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Vážení spoluobčania,

v novom roku 2015 Vám všetkým 
úprimne a zo srdca prajem pevné 
zdravie, šťastie, veľa osobných a pra-
covných úspechov, pokoja a radosti.

Za posledných pár mesiacov sa 
toho v našej obci udialo viac než dosť. 
To najpodstatnejšie tkvie v tom, že 
v polovici novembra 2014 sme si vo-
lili nové vedenie obce. Ďakujem všet-
kým spoluobčanom, ktorých tento 
akt nenechal ľahostajnými, pristúpili 
k nemu zodpovedne a tak vyjadrili 
svoju vôľu riešiť veci verejné. Ukáza-
li, že im nie je ľahostajný osud našej 
obce. Výsledkom vášho racionálneho 
myslenia je 55,2 %-ná účasť Pečov-
čanov v komunálnych voľbách 2014, 
ktorú osobne vnímam ako nepísané 
referendum. 

Víťazstvo v komunálnych voľbách 
vnímam na jednej strane ako veľké 
osobné a morálne víťazstvo a na stra-
ne druhej ako ešte väčšiu zodpoved-
nosť smerom k mojim voličom. Sľub 
starostu, ktorý som zložil 10. decem-
bra 2014 a silný mandát voličov, kto-
rý som dostal, sú záväzkom, ktorý si 
budem uvedomovať v každý jeden 
deň môjho funkčného obdobia.

Cítim tento záväzok dvojnásob-
ne naliehavo aj preto, lebo budem 
starostom bez politickej a straníckej 
príslušnosti a táto moja nezávislá 
pozícia je tým, čo odo mňa ľudia oča-
kávajú. Chcem byť starostom, ktorý 
bude stáť za ľuďmi, hájiť ich práva 
a ctiť moje povinnosti voči všetkým 

občanom našej obce. Úrad som pre-
bral s cieľom pomáhať Pečovčanom 
a slúžiť im.

Zmenu na poste starostu našej 
obce možno vnímať aj ako historic-
kú udalosť, ktorá v novodobej, pono-
vembrovej histórii našej obce nemá 
obdobu. Na starostovskom stolci  som 
vystriedal človeka, ktorý svoj úrad 
zastával celých 20 rokov. Tento stav 
je z princípu úctyhodný a vo vzťahu 
ku mne ako novo nastupujúcemu sta-
rostovi predstavuje vysoko postavenú 
laťku.

Celý môj život som bol predáto-
rom, ktorý sa nebál prekonávať pre-
kážky. Neuspokojoval som sa tým, čo 
postačovalo iným. Naopak, tam, kde 
iní končili, tam som často začínal. Ta-
káto výzva dnes stojí predo mnou a ja 
stojím na prahu niečoho nového, spo-
jeného s napĺňaním môjho volebného 
programu.

Ako principiálny, zásadový a pat-
rične tvrdohlavý človek, ktorý si stojí 
za svojím slovom, urobím všetko pre-
to, aby som  náležite prispel k rozvoju 
našej obce, jej skrášleniu, spríjemne-
niu a povýšeniu na tie najvyššie méty, 
ktoré si právom zaslúži. Ciele, ktoré 
som si pred časom stanovil chcem na-
pĺňať v duchu zásad pokory, slušnosti, 
porozumenia, zákonnosti, spravod-
livosti a prísnej finančnej disciplíny. 
V spoločnom dialógu s občanmi všet-
kých vekových skupín vidím priestor 
na hľadanie cesty vedúcej k napĺňa-
niu stanovených cieľov. 

Po mojom boku stojí nový, podstat-
ne omladený parlament. Verím, že 
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pre plnenie plánov dokážem získať 
podporu jeho členov a tak spoločne 
prispejeme k šíreniu dobrého mena 
našej rodnej obce.

Ako jeden z prvých reálnych pre-
javov plnenia mojich sľubov v prin-
cípe prijatých zásad je skutočnosť, 
že vzhľadom na dosiahnuté výsledky 
v nedávnych komunálnych voľbách 
som sa rozhodol plne akceptovať 
vôľu voličov a tak som poveril funk-
ciou môjho zástupcu iba 24 - ročného 
Mgr. Slavomíra Karabinoša, ktorému 
v uvedených voľbách dôverovalo evi-
dentne najviac voličov. Tento akt je 
signálom „zelenej“ pre mladých ľudí 
a mojou ponukou pre spoluprácu 
s nimi.

Popri značnej pozornosti veno-
vanej oblasti kultúry a propagácii 
Pečovskej Novej Vsi mienim po dobu 
môjho mandátu aj v týchto ťažkých 
časoch venovať pozornosť príprave 
a následnej realizácii konkrétnych 
projektov. Prostredníctvom nich sa 
budeme uchádzať o investície nevy-
hnutne potrebné pre rozvoj a napre-
dovanie našej obce.

Primerane možnostiam a kompe-
tenciám starostu obce chcem podpo-
rovať všetky dobré nápady a rieše-
nia, bez ohľadu na to, kto s nimi príde. 
Budem férovým partnerom do disku-
sie a do hľadania riešenia problé-
mov. Novými prístupmi a nápadmi 
sa snažím plniť predvolebné sľuby 
už od prvého dňa môjho zvolenia 
do funkcie starostu a to aj v čase pred 
oficiálnym nástupom do funkcie. 

Už v prvých dňoch vlády nového ve-

denia obce ste mali možnosť jeho ru-
kopis v oblasti kultúry osobne pocítiť 
na vianočných trhoch 13. decembra 
a následne na silvestrovskom progra-
me spojenom s vítaním roka 2015 
v areáli pred OcÚ. Pri týchto akciách 
ste isto zaregistrovali iné tváre, ale to 
je vzhľadom na prebiehajúce zmeny 
prirodzené. Z postu starostu obce si 
v tejto súvislosti dovoľujem poďako-
vať všetkým, ktorí prispeli k zdarné-
mu priebehu uvedených akcií a kvali-
tatívnemu zvýšeniu ich úrovne.  

O prijatých zámeroch obce a vý-
sledkoch našej činnosti vás budeme 
priebežne informovať nielen ces-
tou obecného spravodajcu, ale aj 
na verejných stretnutiach s občan-
mi, od ktorých očakávame aj spätnú 
väzbu a podnety na napĺňanie vašich 
požiadaviek.

V závere mi dovoľte vyjadriť pre-
svedčenie, že spoločnými silami s no-
vozvolenými poslancami dokážeme 
pre našu obec urobiť maximum. 
Pevne verím, že ciele a predsavzatia, 
s ktorými sme sa uchádzali o vašu 
priazeň dokážeme spoločne pretaviť 
do reálnych skutkov. Dôvera, ktorú 
sme dostali od vás, našich občanov je 
pre nás obrovskou výzvou a zároveň 
záväzkom do budúcnosti. Čaká nás 
veľa úloh a práce, preto želám nám 
všetkým odvahu a odhodlanie na ces-
te meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť 
a vytrvalosť zvládať ťažkosti, ktoré 
nás na tejto ceste budú sprevádzať.  

Starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava
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Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí konaných dňa 15. 11. 2014  

v obci Pečovská Nová Ves

Počet	osôb	zapísaných	v	zoznamoch	voličov	 ............................................................. 1813
Počet	voličov,	ktorým	boli	vydané	obálky	 ................................................................... 1003
Počet	odovzdaných	obálok		 ............................................................................................... 1002
Počet	platných	hlasovacích	lístkov	odovzdaných	pre	voľby	do	OZ	 ..................... 979
Počet	zvolených	poslancov	 ........................................................................................................  9
Počet	platných	hlasovacích	lístkov	odovzdaných	pre	voľby	starostu	obce	 ..... 952
Percento	účasti	vo	voľbách	do	orgánov	samosprávy	obcí	 ............................ 55,27 % 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu 
starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

Por.
číslo Meno	a	priezvisko	kandidáta

Názov	politickej	strany	alebo	
politického	hnutia,	ktorá	kandidáta	
navrhla	alebo	nezávislý	kandidát

Počet	platných	
hlasov

1. Jaroslav Dujava, PhDr. nezávislý	kandidát 651

2. Peter	Novický KDH 301

Za starostu obce bol zvolený: Jaroslav Dujava, PhDr., nezávislý	kandidát

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí 
podľa počtu získaných platných hlasov:

Por.	
číslo Meno	a	priezvisko	kandidáta

Názov	politickej	strany	alebo	
politického	hnutia,	ktorá	kandidáta	
navrhla	alebo	nezávislý	kandidát

Počet	platných	
hlasov

1. Slavomír Karabinoš, Mgr. SMER-SD 555
2. Jozef Balaščík, Ing. KDH 485
3. Ondrej Semančík, Ing. KDH 428
4. Ján Antol SNS 407
5. Jaroslav Želinský SMER-SD 398
6. Jozef Kolcun, Ing. SMER-SD 384
7. Jaroslav Dujava, PhDr. nezávislý	kandidát 370
8. Peter Novický Strana	zelených 370
9. Lukáš Baňas, Mgr. KDH 362
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Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného 
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por.	
číslo Meno	a	priezvisko	kandidáta

Názov	politickej	strany	alebo	
politického	hnutia,	ktorá	kandidáta	
navrhla	alebo	nezávislý	kandidát

Počet	platných	
hlasov

1. Silvia	Orosová,	Mgr. SMER-SD 298
2. Veronika	Želinská SMER-SD 277
3. Mariana	Kolečanská,	Mgr. KDH 276
4. Štefan	Červeňák KDH 252
5. Ján	Vaľuš SMER-SD 235
6. Stanislav	Bittner,	Mgr. KDH 212
7. Alena	Skubová,	Mgr. KDH 197
8. Jaroslav Cebula KSS 67

Zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve
Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, 
riešenia nezamestnanosti
	 Predseda:	Mgr.	Silvia	Orosová	
	 Podpredseda:	Ing.	Ondrej	Semančík	
	 Tajomník:	Bc.	Anna	Krajňáková
Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho roz-
voja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 
	 Predseda:	Ing.	Jozef	Kolcun	
	 Podpredseda:	Peter	Novický	
	 Tajomník:	Terézia	Bočkaiová
Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmo-
vými organizáciami, prácu s Rómami 
	 Predseda:	Mgr.	Slavomír	Karabinoš	
	 Podpredseda:	Ján	Antol	
	 Tajomník:	Mgr.	Andrea	Štofaníková
Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 
medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov
	 Predseda:	Ing.	Jozef	Balaščík	
	 Podpredseda:	Mgr.	Lukáš	Baňas	
	 Tajomník:	Martina	Girašková	
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
	 Predseda:	Jaroslav	Želinský	
	 Podpredseda:	Ing.	Jozef	Balaščík	
	 Člen:	Ján	Antol



Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi podľa § 6 ods. 1 § 11 ods. 4 
písm. d) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov vydáva

Dodatok č. 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2013 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves.

Týmto dodatkom č. 1 sa upravuje VZN č. 3/2013 nasledovne: 

Čl. 1

1. Mení a nahrádza sa v V. časti § 11 – Daň za ubytovanie – ods. 1 
nasledovne: 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa §754 až 
759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, fyzickej osoby v ubytovacom 
zariadení podľa ustanovenia §37 zákona o miestnych daniach.

2. Mení a nahrádza sa v VIII. časti – Miestny poplatok §20 nasledovne:

§ 20
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla po-
vinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernú časť. 
Poplatník preukáže obci túto skutočnosť hodnovernými dokladmi ktorými sú:

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
- ukončenie podnikania v obci,
- kópia úmrtného listu,
- potvrdenie o ukončení prechodného pobytu v obci.

2. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka tento poplatok zníži o 50 % zo 
sadzby poplatku, ak poplatník obci bez pochybností preukáže, že sa v zdaňo-
vacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce 
alebo je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo je držiteľom preukazu fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím 
so sprievodcom.
Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými dokladmi, ktorými sú:
- potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovná zmluva, potvrde-

nie sprostredkovateľskej agentúry, 
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- potvrdenie o návšteve školy spolu s dokladom o ubytovaní, 
- preukaz fyzickej osoby s ŤZP. 
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom 
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. 

3. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatník 
preukáže bez pochybností, že 365 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území obce. 
Podmienkou odpustenia poplatku je predloženie hodnoverných dokladov, kto-
rými sú:
- doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí (pracovná zmluva, potvrdenie za-

mestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahra-
ničí, pracovné povolenie),

- doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí spolu 
s dokladom o ubytovaní,

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na území SR,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, do-

mov sociálnych služieb, domov dôchodcov), reedukačnom zariadení, 
- potvrdenie o vykonávaní kňazskej alebo rehoľnej služby mimo územia obce,
- potvrdenie o pobyte v detskom domove, 
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni,
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia pre výkon väzby alebo výkon 

trestu odňatia slobody. 
Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

4. Pokiaľ budú predložené doklady v cudzom jazyku, poplatník doloží aj ich pre-
klad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad) podpísaným po-
platníkom.

5. Doklady sa predkladajú každoročne pre príslušný kalendárny rok.
6. Na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona obec zníži poplatok v zdaňovacom 

období na základe žiadosti poplatníka nasledovne: 
- držiteľ Jánskeho plakety 
 * diamantová a zlatá plaketa o 100% zo sadzby poplatku,
 * strieborná plaketa o 50% zo sadzby poplatku, 
Doklad: kópia príslušnej plakety.

7. Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je po-
platník povinný predložiť správcovi poplatku do 31.1. príslušného zdaňo-
vacieho obdobia.

8. Správca poplatku ustanovuje, že zníži poplatok v zmysle §20 ods. 6 tohto VZN 
len v prípade, ak si poplatník riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidova-
né nedoplatky z dôvodu neplatenia miestnych daní a poplatku.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves tento Dodatok č. 1 k všeobecne 
záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2013 schválilo dňa 10.12.2014.
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2. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2013 
zo dňa 6.12.2013 nadobúda účinnosť 01.01.2015.

3. Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2013 zo dňa 6.12.2013 zostávajú nezmenené.

V stredu 10. decembra 2014 sa v kultúrno-spoločenskej sále OcÚ konalo za prítom-
nosti verejnosti a pozvaných hostí slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Po štátnej hymne Slovenskej republiky si slovo vzal končiaci starosta pán Jaroslav 
Baňas. Vo svojom príhovore zhrnul v krátkosti svoje dvadsaťročné pôsobenie na sta-
rostovskej stoličke a poďakoval sa všetkým za spoluprácu a podporu. Predsedníčka 
miestnej volebnej komisie pani Čekanová oznámila všetkým prítomným oficiálne vý-
sledky volieb. Následne víťaz komunálnych volieb v našej obci PhDr. Jaroslav Dujava 
prečítal a podpísal sľub starostu obce, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedo-
mie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej 
republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Jaroslav Baňas odovzdal starostovské in-
sígnie svojmu nástupcovi a od tejto chvíle viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva 
už PhDr. Jaroslav Dujava. Nový starosta vo svojom príhovore zhrnul svoje priority 
a poďakoval sa za silný mandát, ktorý mu občania dali v nedávnych komunálnych 
voľbách.

Sľub zložilo aj všetkých deväť poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré prešlo vý-
raznou obmenou, veď až šesť poslancov zasadá do obecného zastupiteľstva po prvý-
krát. Slávnostnú časť ukončilo odovzdávanie darov, ako prejav vďaky pre odchádza-
júceho starostu. Nový pán starosta aj jeho predchodca sa zhodli, že vykonávať tak 
náročnú funkciu by nebolo možné 
bez silného rodinného zázemia 
a preto sa kyticami kvetov poďako-
vali svojim manželkám za pomoc 
a podporu. Nasledovala krátka 
recepcia, na ktorej bol priestor aj 
na osobné gratulácie a neformál-
ne rozhovory. Nový pán starosta 
sa spolu s poslancami následne 
odobral do svojej pracovne, kde 
do neskorých hodín pokračovalo 
zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva svojou pracovnou časťou.

Ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva



8 Pečovskonovoveský spravodajca

Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s §18a  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie funkcie:

„Hlavný kontrolór obce Pečovská Nová Ves“

Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Doklady k prihláške:
1. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
3. čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
4. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej po-

zície
5. súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve

Termín nástupu: 1.4.2015

Pracovný úväzok: 30%

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skon-
čenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy 
hlavného kontrolóra vymedzuje § 18, § 18a, 18d, 18e a 18f zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:

Všeobecné podmienky:
a) hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. 

Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľ-
stvu. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu 
do práce,

b) funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného za-
stupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom 
alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce či funkciou podľa zákona 
č.153/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

c) hlavný kontrolór obce nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom ria-
diacich, kontrolných alebo dozorných právnických osôb, ktoré vykonávajú pod-
nikateľskú činnosť.
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Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pra-
vidlami kontrolnej činnosti.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d citovaného zákona,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného 
účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho 
najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej čin-
nosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostried-
kami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obec-
nej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zria-
dených obecným zastupiteľstvom.
  
Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo zaslať 
poštou s požadovanými dokladmi najneskôr do 30.1.2015 na adresu:

Obec Pečovská Nová Ves
Hlavná 33

082 56 Pečovská Nová Ves

s označením: 
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa:
13.02.2015 o 17,00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracov-
ných dní od vykonania výberového konania. 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového ko-
nania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.
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Šiesty	december	patrí	už	tradične	staršiemu	pánovi	v	červenej	čapi-
ci	a	dlhej	bielej	brade,	ktorý	dobré	deti	odmeňuje	a	zlé	 trestá.	Keďže	
v	roku	2014	bolo	veľa	detí	poslušných	a	Mikuláš	mal	plné	ruky	práce,	
navštívil	deti	v	Pečovskej	Novej	Vsi	už	predvečer	svojho	sviatku,	 teda	
5.	decembra	a	bola	 to	návšteva	vo	veľkom	štýle.	Netrpezlivo	na	neho	
čakali	predovšetkým	deti	všetkých	vekových	kategórii,	 ktoré	 sa	 zhro-
maždili	v	parku	pred	obecným	úradom	a	neustále	dookola	kládli	tú	istú	
otázku	svojím	rodičom:	kedy	už	konečne	príde?	Keď	tma	pomaly	sadla	
na	oblohu	nad	obcou,	v	diaľke	sa	začalo	ozývať	cválanie	koňa,	za	ktorým	
nasledoval	koč	aj	 s	 trojicou	postáv,	ktoré	najmenší	netrpezlivo	čakali.	
Mikuláš,	anjel	a	čert.	
Na	úvod	Mikuláš	všetky	deti	privítal	a	opýtal	sa	rodičov,	či	ich	ratolesti	

poslúchali.	Aj	keď	sa	čert	snažil	presvedčiť	Mikuláša,	že	deti	v	Pečovskej	
Novej	Vsi	sú	zlé	a	nezaslúžia	si	nič	okrem	uhlia	a	palice,	Mikuláš	sa	nedal	
oklamať	a	pripomenul,	že	si	poctivo	vedie	evidenciu	všetkých	dobrých	
a	zlých	deťúreniec.	Aj	dobré	deti	však	nedostali	balíček	sladkých	dob-
rôt	 zadarmo.	Mikuláša	potešili	 spevom,	 recitovaním	alebo	modlitbou.	
Aj	Mikuláš,	hoc	je	starý	už	viac	ako	1700	rokov	kráča	s	dobou.	Trpezlivo	
si	vzal	každé	dieťa	na	kolená	a	počkal,	kým	si	rodičia	zvečnili	tento	výni-
močný	okamih	do	svojho	smartfónu.	Deti	tak	budú	mať	peknú	spomien-
ku	aj	potom,	čo	sa	minuli	všetky	dobroty	z	mikulášskeho	balíčka.	Hlavné	
je	však	to,	že	žiadne	dieťa	neostalo	bez	sladkej	odmeny	a	ak	budú	deti	
počúvať	aj	počas	tohto	roka,	Mikuláš	príde	v	decembri	opäť.

Vítanie Mikuláša
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Vianočné trhy aké tu ešte neboli
K predvianočnému času patria aj Vianočné trhy, 

ktoré sa postupne udomácnili aj v našej obci. Mož-
nosť príjemne si posedieť s kamarátmi a známymi 
alebo nakúpiť tradičný vianočný tovar ako oblátky, 
med alebo medovníky je už niekoľko rokov vítanou 
možnosťou aj v Pečovskej Novej Vsi. Na Luciu, 13. 
decembra 2014 tak Vianočné trhy v obci napísa-
li svoju ďalšiu kapitolu. Keďže išlo o prvé kultúrne 
podujatie pod novým vedením obce, vianočné trhy 
boli plné noviniek s cieľom zvýšiť ich atraktivitu pre 
obyvateľov a ponúknuť ešte krajší zážitok z ich 
návštevy. 

Azda najvýraznejšou zmenou bol začiatok podu-
jatia, ktorý sa presunul z ranných hodín na popo-
ludnie. Organizátori podujatia vychádzali z predpokladu, že predpoludním trávia ľudia 
čas nakupovaním alebo domácimi prácami a popoludní už majú viac času na oddych 
a zábavu. Ďalším cieľom presunu začiatku na popoludnie bolo využiť čaro večera a skor-
šieho príchodu tmy, keďže jedným z hlavným bodov podujatia bolo nevšedné vianočné 
osvetlenie budovy obecného úradu. Klasicistická kúria postavená v prvej polovici 19. 
storočia ešte nikdy nebola osvetlená v takých pestrých farbách a dotazy občanov, ktorí 
sa zaujímali, kedy sa farbené osvetlenie zopakuje, dokazujú, že sa im aj táto atrakcia 
páčila. Najmenších zaujal detský kútik, ktorý zmenil kultúrno-spoločenskú sálu obecné-
ho úradu na miesto plné hier, a rozprávok. Pre deti, ktoré boli pod odborným dozorom 
bola pripravená široká škála aktivít, od premietania kreslených rozprávok, cez šmýkačku 
a domčeky až po maľovanky a plyšové hračky. Súčasťou detského kútika bola aj výstava 
„Vianoce očami detí.“ Bolo úžasne pozorovať, ako deti pomocou kresieb vyjadrili svoje 
vnímanie najkrajších sviatkov roka. Rodičov určite potešila široká ponuka vianočných 
dobrôt, ako punč, klobáska, jaternica, alebo zabíjačkový ovar. Svoj tovar alebo remesel-
né výrobky ponúkal rekordný počet vystavovateľov a charitatívnym rozmerom bol zber 
hračiek a kníh, ktoré putovali k deťom z chudobnejších rodín. Organizátori podujatia už 
teraz uvažujú, s čím výnimočným prísť na Vianočné trhy 2015. 
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Návšteva Rómskej osady
Počet Rómov v našej obci neustále narastá a aj od miery 

ich integrácie do bežného života bude závisieť kvalita života 
v Pečovskej Novej Vsi. Nové vedenie obce si túto skutoč-
nosť uvedomuje a kladie rómsku problematiku medzi hlavné 
priority svojho pôsobenia. Len vzájomná komunikácia a po-
znanie reálneho stavu môžu v budúcnosti priniesť zlepšenie 
života Rómov. Žiadne štatistiky ani obrázky neopíšu realitu 
lepšie ako autentická skúsenosť. Práve preto nové vedenie 
obce realizovalo v uplynulých mesiacoch niekoľko návštev 
rómskej osady a komunitného centra s cieľom nielen hľadať 
riešenie, ale aj motivovať Rómov, aby sa v prvom rade oni 
sami zaujímali o svoju lepšiu budúcnosť. 

17. decembra 2014 navštívil komunitné centrum starosta 
obce PhDr. Jaroslav Dujava spolu so svojím zástupcom Mgr. 

Slavomírom Karabinošom. Starosta obce v príhovore pripomenul, že jeho návšteva nie 
je náhodná, ale symbolizuje nový prístup k tejto skupine obyvateľstva s cieľom zlepšiť 
ich životnú situáciu. Rómsku problematiku v obci označil za jednu zo svojich top priorít, 
ktorej bude venovať zvýšenú pozornosť. Rómske deti vedeniu obce ukázali svoj talent, 
spevom a tancom obohatili toto stretnutie. Práve v rómskych deťoch a v ich výchove je 
kľúč k ich lepšej budúcnosti. Treba sa preto poďakovať všetkým pedagógom, špeciál-
nym asistentom a pracovníkom komunitného centra, ktorí dennodenne Rómov vzdelá-
vajú, pomáhajú im a venujú im svoj čas a energiu. Je to práca vyžadujúca si obrovské 
množstvo trpezlivosti a výsledky tejto práce sa prejavia až o niekoľko rokov neskôr. 

19. decembra 2014 sa v rómskej osade pod záštitou starostu obce konala vianočná 
kapustnica spojená s odovzdávaním výťažku zo zbierky hračiek a kníh. Okrem starostu 
obce PhDr. Jaroslava Dujavu podujatie svojou prítomnosťou podporili aj správca far-
nosti v Pečovskej Novej Vsi Miroslav Turčík a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. 
Slavomír Karabinoš a Jaroslav Želinský. Zatiaľ, čo deti sa tešili z predčasných darče-
kov, ich rodičia sa zaujímali o to, ako nové vedenie obce bude riešiť početné problémy 
rómskej osady. Starosta a prítomní poslanci prisľúbili pomoc pri vytváraní stavebných 
parciel. Priamo na mieste sa riešil aj 
problém pokazenej studne, ktorá je 
zdrojom vody pre celú osadu. Už na 
najbližšom zasadnutí obecného zastu-
piteľstva budú predstavené konkrétny 
návrhy na riešenie rómskej problema-
tiky v obci. Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí prispeli do zbierky hračiek a kníh 
a vyčarili tak úsmev na perách deťom, 
ktoré pochádzajú zo znevýhodneného 
prostredia. 
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Prváčence konečne žiakmi školy
Dňa 14. novembra 2014 popoludní sa malá telocvičňa základnej školy zaplnila 

rodičmi a známymi, ktorí boli zvedaví na slávnostnú akadémiu svojich detí. Už po 
4-krát sme privítali našich nových žiačikov na milej slávnosti. Aby sa títo stali sku-
točnými žiakmi  školy, museli splniť niekoľko zaujímavých úloh a zaspievať prvácku 

hymnu. Predviedli svoje schopnosti a zna-
losti, ktoré nadobudli počas prvých dvoch 
mesiacov na našej škole. 

V závere deti zložili prvácky sľub a po 
„pasovaní“ pani riaditeľkou sa naše prvá-
čence môžu pokojne nazývať prvákmi zák-
ladnej školy.

Mgr. Katarína Pribolová                          
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Radosť, Štedrosť, Pokoj a Láska sa rozhoreli
Vianočný koncert už akosi ne-

odmysliteľne patrí v čase pred-
vianočnom k životu našej obce. 
V to nedeľné popoludnie 21. de-
cembra sa koncert niesol v du-
chu obdarovávania. Obdarovať 
sme chceli všetkých, ktorí si našli 
čas a prišli sa nadýchať pravej 
vianočnej atmosféry. A tak, ako 
doma už čakali prichystané a za-
balené darčeky, tak aj naše deti 
prichystali darček pre svojich naj-
bližších – darček v podobe pies-
ní, tancov, scénok, básní, kolied 
a vinšov. 

Symbolickým darčekom bol aj 
náš adventný veniec, na ktorom 
sa postupne rozhoreli štyri svie-
ce.

Prvá zapálená sviečka na adventnom venci priniesla spolu s blokom krásnych 
vystúpení do sŕdc prítomných symbolickú RADOSŤ, ďalšie dve sviečky boli poďa-
kovaním za ŠTEDROSŤ a POKOJ, ktoré nám boli v starom roku dožičené a s po-
slednou zapálenou sviečkou sme pozvali k nám LÁSKU. Sviatočnou atmosférou bol 
pretkaný celý koncert a záverečným spoločným spevom „Tichej noci“ sme vpustili 
Lásku do svojich sŕdc. Dovoľme jej, aby prehriala aj tie najtajnejšie zákutia našej 
duše. Aby sme boli zas o kúsok lepší, milší a tolerantnejší. 

Mgr. Valentína Krajňáková
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Krv je pre človeka životne dôležitá tekutina, ktorej strata môže mať za následok váž-
ne zdravotné komplikácie, do konca aj smrť. Napriek tomu, že medicína v treťom tisíc-
ročí napreduje míľovými krokmi, jediným zdrojom krvi stále ostáva naše vlastné telo. 
Práve preto je nevyhnutné, aby sa čo najväčší počet zdravých ľudí zapojilo do dar-
covstva krvi a pomohlo tým, ktorí ju z rôznych dôvodov potrebujú. Darovanie krvi patrí 
k tým najšľachetnejším činom, ktoré môže človek urobiť pre toho druhého. Aj tento 
zdanlivý malý skutok môže zachrániť život úplne neznámemu človeku. A v našej obci 
sú hrdinovia, ktorí zúčastňujú pravidelných odberov krvi a pomáhajú tak zachraňovať 
zdravie a ľudské životy. V roku 2014 sa 3 odberov zúčastnilo 87 obyvateľov obce. 
V dvoch prípadoch boli odbery krvi adresné, to znamená, že krv putovala priamo pre 
dva osoby, ktoré to v tom čase nevyhnutne potrebovali na prežitie. Veľké poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa týchto odberov zúčastnili. Prekonali vlastnú pohodlnosť alebo 
strach z ihly, našli si chvíľu času a ukázali, že aj ľudia v našej obci majú dobré srdce. 

Aj v roku 2015 plánuje Miestny spolok Červeného kríža v Pečovskej Novej Vsi od-
bery krvi, ktoré opäť poputujú tým, ktorí to v danej chvíli budú najviac potrebovať. Od-
bery na rok 2015 sú plánované v nasledujúcich termínoch: 18.4.2015, 29.8.2015 
a 19.12.2015

V rámci podpory systematickej práce s mládežou Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža v Pečovskej Novej Vsi prijíma nových členov do Miestneho spolku SČK. 
Členom MS SČK nemusí byť len darca krvi. Môžete pomáhať ako dobrovoľník. Záro-
veň Vám z členstva plynú určité výhody napr. zľavy pri kurzoch Prvej pomoci, pri opat-
rovateľských kurzoch ... Prosíme hlavne mladých, aby sa zapojili do našich aktivít. Viac 
informácií u p. Karaffovej na t.č. 0905 777 256 alebo lydiakaraffova@gmail.com

Darovanie krvi je skutočným „darom života.“
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Silvester 2014
Posledný deň v roku sa už tradične nesie v znamení zábavy a dobrej nálady. Po 

dlhých rokoch sa v Pečovskej Novej Vsi obnovila tradícia silvestrovských osláv pred 
obecným úradom. Je potešujúce, že aj v mrazivom počasí si množstvo ľudí našlo čas 
a vítali nový rok spoločne v sprievode hudby a príjemnej atmosféry. Na zahriatie bolo 
v ponuke varené víno a čaj. Predovšetkým najmenších potešilo vypúšťanie lampiónov 
šťastia, ktoré zdobili silvestrovskú oblohu nad Pečovskou Vsou. O polnoci za zvuku 
štátnej hymny Slovenskej republiky a ohňostrojov si ľudia vzájomne želali do nového 
roka len to najlepšie. V podobnom duchu sa niesol aj prejav starostu obce, ktorý si 
následne spolu s prítomnými poslancami obecného zastupiteľstva a ďalšími občanmi 
zaželali všetko dobré. 

Silvestrovským oslavám pred obecným úradom predchádzal výstup na Kohút, kto-
rý je už pre všetkých milovníkov turistiky neodmysliteľnou súčasťou posledného dňa 
v kalendárnom roku. Jasné a mrazivé počasie ponúklo z vrchu nádherný výhľad nie len 
na okolie, ale aj na Vysoké Tatry. V rovnakom čase realizovali výstup na Kohút aj oby-
vatelia Sabinova a Jakubovej Vole, na vrchu kopca sa tak konalo priateľské stretnutie 
nášho okresného mesta a susednej obce. V dobrej nálade sa následne účastníci vrátili 
domov a sľúbili, že sa stretnú na ďalšom turistickom podujatí v novom roku 2015.
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Pozvánka na obecné fašiangy
V minulosti boli fašiangy jedným z vrcholom života na dedine. Ľudia si tak predĺžili 

radostný čas Vianoc a hojnosti, ktorý neskôr vystriedal pôst. Zabíjačka bola spoločen-
skou udalosťou na ktorej sa zišla celá rodina a dobre vykŕmené prasa bolo znakom 
dobrého gazdu. Moderná doba zmenila aj naše návyky počas fašiangov a dnešná 
mladá generácia, hoci vyrastá na dedine už nemá toľko príležitosti zažiť nefalšovanú 
atmosféru zabíjačky. Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi sa preto rozhodol obnoviť 
túto tradíciu a pozýva všetkých občanov 14. 2. 2015 (sobota) na obecnú zabíjačku, 
ktorá sa bude konať v priestore pred obecným úradom. Priamo pred očami divákov 
pripravia majstri mäsiari zabíjačkové špeciality. Zabíjačka bude sprevádzaná s ochut-
návkou tradičných jedál a so sprievodnými podujatiami ako súťaž v čistení cibule, 
pečenia nálešnikov alebo jedenia chleba so šmaľcom. 

Kultúrnou časťou programu bude dedinský sprievod v maskách, Araňa z Jarovníc 
a folklórne skupiny z Pečovskej Novej Vsi a okolitých obcí. Keďže pôjde o posledný 
fašiangový víkend, na konci zabíjačky bude pochovaná basa, ako neklamaný znak 
blížiaceho sa pôstu. Definitívnym záverom fašiangov v Pečovskej Novej Vsi bude de-
dinská zábava, ktorá sa začne o 19:00 v kultúrno-spoločenských priestoroch OcÚ. 
Keďže 14. február je aj sviatkom zaľúbených, zábava bude plná prekvapení hlavne pre 

zamilované dvojice. Nechajte sa prekvapiť, tešíme sa na Vašu účasť  

Farské ľudové misie 2015
Len tí najstarší si to ešte v našej farnosti pamätajú - ľudové misie v Pečovskej 

Novej Vsi. Bolo to v roku 1940. Vtedy pátri misionári dokázali spojiť pred oltárom 
k modlitbe nielen celé rodiny, ale množstvo ľudí zo širokého okolia.

A od 15. do 22. februára sa to stane znova po 75 rokoch. 
Farské ľudové misie, ktoré budú tohto roku, by sa mali stať „požehnaným ča-

som“ obrátenia, pokoja, radosti a nádeje pre všetkých nás. 
Čo vlastne misie sú? Je to v podstate osemdňová duchovná obnova farnosti. 

Jej cieľom je priviesť veriacich k zmene života podľa evanjelia, podľa Pána Ježiša.
Začnú v nedeľu a skončia sa o 8 dní v ďalšiu nedeľu slávnostným posvätením 

misijného kríža. Počas celého týždňa budú veriaci počuť misijné kázne na témy: 
Boh – láska, Hriech, Odpustenie, Cirkev, Eucharistia, Utrpenie, Rodina.

Oslovení budú všetci - deti, mladí, mužovia a ženy, starí i chorí. Pobožnosti ako 
je krížová cesta, obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, Eucharis-
tická adorácia by v tomto čase misií mali byť pookriatím duše.

Pátri misionári Spoločnosti Božieho slova z Nitrianskej Kalvárie, pod vedením 
p. Jána KUŠNÍRA, SVD, prinesú vo februári Božiu milosť do všetkých čakajúcich a 
otvorených sŕdc. Nech je ich dielo požehnané a nech Božím slovom oslovia nielen 
tých, ktorí misie radostne očakávajú, ale aj tých, ktorým je to jedno.

Pomôžme im svojimi modlitbami. duchovný otec Miroslav
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Známy biblický výrok: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vy-
chádza z Božích úst.“ nám všetkým pripomína, že ľudský život nie je len o materiálnom 
uspokojení, ale aj o pohladení duše a vnútornom pocite šťastia a pohody. Obecný úrad 
v Pečovskej Novej Vsi v spolupráci s farským úradom organizuje púť po stopách Jána 
Pavla II. pre občanov našej obce. Cieľom púte, ktorá sa uskutoční 7. 3. 2015 je priblížiť 
významnú postavu svetských aj cirkevných dejín, ktorá sa narodila len 177 km od Pe-
čovskej Novej Vsi. Trasa povedie cez Wadowice, Zebrzydowskú kalváriu až do Centra 
Jana Pavla II. v Krakowe. Na Zebrzydowskej kalvárii odslúži správca našej farnosti Mi-
roslav Turčík sv. omšu, ktorej úmysel bude venovaný Pečovskej Novej vsi a všetkým jej 
občanom. S cieľom sprístupniť jednodňové podujatie čo najširšej verejnosti bude časť 
nákladov hradená obecným úradom a z časti účastníkmi púte. Vítané sú mladé rodiny 
s deťmi, seniori, školáci, študenti stredná generácia a všetci, ktorý majú záujem vydať sa 
po stopách Karola Wojtylu. Zároveň je to výborná príležitosť stráviť deň s ďalšími občan-
mi obce, lepšie sa spoznať, prípade utužiť rodinné väzby a kamarátstva. 

Po stopách Jána Pavla II.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť osobne na obecnom úrade, 
telefonicky na 051/458 31 21 alebo mailom 

na obec@pecovska.sk prípadne na prednosta@pecovska.sk



Pečovskonovoveský spravodajca 19

Rím - Florencia 

Jedinečné miesta plné historických pamiatok

PROGRAM 
1. deň: Odchod z Pečovskej Novej Vsi v dopoludňajších hodinách, tranzit cez krajiny EÚ, noc 

v autobuse. 
2. deň: V ranných hodinách príchod do metropoly Talianska, Ríma. Celodenná prehliadka 

mesta: Lateránska bazilika, Španielske námestie so Španielskymi schodmi a barokovou 
Fontánou La Barcaccia, Fontána Di Trevi – „najkrajšia fontána v Ríme”, Piazza Colonna 
- námestie so stĺpom Marca Aurelia, Panteón - chrám všetkých bohov, Piazza Navona  - ná-
mestie s troma fontánami, Piazza Venezia - pamätník Viktora Emanuela II., ktorý symbolizu-
je znovuzjednotenie Talianska, Kapitol – najnižší a historicky najvýznamnejší vrch, Forum 
Romanum – zrúcaniny antických chrámov a bazilík, Koloseum - svetoznámy amfiteáter. 
Ubytovanie, večera, nocľah. 

3. deň: Raňajky, odchod do Vatikánu. Prehliadka Námestia sv. Petra, Baziliky sv. Petra 
s hrobkami pápežov, možnosť výstupu  na kupolu alebo návšteva Vatikánskych múzeí, ku 
ktorým patrí aj Sixtínska kaplnka. Audiencia u Svätého Otca. Popoludní voľný program, 
návrat na miesto ubytovania, večera, nocľah. 

4. deň: Raňajky. V ranných hodinách presun do Florencie. Pešia prehliadka mesta: Národná 
knižnica, Kostol Santa Croce - ukrývajúci náhrobky talianskych osobností, akými sú Micha-
lengelo či Macchiavelli. Námestie Piazza delle Signoria, Palazzo Vecchio, Dóm Santa Ma-
ria del Fiore - jedna z najväčších katedrál na svete, Campanile - 82 metrov vysoká zvonica, 
Kostol San Lorenzo /najstarší kostol vo Florencii/, Ponte Vecchio - Starý most, Palazzo 
Pitti - palác Pitiovcov, ktorý je jedným z najväčších florentských palácov, Záhrada Boboli 
s množstvom fontán, citrusov a jaskýň. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko. 

5. deň: Návrat do Pečovskej Novej Vsi v popoludňajších hodinách. 

DOPRAVA: Klimatizovaným autobusom s ponukou chladených a teplých nápojov. 

TERMÍN  6. 5. – 10. 5. 2015 
CENA  235,- €/osoba 

Cena obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom 
2x ubytovanie s polpenziou, služby sprievodcu CK, poistenie CK proti insolventnosti, 

komplexné cestovné poistenie na 5 dní 
Nepovinný príplatok: vstupy do pamiatok a múzeí, presuny metrom 

Kontaktná osoba: Jana Petreková, janeska72@gmail.com  0907529775

5 – DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD    
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Odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame, je pre nás nepotrebná, takže sa jej 
potrebujeme zbaviť. Nakladanie s odpadom spočíva v zbere, preprave, zhodnocovaní 
a zneškodňovaní odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. Spôsobov ako 
nakladať s odpadmi je niekoľko. Jedným a v súčasnej dobe preferovaným spôsobom je 
triedený zber, cieľom ktorého je dosiahnutie recyklácie alebo opätovného používania vytrie-
deného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu. Samotné triedenie je súčasťou separácie, 
ktorá zahŕňa aj následné lisovanie a odovzdávanie na recykláciu. V súčasnej dobe sú ma-
teriály označované značkami, ktoré informujú občanov a uľahčujú jeho identifikáciu.

Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie.

Označenie vyjadruje, že obal = odpad je recyklovateľný. Číselný, resp. písomný kód označuje 
druh odpadu. Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musí byť najprv vyseparovaný!

Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený 
z recyklovaných materiálov.

Označenie vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej nádoby, v prípade 
recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný zber odpadov.

Označenie vyjadruje, že výrobca obalu zaplatil tzv. oprávnenej organizácii poplatok. 
Oprávnená organizácia zabezpečuje formou finančnej podpory spätný zber.

Tento symbol sa používa na označovanie elektrických a elektronických zariadení.

Označenia v súvislosti so separáciou 
Medzi najvýznamnejšie separovane zbierané zložky odpadu patria plasty, papier, sklo, kovy.

Separovaný zber plastov 
Do žltého kontajnera/priesvitného vreca používaných na zber plastov vhadzujte: plasto-

vé fľaše od minerálok, sladených vôd,  sirupov, oleja, octu, čistiacich a hygienických potrieb, 
plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmeti-
ky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,... 

Do žltého kontajnera/priesvitného vreca nevhadzujte: plasty silne znečistené zeminou, 
farbami, potravinami, olejom, plastové obaly od motorového oleja, ropných produktov, che-
mikálií, jedov a výbušnín, plastové obaly v kombinácii so sklom, papierom, kovmi, textíliou, 
PVC-materiály,...

Pri triedení je vhodné objem PET fliaš pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť ich 
stlačením, silne znečistené potravinami opláchnuť. Nie je potrebné z PET fliaš odstraňovať 
papierovú, či plastovú etiketu, ani vrchnák. 
!!! Do kontajnera a vreca na plasty NEVHADZUJTE materiály z PVC (novodurové rúrky, 
linoleum) !!!

Materiály z plastov sú najčastejšie označované týmito značkami 

V nasledujúcom spravodajcovi sa budeme zaoberať separovaním papiera, skla a kovov. 

Separácia odpadu



Pečovskonovoveský spravodajca 21

Pod týmto názvom označujeme územie sútoku riek To-
rysy a Ľucinky. Existuje viacero lokalít s týmto názvom 
na východnom Slovensku: Haľagoš (642 m. n. m.) nad 
Šarišskou Trstenou, Haľagoš pri Jasove (599 m.n.m.), 
Haľagoš pri Skároši, aj v Maďarsku sa nachádza Halya-
gos pri meste Tatabánya.

Branislav Varsík uvádza k pôvode názvu vrchu Ha-
ľagoš nad Šarišskou Trstenou maďarské slovo hályag 
(hályagfa), ktoré zodpovedá slovenskému slovu klokoč.1 
Jedná sa o až päť metrov vysoký ker z čeľade klokočovi-
tých s bielymi kvetmi - Klokoč perovitý (Staphylea pinna-
ta). Tento krík vzrastom je podobný Baze čiernej. Rastie 
vzácnejšie na území Slovenska na krovinatých stráňach 
a v zmiešaných lesoch. Má radšej vlhšiu pôdu a slnečnú 
polohu, ale znáša aj polotieň. Rastie napr. v pôvodných 

lužných lesov západného Slovenska. Dá sa predpokladať, že niekedy sa tento krík hojnej-
šie vyskytoval aj na území sútoku Torysy a Ľucinky. Zaujímavosťou je jeho plod: tobolka 
s tvrdými semenami, z ktorých sa v minulosti vyrábali ružence. 

Ako sa tento maďarský názov dostal do našej obce? Treba zájsť hlbšie do histórie. 
V druhej polovici XIII. storočia novovznikajúcu Šarišskú stolicu začína ovládať silná ze-
mianska vrstva maďarskej národnosti. Mnohé pôvodné dediny dostávajú nových majiteľov 
aj nové maďarské obyvateľstvo (aj vplyvom tatárskych vpádov), vznikajú aj nové dediny. 
Stred Šariša sa ešte výraznejšie pomaďarčuje, než to bolo v predchádzajúcich storočiach. 
Územie našej obce zrejme tvorilo hraničnú oblasť týchto maďarizačných tendencií. V strede 
Prešovskej kotliny v trojuholníku Prešov – Sabinov – Tulčík nachádzame mnohé miestne, 
vodopisné a chotárne názvy maďarského pôvodu pochádzajúce pravdepodobne z tohto 
obdobia: Gergelak, Ňaršany, Tolčemeš, Bodolak, Šoma...2 Do týchto súvislostí uvádza Var-
sík vznik názvu Haľagoš pri Šariškej Trstenej. Môžeme sa teda domnievať, že to isté platí aj 
o Haľagoši v Pečovskej Novej Vsi a o ostatných Haľagošoch v Košickej kotline.

A ako sa vyvíjalo národnostné zloženie obyvateľstva v našom kraji neskôr? Nemecký 
cestovateľ po východnom Slovensku ešte aj v polovici XVII. storočia uvádza, že Sabinov 
je slobodné kráľovské mesto s nemeckým a slovenským kostolom, ale pol hodiny cesty 
od mesta je všetko „ungrisch“ – uhorské, maďarské (pravdepodobne dediny Orkucany, Ňar-
šany). Aj v XVIII. storočí Matej Bel nachádza na tomto území aj maďarské obyvateľstvo, ale 
už úplne mizne (odsťahovanie na prázdnu Dolnú zem alebo asimilácia)3. Slovenský živel sa 
opäť presadil. Šariš ostal slovenský.

1   Porov.: VARSÍK, B.: Osídlenie košickej kotliny III, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 
1977, s. 281 
2   Tieto názvy sa používali až do roku 1947. Názvoslovná komisia pri Povereníctve vnútra ich aproximovala na 
slovenské ekvivalenty.
3   Porov.: VARSÍK, B.: Osídlenie košickej kotliny III, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 
1977, s. 281

HAĽAGOŠ
Z histórie obce ...



22 Pečovskonovoveský spravodajca

Ostali len názvy ako pamätníci historickej pravdy. Aj keď sa maďarské názvy obcí v na-
šom kraji už nepoužívajú, zemepisné názvy ostali. Existujú mienky historikov, že jeden 
názov sa mohol transformovať aj viackrát, teda z maďarčiny do slovenčiny (slovenčina ako 
reč našich predkov v našom kraji v priebehu storočí) alebo aj slovenský názov do maďar-
činy a následne naspäť do slovenčiny. Pre túto ich historickú pamäť ich hodno zachovať.

A ako by hypoteticky znel náš Haľagoš v preklade do slovenčiny? Existuje viacero ze-
mepisných názvov s koreňom slova klokoč: vrch Klokoč (661 m.n.m.) v Malých Karpatoch, 
Klokočina - mestská časť a sídlisko nachádzajúce sa v Nitre, Klokočov - najvýznamnejšie 
pútnicke miesto pre gréckokatolíkov na Zemplíne, Klokočov - obec v okrese Čadca, Klo-
koč (362m.n.m.) v Krupinskej planine, Klokoč v Malej Fatre, Klokočov v Severomoravskom 
kraji, Klokočov vo Východočeskom kraji, Klokočí (Severomoravský kraj), Klokočná (Stredo-
český kraj), tiež Klokočůvek v Severomoravskom kraji.

Ak by sme hľadali pôvod názvu v slovenskom  jazyku, tak asi najpravdepodobnejšie je, 
že chotár dostal pomenovanie po višni, nakoľko profesor Halaga vo Východoslovenskom 
slovníku uvádza: „Haľaga znamená višňa“, alebo „Haľagovo ščepi“ t.j višňové štepníky4. 
Višňové sady a voľne rastúce višne boli v minulosti veľmi rozšírené a dodnes sú napríklad 
na Ukrajine, nakoľko je višňa nenáročná a odolná. Snáď pomenovanie haľaga sa vzťahuje 
aj na čerešňu vtáčiu, ktorá dodnes rastie dosť hojne v lese nad Torysou od Kurláša až 
po Šedlácke. Klokoč už u nás nerastie, ale čerešne vtáčie áno. A práve táto skutočnosť robí 
druhú verziu výkladu názvu oveľa pravdepodobnejšou.  

Dnešný Haľagoš by sme lokalizovali v miestach medzi bývalým závodom Prefy, Ľu-
cinkou, železničnou traťou a Torysou. Pôvodný Haľagoš však bol zrejme omnoho väčší. 
Dobová katastrálna mapa5 zo začiatku 19. storočia uvádza Haľagoš ako celú oblasť za cin-
torínom (Orgovánová ulica) až k terajšej Hlavnej ceste - Dujave: „Halyágos es za Dujavu“

V blízkosti terajšieho mosta cez Ľucinku (Hlavná cesta) bol vybudovaný umelý potok 
nazývaný maďarsky  „Malom jarok“, čo v slovenčine znamená „Mlynský“. Tento potok bol 
privedený k miestu terajšieho Fedákovho mlyna a východne sa točil k Antolovmu mlynu, ná-
sledne sa vlieval do Torysy. Tieto mlyny patrili pôvodne Péchyovcom6. Dobová katastrálna 
mapa zachytáva ešte jeden objekt na mlynskom potoku – v miestach terajších pozemkov 
rod. Leššovej, ktorý využíva na pohon vodu a pravdepodobne sa jedná o ďalší mlyn, kto-
rý zrejme neskôr zanikol alebo ho nahradil nový mlyn v inej lokalite. S určitosťou vieme, 
že to nebol železný hámor, ktorý fungoval v obci od konca 18. do začiatku 19. storočia7. 
Podľa prvého uhorského mapovania z roku 1763 -1787 bol hámor na druhom brehu To-
rysy v miestach nižšie od vyústenia potoka „Šľosarka“ do Torysy - presnejšie v miestach 
„Pri Ľiptákovi“. Názov „Šľosarka“ je odvodený od nemeckého slova Schlosser t.j zámočník, 
ktoré prešlo do šarišského nárečia ako šľosar8. Tento názov opätovne  potvrdzuje samotnú 
existenciu železného hámru na Toryse, nie pri Ľucinke.

Haľagoš zohral v minulosti dôležitú kultúrno-spoločenskú úlohu v našej obci, ale o tom si 
povieme viac v pripravovanom jubilejníku FS Jablonečka.

Ondrej Matisovský

4   Porov.: Halaga, O.:Východoslovenský slovník, Svojina, vydavateľstvo Universum, Prešov 2002, s. 264
5   Katastrálna mapa z 19 storočia, zbierka Vladimíra Vaľuša
6   Porov.: PADO, J.: Pečovská Nová Ves včera a dnes, OÚ 1997, s. 39
7   Porov.: Kol. aut. EU SAV, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II., Bratislava 1977, s. 378
8   Porov.: Lazorík J., Žic znamená rečovac, vydal Arkus spol s.r.o, Prešov 2000, s. 66
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Naša jubilantka
Naša milá jubilantka, pani Mária Novická, rodená 

Petrušová, sa narodila 16. 12. 1924 na Milpoši v ro-
dine roľníka Jána a jeho manželky Veroniky. V roku 
2014 sa dožila svojich 90. narodenín. Pochádza 
z ôsmich súrodencov. 

Pani Mária má v živej pamäti bolestné chvíle, kto-
ré prežívala počas 2. svetovej vojny (1939-1945). 
,,Brata mi vzali na vojnu. Spomínam si, ako sme sa 
museli cez deň celá rodina aj so susedmi schovávať 
v pivnici pred vojakmi. Otca sme schovávali stále. 
Potom večer sme všetci povychádzali, aby sme ob-
riadili a nakŕmili zvieratá. Mama piekla naraz viac chlebov, aby bolo do zásoby. No 
z ničoho nič na dvor prišli dvaja partizáni aj so zbraňami a kázali sa nám zoradiť 
na dvor. Veľmi sme sa báli. Jeden z nich zobral mamine chleby, boli ešte horúce 
a vysypal ich do mecha. Doteraz si to nevieme vysvetliť, ale náš najmladší brat, mal 
vtedy 5 rokov, sa postavil pred jedného z partizánov a opýtal sa ho, či má deti. On 
mu po rusky odpovedal - da čtyri . Brat sa obzrel a začal nahlas počítať všetkých, čo 
sme stáli za ním. - A my sme tu koľko, a ty mi berieš...? Vojak sa rozplakal a vybral 
bratovi z mecha dva chleby. Niekto zrazu vykríkol, že - Nemci idú. Partizáni všetko 
nechali tak a utekali. Za domom sme mali hrušku, mala konáre až po zem. Otec 
ju nechával, pre istotu, keby nebolo čo jesť, aj hruška je dobrá. V ten večer tých 
partizánov chytili a zastrelili. Ich telá prevesili cez našu hrušku. Pamätám si, že 
môj otec bol aj hrobár, aj zvonár aj kostolník. Počas vojny bolo veľmi silné dunenie 
a hluk. Keď vojna skončila, všetci sme sa išli pomodliť do kostola.“ Takto spomína 
jubilantka Mária Novická.

Po skončení školy, veľmi mladá, opustila rodičov a odišla na internát do Prešova, 
kde sa zamestnala ako pomocná sila v kuchyni. Ako pani Mária povedala, odišla 
preto tak skoro, lebo si chcela obliekať parády a jej rodičia počas ťažkého života na 
to nemali. Neskôr sa stala aj krstnou mamou 5 detí rodiny Mizerákovej z Milpoša. 
Vydala sa v roku 1953 za Františka Novického (narodeného v tom istom roku ako 
pani Mária) z Pečovskej Novej Vsi. Po svadbe žili v Ostrave, kde sa im narodil syn 
Jaroslav (1955). Do Pečovskej Novej Vsi sa presťahovali v roku 1962. O rok neskôr 
sa im narodila dcéra Ľudmila, ktorá sa stala učiteľkou. Vyše 20 rokov pracovala 
Pani Mária v Krížiku Prešov, obsluhovala špeciálne stroje. Jej manžel František bol 
vyučený remenár. Najprv vyrábal popruhy na kone a neskôr pracoval v Sabinove, 
kde vyrábal kožené výrobky. Po odchode na dôchodok sa venovala svojim trom 
vnúčatám Jaroslavovi, Ivanke a Simeonovi. Počas svojich voľných chvíľ si jubilant-
ka rada sadne k ručným prácam, ako je háčkovanie, vyšívanie a štrikovanie. Veľa 
z jej výrobkov jej zdobí stoly a steny domu. 

Zo srdca želáme našej jubilantke pevné zdravie, veľa Božieho požehnania 
a veríme, že sa bude onedlho tešiť aj zo svojich pravnúčat. 
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Do spoločenstva rodiny obyvateľov Pečovskej Novej Vsi vítame deti:

 Milan Pešta Lucia Červeňáková Erik Kočiščák
 Sebastián Červeňák Milan Červeňák Vavrinec Petruš
 Marek Bilý Mária Miková Bibiána Hatalová

Manželstvo uzavreli:
 Martin Varga (Sokoľ) Daniela Michaliková (Peč. Nová Ves)
 Milan Karpják (Prešov) Mgr. Eva Leščáková (Peč. Nová Ves)
 Peter Bak (Sabinov) Mgr. Miroslava Antolová (Peč. Nová Ves)
 Pavol Jeleň (Družstevná pri Hornáde) Katarína Hančáková (Peč. Nová Ves)
 Mgr. Lukáš Baňas (Peč. Nová Ves) Zuzana Sabolová (Ruská Nová Ves)
 

Srdečne blahoželáme jubilantom:
 96 rokov Andrej Slota 80 rokov Mária Verešpejová
 95 rokov Mária Buriková  Helena Švačová
 93 rokov Michal Glosik 75 rokov Michalina Želinská
 91 rokov Mária Glosiková  Zlata Kaminská, MVDr.
 90 rokov Mária Novická  Margita Jadvišová
 85 rokov Margita Liptáková 65 rokov Anna Kochanová
 84 rokov Vincent Šveda  Mária Priščáková
  Margita Partiková  Eva Zborovská
  Rozália Verešpejová 60 rokov Daniel Dvorščák
  Mária Lichvárová  Andrej Kolcun
 83 rokov Pavel Tutoky  Jozef Tarasovič
 82 rokov Anna Ridillová  Anna Dvorščáková
 81 rokov Magdaléna Krajňáková  Ľubomír Hanušovský, Ing.
  Veronika Hadzimová  Mikuláš Krajňák
  Mária Fecková  
  Alžbeta Kaminská

V roku 2014 nás opustili:
 Ján Kochan Mária Vaľušová Mária Lukáčová
 Sandra Gabčová Mária Lipjancová Juraj Semančík
 Juraj Michalík Mikuláš Rajnec Margita Kravcová
 Ondrej Chovanec Štefan Krajňák Jozef Tudaj
 Zdenka Verešpejová Margita Smreková Helena Baňasová
 Andrej Džubák Božena Bilá Pavlína Blaščáková
 Jana Kochanová Helena Rajnecová



Plán kultúrno-spoločenských podujatí  
na I. polrok 2015

Január - február 2015	 Futsalová	liga

17. 1. 2015	 Stolnotenisový	turnaj	na	počesť	
oslobodenia obce

31. 1. 2015	 Detský	karneval

14. 2. 2015	 Fašiangy	v	Pečovskej,	 
alebo	to	tu	ešte	nebolo

7. 3. 2015	 Po	stopách	Jána	Pavla	II.	 
(Wadowice	-	Zebrzydowska	Kalvária	
-	Krakow)	

8. 3. 2015	 Medzinárodný	deň	žien

Apríl 2015	 Jarné	stretnutie	 
na	Hanigovskom	hrade	

12. 4. 2015	 Rómsky	deň

1. 5. 2015	 Prvomájový	beh	zdravia

Máj 2015	 Po	roklinách	Slovenského	raja

6. – 10. 5. 2015	 5	dňový	výlet	Rím	-	Florencia

10. 5. 2015	 Deň	matiek

Jún 2015	 Objavujeme	Kopytovskú	dolinu	 
a	jaskyňu	Zlá	diera

1. 6. 2015	 Medzinárodný	deň	detí


