika k 31. 12. 2019

Štatistika činnosti Spoločného stavebného úradu Pečovská Nová Ves za rok 2019
Druh konania Sabinov Lipany Peč. Nová Ves Červenica Olejníkov Jakovany            Hanigovce           Jakubova Voľa

Drobné stavby 0 0 27 13 2 1 7 6
Prípojky 0 0 3 1 0 1 0 0
Telekomunikačné stavby 0 0 0 0 0 1 1 0
Stavebné úpravy 0 0 7 0 0 1 0 0
Dodatočné povolenia 0 0 2 1 0 0 0 0
Kolaudácie 0 0 15 9 1 4 1 3
Odstránenie stavieb 0 0 3 2 1 0 0 0
Predĺženie doby výstavby 0 0 4 2 0 1 0 2
Stavebné povolenia 0 0 20 5 1 2 2 2
Územné povolenia 0 0 10 1 0 1 2 1
Výrub drevín 13 3 3 2 1 0 0 3
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VIANOČNÝ ČAS V NAŠEJ OBCI

K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí príchod  
sv. Mikuláša spolu s jeho pomocníkmi, aby urobili radosť  
a potešili našu najmladšiu generáciu. 

Ani Pečovskú Novú Ves svätý Mikuláš s anjelikom a čer-
tom neobišli a navštívili ju 5. decembra v podvečerných 
hodinách. Po úvodnom sprievodnom slove moderátor-
ky večera p. Petrekovej a po krásnych vinšoch, piesňach  
a básňach nebojácnych detí sa po prvýkrát v tomto roku 
rozsvietila jedlička pred obecným úradom. Na veľké prek-
vapenie pod rozsvietenou jedličkou už na deti mával  
sv. Mikuláš, ktorý sa privítal so všetkými deťmi a samoz-
rejme neodišiel naprázdno.

Mikuláš mal pre každé poslušné dieťa pripravený balí-
ček so sladkosťami. Prisľúbil, že o rok príde medzi takéto 
dobré deti zas.

19. december: 

Vianočný koncert
V kostole sv. Ondreja Farský úrad v spolupráci so ZŠ  

s MŠ Pečovská Nová Ves zorganizoval koncert s príjem-
nou vianočnou atmosférou pod názvom „Škatuľa od topá-
nok“. Okrem detí zo základnej školy v programe vystúpil  
FS Jablonečka a cirkevný zbor sv. Ondreja. Zaplneným 
kostolom sa ozývali vianočné vinše, koledy, tance  a pies-
ne, pri ktorých  mohol každý z prítomných na chvíľku vy-
bočiť z každodenných povinností.Koncert bol príjemným 
spestrením predvianočného obdobia.

1. január: 

Novoročný ohňostroj
Park pred obec-

ným úradom sa 
1. januára 2020  
o 17. hod. zaplnil 
rôznymi vekovými 
kategóriami, hlav-
ne deťmi, ktoré si 
prišli vychutnať-
novoročný ohňos-
troj pripravený 
obecným úradom . 
Po odznení tónov 

štátnej hymny nasledoval šesťminútový ohňostroj , ktorý 
ponúkol nezvyčajné divadlo. Najväčšiu radosť z neho mali 
detičky, ktoré mali možnosť ohriať sa teplým čajíkom.

Vianočné trhy v Pečovskej Novej Vsi otvorili svoje brá-
ny 14. decembra 2019 pred obecným úradom v popolud-
ňajších hodinách. Viac ako 20 remeselníkov, prezentovalo 
svoje výrobky v drevených predajných stánkoch.

Vysoký počet návštevníkov svedčí o tom, že toto podu-
jatie sa teší veľkej obľube nielen miestnych občanov, ale aj 
návštevníkov z blízkeho okolia. Každý si tu príde na svoje. 
Okrem tradičných vianočných ozdôb, oblátok a výrobkov 
z medu, bola v ponuke aj klasická kapustnica a klobásky. 
Pokojnú predvianočnú atmosféru spríjemňovala svojimi 
piesňami spevácka skupina Jablonka. Ako každý rok ne-
chýbal ani starostovský punč.

5. december: MIKULÁŠ 14. december:
VIANOČNÉ TRHY
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KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2020
Obec Pečovská Nová Ves

Prevádzková doba zberného dvora v Pečovskej Novej Vsi je celoročná:
STREDA:  od 9:00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod. 
PIATOK:  od 9:00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod. 
SOBOTA:  od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

P U S Š P S N P U S Š P S N P U S Š P S N
1 2 3 4 5 1 2 1

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 31

P U S Š P S N P U S Š P S N P U S Š P S N
1 2 3 4 5 11 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

P U S Š P S N P U S Š P S N P U S Š P S N
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

P U S Š P S N P U S Š P S N P U S Š P S N
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

 - v deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.

 - vývoz plastov, kovov a VKM z vriec od rod. domov 

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

PAPIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky
Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska,
kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, (po celej obci)

PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov
Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,
polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...
Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...

KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky
Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...

SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla
Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

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

Január Február Marec

September

December

Apríl

Júl

Október

Máj

August

November

Jún
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20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 31
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P U S Š P S N P U S Š P S N P U S Š P S N
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

 - v deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.

 - vývoz plastov, kovov a VKM z vriec od rod. domov 

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

PAPIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky
Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska,
kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety, (po celej obci)

PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov
Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,
polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...
Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...

KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky
Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...

SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla
Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

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

Január Február Marec

September

December

Apríl

Júl

Október

Máj

August

November

Jún
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Po prvej svetovej vojne sa v okolí Sabinova začal rozvíjať 
predovšetkým drevársky priemysel. Drevo z okolitých lesov 
vtedy po zlých cestách prácne zvážali furmani, čo znižova-
lo zisky podnikateľom. Preto sa v roku 1920 firma Österrei-
chische Bergund Hüttenwerke, ktorá sídlila v Českom Těšíne  
a mala pobočku v Máriahute - Žakarovciach, rozhodla posta-
viť železničnú trať, ktorá spojila skladisko dreva na Majdane  
so železnicou v Sabinove a predstavovala oproti furmanom  
výhodnejšiu ekonomickú alternatívu.

PRIEBEH TRATE
Trasa lesnej železnice začínala v Sabinove, pri stanici hlav-

nej železničnej trate Prešov - Orlov, kde kvôli prekládke dreva 
bola zriadená prekladacia koľaj. Rovnobežne s ňou vo vzdiale- 
nosti 4 m začínala úzkokoľajná trať lesnej železnice, ktorá po 
200 m krížila príjazdovú komunikáciu, od svojho 0,5 do 0,7 ki-
lometra viedla po súkromnej komunikácii Spieglovej továrne 
na papier, od 0,7 km viedla po súkromných pozemkoch a v 1,4 
km dosiahla ríšsku cestu Prešov - Lipany. Po tejto ceste, jej ľa-
vým okrajom bola vedená až k obci Pečovská Nová Ves. Odtiaľ 
prebiehala striedavo raz po pravej, raz po ľavej strane cesty až 
do obce Ľutina. Za Ľutinou železnica viedla vpravo od cesty,  
v obci Olejníkov cez 85 metrový most prekonávala potok Ľu-
tinka a neustále po pravej strane cesty dorazila až do obce 
Majdan, kde končila pri skladisku dreva.

VÝSTAVBA
Výstavbu trate realizovala firma Dr. Brukner & Pollitzer.  

Na stavbe zo začiatku pracovalo 75 robotníkov, ktorých úlohou 
bolo pripraviť terén, hlavne zarovnať svahy a spevniť miesta, 
kde trať pretínala vodné toky a strže. V septembri 1920, ako sa 
dozvedáme z korešpondencie firmy, boli vykonané prípravné 
stavebné práce, postavené všetky mosty a zabezpečovací múr. 
Nasledovala montáž koľajníc koncom decembra 1920 a v ja-
nuári 1921 už prebiehali prvé skúšobné jazdy, ktoré poukázali 
na viaceré problémy1.

Kolaudačná policajno-technická kontrola prebehla 4. 2. 1921 
so záverom, že trať je prevádzkyschopná, ale kvôli nájdeným 
nedostatkom2 bolo udelené len dočasné provizórne povolenie 
k prevádzke na dva mesiace. Definitívne povolenie bolo vyda-
né až 4. 10. 1921, a to na dobu troch rokov.

TECHNICKÉ PARAMETRE A PREVÁDZKA
Úzkokoľajná trať mala rozchod 600 mm a jej dĺžka bola 

13580 m. Podľa informácií z 13. 1. 1921 mala byť v nasledu-
júcom roku predĺžená o 3,5 km nad Majdan k ďalším zásobám 
dreva. Či k predĺženiu naozaj došlo, zatiaľ nie je známe. Cel-
kovo bolo postavených 10 nových mostov, z nich najdlhší bol 
85 metrový most v Olejníkove cez rieku Ľutinku, 16 mostov 
sa spevnilo a dva sa predĺžili. Šírka koruny spodnej stavby 
bola 2,2 m. Na vrchnú stavbu sa použili koľajnice o váhe 7 kg  
na bežný meter, vzdialenosť pražcov bola 65 cm.

Okrem prekladacích koľají (v Sabinove 110 m a v Majdane 
165 m dlhá), boli zaradené ešte dve vyhýbacie koľaje. Jedna 
sa nachádzala v Pečovskej Novej Vsi s dĺžkou 80 m a druhá 
v obci Ľutina takisto s dĺžkou 80 m. Pohon bol buď pomo-
cou konskej sily, alebo motorizovanými poľnými vozíkmi. Pre 
dopravu dlhého dreva sa použili dvojité vozíky s pohyblivým 
zariadením, jeden z nich bol opatrenýručnou brzdou. Doprava 
dreva bola v smere klesania, tam motorová sila väčšinou ani 
nebola potrebná. Najväčšie vyskytujúce sastúpanie v smere 

Sabinov - Majdan predstavovalo 53 ‰ a najväčšie protistúpa-
nie (na krátku vzdialenosť) 14 ‰. Najmenší polomer bol 40 m  
a vo vyhýbacích koľajách 30 m. Projektované boli 3 - 4 jazdy 
denne s maximálnou rýchlosťou 10 km/h, v obciach zníženou  
na 4 km/h. Podľa návrhov cestovného poriadku, denne z Maj-
danu do Sabinova zišli štyri vlaky po 24 m3. Celkovo sa teda 
denne dopravilo 96 m3 dreva.

UKONČENIE PREVÁDZKY
Železnica bola demontovaná a odpredaná v roku 1923, teda  

o rok skôr ako malo končiť udelené povolenie k prevádzke. Pod-
ľa jedného zdroja k tomu prispeli sabotáže zo strany furmanov, 
pri ktorých dochádzalo aj k smrteľným nehodám.3 Svedectvo 
o nehode podali aj informátori z Olejníkova, ktorí spomínali vy-
koľajenie vlaku tesne za Olejníkovom, v miestach nad terajšou 
rómskou osadou, pri ktorej prišiel o život jeden človek. Pod-
ľa informátorov z Pečovskej Novej Vsi, prevádzka skrachovala 
kvôli nehospodárnej doprave a nerentabilnosti podnikania.4

Tento článok vznikol na základe viacerých archívnych ma-
teriálov a rukopisu pripravovanej publikácie o lesných že-
lezniciach v okolí Prešova, ktoré serveru cergov.sk poskytol  
Ing. Zdeněk Maruna. Aj touto cestou mu ďakujem za jeho  
ochotu.

1. 29.12.1920 - Po naložení 16.2 m3 dreva v Majdane, motor 2 km pred 
Sabinovom, kde je protisvah, celý vlak neutiahol. Bolo potrebné jeden diel 
vlaku odvesiť a potom sa preň vrátiť. Na druhý deň boli rovnaké problémy, 
kolesá na mokrých koľajniciach podkĺzavali. V hlásení z 13. 1. 1921 boli 
spomínané dve vykoľajenia vlaku a problémy s motorom.

2. V čase kolaudácie nebola ešte dokončená výhybka v Pečovskej Novej 
Vsi, jeden z troch motorov mal poruchu a stále nebol vyriešený problém  
s protisvahom pred Sabinovom, čo bolo potrebné riešiť rozdeľovaním vlaku.

3. Ličák, P.: Anciáša ja tebe, tvojho železného.... In: Prešovský večerník, 
8/1993 Ličák, P.: Anciáša ja tebe, tvojho železného.... In: Prešovský večerník, 
8/1993. ...čo sa neveľmi páčilo furmanom, ktorí si zvozom dreva zarábali 
na živobytie, a tak jedného dňa sa postavili ku koľajniciam lesnej železnice 
a ten najstarší povedal: Anciáša ja tebe tvojho, železného... / ...nesčíselné 
atentáty na dráhu donútili spoločnosť, aby túto dráhu po poslednom ne-
šťastí (traja mŕtvi) odmontovala a v roku 1923 odpredala.

4. Pado, J.: Pečovská Nová Ves včera a dnes. Obecný úrad v Pečovskej 
Novej Vsi, 1998 Pado, J.: Pečovská Nová Ves včera a dnes. Obecný úrad  
v Pečovskej Novej Vsi, 1998, str. 40.

Autor: Martin Roškanin
www.cergov.sk

Lesná železnica Sabinov - Majdan
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Jesenná časť futbalových súťaží
V auguste sa začal nový ročník futbalových súťaží Obfz 

Prešov, v ktorom pôsobia družstvá nášho klubu TJ Slovan. 
Máme veľkú radosť z toho, že v novom ročníku sa rozšíril  
počet družstiev nášho klubu v súťažiach na 6. 

Pribudla nám najmenšia kategória žiakov - prípravka 
U9. Tešiť to musí nielen priaznivcov futbalu, ale športu 
celkovo, rodičov a hlavne  deti, že môžeme plne využívať 
podmienky, aké máme v obci. Budem sa opakovať, ale je 
to vďaka práci našich trénerov. V tíme vítame aj nového 
člena Jána Vrábeľa, ktorý pomáha pri najmenších kategó-
riách, kde je práca obzvlášť náročná. Práca s najmenšími 
si vyžaduje individuálny prístup, vysvetľovanie, ukážky  
a stonásobné opakovania. Pomáhať treba aj s obliekaním 

výstroje, obúvaním... Očakávame aktívnejšie zapájanie 
rodičov a ich pomoc.

Dospelí mali vstup do súťaže veľmi dobrý, no v dru-
hej polovici ich pribrzdili zranenia kľúčových hráčov.  
O zopár bodov sme prišli aj hrubými chybami rozhodcov,  
za čo boli aj disciplinárne riešení, ale výsledok sa nemení.  
Verím, že počas zimnej prestávky si hráči doliečia zrane-
nia a poctivo sa pripravia na jarnú časť.

Pre dorastencov U19 je tento ročník náročný, keďže 
väčšina je ešte vekovo v kategórii mladších dorastencov 
U17. Ale ak budú poctivo trénovať (mám pocit, že niektorí 
nevedia čo to znamená), nemali by mať v budúcom roční-
ku problém udržiavať  sa na popredných priečkach.

Starší žiaci sa už na-
plno udomácnili v 3. 
lige ako herne tak aj 
výsledkovo. Príležitosť 
v zápasoch dostávajú  
aj mladší žiaci, a aj 
keď sú vzrastom ešte 
menší, loptu ovládajú 
lepšie ako hocikto z ich 
starších súperov.

V novom roku prajem 
všetkým pevné zdravie, 
aby sa im vyhýbali zra-
nenia, chuť do tréningu, 
a na ihrisku aby nechali 
svoje srdce. Hrajme fut-
bal s chuťou, pre radosť a 
pre potešenie fanúšikov. 

Štefan Tall, 
predseda TJ Slovan 
Pečovská Nová Ves

      Klub Z V R P Skóre B K +/- FP
  1 TJ Sokol Brezovička 15 11 2 2 54:17 35 14 11 109.78
  2  TJ Sokol Ľubotice B 15 10 2 3 35:28 32 13 11 125.9
  3  TJ OK Chmiňany 15 9 3 3 37:22 30 12 6 122.96
  4  TŠK Terňa 15 8 1 6 37:34 25 11 4 120.04
  5  FK Rožkovany 15 7 1 7 27:30 22 10 1 119.6
  6 TJ Družstevník Hermanovce 15 6 2 7 42:37 20 9 -1 119.2
  7  Telovýchovná jednota TJ Nemcovce 15 5 5 5 31:31 20 8 -1 109.59
  8  ZŠ Vyšná Šebastová 14 6 1 7 25:34 19 7 -2 121.1
  9  TJ Slovan Pečovská Nová Ves 15 6 1 8 30:42 19 6 -2 115
10  TJ SOKOL Šarišské Sokolovce 14 5 2 7 21:27 17 5 -4 112.3
11  FK Dubovica 15 4 4 7 30:33 16 4 -8 118.34
12  ŠK Gregorovce 15 5 1 9 29:47 16 3 -8 110.88
13 FK Uzovský Šalgov 14 3 4 7 23:26 13 2 -11 113
14  TJ Družstevník Žipov 14 3 1 10 24:37 10 1 -11 119.0

Tabuľka 6. liga DOSPELÍ ObFZ Prešov
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PRIPRAVUJEME
Verejná schôdza s občanmi 
8. február: Detský karneval

22. február: Fašiangová zabíjačka
8. marec: Oslavy MDŽ

     Klub Z V R P Skóre B K +/- FP
  1  FK Kamenica  10 9 1 0 62:14 28 12 10 0
  2  FC Pivovar Šariš Veľký Šariš 10 7 2 1 35:12 23 11 8 0
  3  FK FC- Ražňany 10 7 0 3 39:25 21 10 6 0
  4  FK TJ Sokol Brezovica 10 6 1 3 25:15 19 9 1 0
  5  TJ Šľachtiteľ Malý Šariš 10 4 2 4 19:25 14 8 -1 0
  6  AŠZ Torysa 10 4 1 5 19:36 13 7 -2 0
  7  FK Dubovica 10 3 2 5 23:23 11 6 -4 0
  8  TJ Slovan Pečovská Nová Ves 10 3 2 5 23:28 11 5 -1 0
  9  FK Rožkovany 10 3 0 7 18:38 9 4 0 0
10  TJ Sokol Hrabkov 10 2 0 8 14:34 6 3 -9 0
11  TJ Slanské Ruská Nová Ves 10 1 1 8 6:33 4 2 -14 0
12  ŠK Gregorovce (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 0

Tabuľka 5. liga DORAST ObFZ Prešov

   Klub Z V R P Skóre B K +/- FP
1 FK Kamenica 12 9 3 0 28:12 30 4 12 0
2 TJ Slovan Pečovská Nová Ves 12 8 1 3 40:16 25 3 7 0
3 FK Javorina Krásna Lúka 12 3 3 6 22:26 12 2 -6 0
4 TJ Sokol Jakubova Voľa 12 0 1 11 10:46 1 1 -17 0

  Klub Z V R P Skóre B K +/- FP
1 FK TJ Sokol Brezovica 12 12 0 0 73:17 36 4 18 0
2 TJ Slovan Pečovská Nová Ves 12 5 2 5 30:32 17 3 -1 0
3 TJ Sokol Jakubova Voľa 12 4 3 5 26:34 15 2 -3 0
4 AŠZ Torysa 12 0 1 11 12:58 1 1 -17 0

   Klub Z V R P Skóre B K +/- FP
1  FC Pivovar Šariš Veľký Šariš 6 6 0 0 49:16 18 3 9 0
2 TJ Slovan Pečovská Nová Ves 6 3 0 3 28:22 9 2 0 0
3  Mládežnícke futbalové centrum Kapušany 6 0 0 6 8:47 0 1 -9 0

Tabuľka 3. liga MLADŠÍ ŽIACI ObFZ Prešov - skupina F

Tabuľka PRÍPRAVKA U11 ObFZ Prešov - skupina G

Tabuľka PRÍPRAVKA U9 ObFZ Prešov - skupina C

 Klub Z V R P Skóre B K +/- FP
  1  FK ROMA Jarovnice 13 12 1 0 81:25 37 13 19 0
  2  TJ Šľachtiteľ Malý Šariš 13 11 1 1 71:23 34 12 16 0
  3  FK TJ Sokol Brezovica 14 9 1 4 46:19 28 11 4 0
  4  FK Kamenica 14 8 0 6 47:30 24 10 3 0
  5  TJ ŠM Dulova Ves 14 7 1 6 38:39 22 9 4 0
  6  TJ Slovan Pečovská Nová Ves 13 6 3 4 53:26 21 8 0 0
  7  FK Kojatice 14 6 3 5 46:31 21 7 0 0
  8  TJ Inter Roma Ostrovany 13 5 2 6 55:58 17 6 -1 0
  9  OŠK Sokol Chminianska Nová Ves 13 5 0 8 39:47 15 5 -9 0
10 TJ Družstevník Hermanovce 14 4 2 8 28:52 14 4 -7 0
11  OŠFK Šarišské Michaľany 13 3 2 8 31:56 11 3 -7 0
12  ŠK Gregorovce 14 2 0 12 16:71 6 2 -15 0
13  TŠK Terňa 14 2 0 12 9:83 6 1 -15 0

Tabuľka 3. liga ŽIACI ObFZ Prešov



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

realizuje národný projekt

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA A TERÉNNA PRÁCA
V OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU

MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT II.
Trvanie projektu: november 2019 – december 2022

Výška NFP: 28 999 930,08 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk                     www.esf.gov.sk                            www.minv.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 
 
 

realizuje národný projekt 
 

KOMUNITNÉ SLUŽBY V MESTÁCH A OBCIACH S 
PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH 

KOMUNÍT – II. Fáza 

 Trvanie projektu: november 2019 – február 2022 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minv.sk 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 

Pecovskonovoveský spravodajca
17

AKTUÁLNE PROJEKTY

www.pecovska.sk



Pecovskonovoveský spravodajca
18

ŽIVOT  V  OBCI

www.pecovska.sk

 
  PÁNSKE, DÁMSKE, DETSKÉ KADERNÍCTVO  
   SPOLOČENSKÉ ÚČESY  
   SVADOBNÉ ÚČESY + SKÚŠKA  
   PLETIENKY KUČERY, REGENERÁCIA VLASOV  
   FARBENIE : OMBRÉ, SOMBRÉ, MELÍR ....   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  NÁJDETE NÁS:                                                        MÁRIA JUROVÁ 
  PEČOVSKÁ NOVÁ VES                                             0944 434 284 
  NA TRUBALOVEC 659/34                                       ERIKA STOLÁRIKOVÁ 
  FACEBOOK:                                                              0944 434 298 
  KADERNÍCKY SALÓN M&E  

Otvorené: 
Pondelok- Piatok  

10:00-18:00 
Sobota Nedeľa  

Objednávky  

Stalo sa už tradíciou, že sa Pečovčania aj v zimnom via-
nočnom období venujú turistike. Dobre oblečení, s tep-
lým čajom a super náladou sme sa 30.12.2019 zúčastnili  
ďalšieho ročníka zimného tu-
ristického pochodu na okruhu 
Olejníkov – chata Čergov – Lysá 
– Drienica. Krásna príroda, sne-
hom zaviate stráne a  nádherné 
výhľady nás očarili. Srdeční ľudia 
tak prežili príjemný deň s dobrou 
náladou, trochu vymrznutými  
lícami a šťastnými úsmevmi. 

Silvester je posledný deň  
v roku. Deň plný zábavy, úsme-
vov a prajných ľudí. Presne taký 
bol aj silvestrovský deň 2019, keď 
sa ľudia dobrej vôle, dobrej nála-
dy a ešte lepšej guráže stretli na 
blízkom vrchole Kohút. Bola tam 
veľmi dobrá atmosféra, ale hrial 
ma hlavne pocit, že sa stretnutia 
zúčastnili deti, mládež, dospelí  

a starší občania a hlavne, že prišli na krásnu prechádzku  
do prírody a na spoločné stretnutie s ľuďmi, s ktorými sa 
možno nevidíme celý rok, hoci často aj bývame blízko seba. 

VIANOČNÉ TURISTICKÉ TRADÍCIE
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