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Vážení spoluobčania,

po predĺžených mesiacoch „voľna“ žia-
ci opäť reálne zasadli do školských la-
víc, zmeny v počasí signalizujú príchod 
jesene, finišuje zber tohtoročnej úrody  
zo záhrad a polí a my už tradične v tom-
to čase prichádzame k vám s ďalším čís-
lom  obecných novín.

Žijeme špecifickú dobu, ktorú sme si 
ešte na začiatku roka nevedeli ani len 
predstaviť. Po pár mesiacoch relatívne-
ho „zvoľnenia“, krajinou lomcuje II. vlna 
pandémického ochorenia COVID-19  
a s tým súvisiace opatrenia obmedzujú-
ce štandardný spôsob nášho života. Sú-
časne v tomto období zažívame početné 
spoločenské zmeny súvisiace s ďalším 
fungovaním krajiny. Tento proces v súbe-
hu s celosvetovou pandémiou ochorenia 
COVID-19 je veľmi náročný a spôsobuje 
nie len ekonomickú krízu, ale aj výpad-
ky a spomalenia zmenových a schvaľo-
vacích procesov na všetkých úrovniach.  
No ani v týchto ťažkých časoch nese-
díme na obci so založenými rukami  
a nevešiame hlavu. Naopak, sme trvale 
aktívni.  Pečovská Nová Ves nestagnuje 
a popri realizácii eurofondami a štátom 
podporených projektov pracuje na mno-
hých vlastných aktivitách a napĺňa sta-
novené ciele, ktoré sme si predsavzali  
na tento rok. Už tradične súbežne pripra-
vujeme ďalšie nové projekty, ktorých nie 
je málo, naopak je ich viac ako dosť.

Na prelome mesiacov júl a august 
došlo na obecnom úrade v našej obci  
k výmene na poste prednostu. Funkcie 
sa ujal rodák z našej obce pán Štefan Va-
ľuš. Pri výbere prednostu úradu starosta 
obce zohľadnil aj jeho znalosť miestnych 
pomerov, bohaté skúsenosti z riadiacej 
pozície v predchádzajúcom zamestnaní, 
inovatívne metódy práce, vysoké pra-
covné nasadenie a všestranné manuál-
ne zručnosti. Pánovi Andrejovi Petrušovi 
ďakujeme za odvedenú prácu, prajeme 
mu pevné zdravie a pokojné užívanie si 
ďalších rokov života. 

V mesiacoch august a september 2020 
sme odstránili už niekoľko rokov pre- 
trvávajúci problém so zatekaním strechy 
na montovanej budove šatní TJ Slovan 
na ul. Kostolnej pri futbalovom ihrisku. 
Čiastočne svojpomocne a čiastočne do-
dávateľsky sme vymenili strešnú kryti-
nu na objekte, opravili dažďové zvody  
a bleskozvod na objekte. Veríme, že zme-
na rovnej strechy za šikmú vyrieši dlho-
ročný problém so zatekaním do časti bu-

dovy využívanej ako sklad. Podobne ako 
mnohé iné, aj táto investičná akcia bola 
financovaná z vlastných zdrojov obce. 

V časti obce pod cestou I/68 na ul.  
Na Rybníkoch, Školskej, Kostolnej  
a Mlynskej, Východoslovenská distribuč-
ná a.s. realizuje komplexnú rekonštruk-
ciu elektrického vedenia. Práce sa blížia 
do finále. Po výmene stĺpov elektrického 
vedenia a rozvodných káblov zhotoviteľ  
aktuálne finišuje s prekládkou prípojok 
k rodinným domom a inštaláciou svie-
tidiel verejného osvetlenia, ktoré sa na  
pôvodných stĺpoch nachádzali. Ďakuje-
me všetkým občanom za porozumenie 
pri dielčích a krátkodobých odstávkach 
dodávok elektrickej energie, ktoré sú  
v takomto prípade nevyhnutné. Osobitne 
ďakujeme všetkým tým občanom, ktorí 
pochopili verejný záujem tejto stavby  
a boli ústretoví pri umiestňovaní nových 
stĺpov vedenia na svojich pozemkoch. 

Zámer reálneho spustenia prevádz-
ky denného stacionára ASEN v našej 
obci plánovaný na začiatok roka 2021 
sa každým dňom viac a viac zreálňuje. 
Príprava sprevádzkovania denného sta-
cionára ASEN spočíva tak v rozsiahlych 
administratívnych činnostiach, ako aj 
v manuálnej práci pri jeho zariaďovaní. 
V posudzovanom období obec úspešne 
zaregistrovala novú poskytovanú so-
ciálnu službu - denný stacionár ASEN  
do siete sociálnych zariadení a požiada-
la príslušné ministerstvo o poskytovanie 
dotácií na jeho prevádzku. Súčasne pre-
bieha zariaďovanie interiéru stacioná-
ra a spevnená plocha pred budovou sa 
premenila na parkovisko s parkovacou 
rampou. V najbližšom období je na rade 
výsadba zelene v parku pred terasou.  
Pri upratovaní a skrášľovaní stacionára 
radi privítame každú pomocnú ruku, kto-
rá je nápomocná v tomto procese. 

Vďaka dotácii z Environmentálneho 
fondu na rok 2020 sme  v mesiaci sep-
tember dodávateľským spôsobom zrea-
lizovali stavbu, ktorej výsledkom je  roz-
šírenie verejného vodovodu na ul. Záh-
radnej o 370 metrov. Aktuálne prebieha 
administratívne vyhodnotenie dotácie  
a zabezpečujú sa podklady pre kolaudá-
ciu stavby. Investícia priviedla „verejnú“ 
vodu k štyrom novostavbám rodinných 
domov, siedmim stavebným pozemkom 
a siedmim rodinným domom v lokalite 
domácim známej ako „Miňoš“, ktorej oby-
vatelia o verejnom vodovode dlhodobo 
snívali, ale fyzicky jeho vybudovaniu už 
prestávali veriť. Ich sny sa stali realitou.

Uvedené aktivity sú hmatateľnými vý-
sledkami neúnavného snaženia vedenia 
obce o vytváranie podmienok pre rozvoj 
individuálnej bytovej výstavby a zvyšo-
vania kvality života jej obyvateľov. 

Obec dlhodobo venuje osobitnú po-
zornosť starostlivosti o svoj majetok  
a súčasne  znižovaniu ich prevádzko-
vých nákladov. Tentokrát svoj pôvodný 
cieľ rozšírila aj o pripravovaný sociálny 
rozmer. Vďaka dotácii z Environmen-
tálneho fondu na rok 2020 sme v au-
guste rozbehli II. etapu komplexnej 
rekonštrukcie prevádzkovej budovy bý-
valej tehelne s projektom nazývaným 
„Rekonštrukcia prevádzkovej budovy-
sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2  
v Pečovskej Novej Vsi“. Stavba z roku 
1968 dostala naviac oproti minulému 
roku zateplený plášť budovy s pestro 
farebnou fasádou, zateplené podlahy, 
ústredné kúrenie v rozsahu nových vy-
kurovacích telies a plynového konden-
začného kotla, novú elektroinštaláciu 
s rozvodmi internetovej siete, rozvody 
elektronického zabezpečenia budovy  
a kamerového systému areálu, novú hy-
gienickú zónu a rozvody vzduchotech-
niky v celom objekte stavby. Aktuálne 
finišujeme s ďalšími prácami, nakoľko 
ešte pred nami stoja omietky, reali-
zácia obkladov a keramických podláh  
v  hygienickej zóne, inštalácia výsuvných 
zateplených vchodových brán, zateple-
nie stropu budovy so sadrokartónový-
mi podhľadmi a inštalácia bleskozvo-
du, ktoré plánujeme ukončiť najneskôr  
v polovici novembra. Stavba je realizo-
vaná dodávateľským spôsobom za aktív-
nej pomoci vlastných síl a prostriedkov. 
Vládne na nej čulý ruch a dielo sa nám 
pred očami reálne pretvára do finálnej 
podoby. 

V rámci nespočetných investícií obce 
do oblasti školstva v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti v septembri 2020 obec Pe-
čovská Nová Ves úspešne zrekonštruo- 
vala sklad kníh označovaný ako školská 
knižnica a prepojila ho s chodbovými 
priestormi, ktoré prestavala na čitáreň 
v rámci projektu s názvom „ZŠ Pečovská 
Nová Ves - interiérové úpravy a vybave-
nie priestorov knižnice“. Na jeho reali-
záciu sme získali nenávratné finančné 
zdroje od Ministerstva pôdohospodár-
stva a regionálneho rozvoja v rámci In-
tegrovaného regionálneho operačného 
programu IROP.

V snahe zabezpečiť zvýšenie viditeľ-
nosti a tak zvýšiť bezpečnosť chodcov, 
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ale aj ostatných účastníkov cestnej 
premávky, šetriť verejné financie znižo-
vaním energetickej náročnosti elektric-
kých zariadení a v neposlednom rade 
zvýšiť komfort života našich obyvateľov, 
začala obec Pečovská Nová Ves na prelo-
me mesiacov september - október s mo-
dernizáciou verejného osvetlenia okolo 
cesty I/68 na ul. Hlavnej a ul. Na Dujave, 
spočívajúcej vo výmene pôvodných svie-
tidiel za nové, energeticky úspornejšie  
a výkonnejšie LED svietidlá s príslušen-
stvom. Vzhľadom na vysokú frekvenciu  
dopravy na ceste I. triedy a iné osobitos-
ti projektu, montážne práce realizujeme  
dodávateľským spôsobom.  Investičná 
akcia je financovaná z vlastných zdrojov 
obce, konkrétne z prebytku v hospodáre-
ní za minulé obdobie.

Obdobné ciele vedú vedenie obce  
k modernizácii verejného osvetlenia  
na ďalších jej uliciach. Tentokrát sú na 
rade ul. Ľutinska, Kvetná a Na Truba-
lovec. V súčasnosti prebieha verejné 
obstarávanie na dodávateľa 45 kusov 
výkonných a energeticky úsporných 
LED svietidiel s príslušenstvom, ktoré 
nahradia pôvodné svietidlá, resp. dopl-
nia tmavé miesta o nové svetelné body. 
Zámerom obce je zrealizovať dodávku 
svietidiel a ich technickú výmenu najne-
skôr do konca roka 2020. 

Po rokoch snaženia a prekonávania 
prekážok rôzneho druhu veríme, že sme 
v mesiacoch august - september vykro-
čili správnym smerom a urobili radi-
kálny krok k dlho očakávanej výstavbe 
bytových domov na ul. Kvetnej. Úspešne 
máme za sebou obchodnú verejnú súťaž 
na nájomcu pozemkov vo vlastníctve 
obce na ul. Kvetnej určených na výstav-
bu bytov bežného štandardu, konkrétne 
dvoch bytových domov s dvanástimi 
bytovými jednotkami a príslušenstvom. 
Na prelome mesiacov september - ok-
tóber obec odovzdala stavenisko víťa-
zovi obchodnej verejnej súťaže, spo-
ločnosti STAV-MAJO s.r.o. Lipany a tá  
v týchto dňoch začína s výstavbou prvé-
ho z dvoch bytových domov. Pozitívnou 
informáciou pre širokú verejnosť, osobit-
ne kategóriu mladých ľudí  je skutočnosť, 
že poslanci obecného zastupiteľstva  
na svojom zasadnutí konanom 30. 9.  
2020 vyhoveli návrhu starostu obce  
a schválili zámer prípravy povoľovacie-
ho konania, zabezpečenia projektovej 
dokumentácie a vydania stavebného 
povolenia na výstavbu ďalších štyroch 

(spolu šiestich) bytových domov v danej 
lokalite.

Po opakovaných výzvach a interven-
ciách obce na správcu majetku štátu 
- Železnice SR, sme sa dočkali opravy ha-
varijného stavu mosta pod železničnou 
traťou v katastrálnom území Pečovská 
Nová Ves pod „občasným potokom“ ved-
ľa firmy TerMo s.r.o., vedľa železničného 
nechráneného priecestia. Rekonštrukciu 
mosta  by mala čoskoro vystriedať opra-
va železničného priecestia a jeho zabez-
pečenie zvukovým výstražným zname-
ním.

Popri aktuálne realizovaných akti-
vitách v týchto dňoch očakávame  vy-
hodnotenie obcou podanej žiadosti  
o získanie nenávratných finančných 
prostriedkov na Ministerstvo vnútra SR 
pre realizáciu projektu s názvom „Do-
budovanie základnej technickej infra-
štruktúry v MRK obce Pečovská Nová 
Ves“, ktorý v troch  stavebných objektoch  
sleduje výstavbu miestnych komunikácií 
na ul. Rómskej od cesty III/3183 Pečov-
ská Nová Ves - Ľutina po most cez po-
tok Ľutinka, výstavbu spevnených plôch 
a chodníkov pred bytovým domom na 
ul. Rómskej 11, kaplnkou, komunitným 
centrom a materskou školou a výstavbu 
miestnej komunikácie na ul. Na Trubalo-
vec od cesty I/68 Pečovská Nová Ves – 
Lipany v smere po židovský cintorín. 

Obdobne je to aj v prípade podanej 
žiadosti na Ministerstvo životného pro-
stredia SR v prípade projektu s názvom 
„Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej 
v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“, 
ktorý sleduje  vybudovanie  opatrení pre 
zadržanie dažďovej vody vsakovaním, 
zníženie celkového množstva povrcho-
vej vody pri prívalových dažďoch a zlep-
šenie rastlinnej fauny v riešenom území 
v období sucha. Súčasťou projektu je aj 
navrhovaná nová rozsiahla výsadba dre-
vín v mieste zatrávnenej plochy v okolí 
spevnenej plochy s osadením parkových 
lavičiek a odpadkových košov pozdĺž 
chodníka na navrhovanej zelenej ploche. 

Nekonečne dlho trvá aj proces hodno-
tenia a posudzovania žiadosti o získanie 
nenávratných finančných prostriedkov 
na Ministerstvo vnútra SR pre realizáciu 
projektu s názvom „Rozšírenie zberného 
dvora v obci Pečovská Nová Ves“.  Projekt 
pozostáva zo stavebnej časti a technic-
kého dovybavenia zberného dvora.

Aktuálne obec v spolupráci s ob-
cou Ľutina dokončuje podanie žiadosti  
o získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na výstavbu cyklochodníka 
z Pečovskej Novej Vsi do Ľutiny na Ľutin-
skú horu. Žiadosť musíme podať na Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR do novembra 2020. Projekt je 
pripravený vo finálnej podobe. Vyobsta-
raný je dodávateľ stavby a vysporiadané 
sú aj pozemky pod stavbou. V prípade 
získania zdrojov jeho financovania mô-
žeme ,,na druhý deň‘‘ začať s jeho rea-
lizáciou.

V záverečnej fáze je príprava podania 
žiadosti o získanie nenávratného finanč- 
ného príspevku z Ministerstva vnútra  
SR na vysporiadanie pozemkov pod 
obydliami v marginalizovanej rómskej 
komunite obce na ul. Rómskej jednodu-
chými pozemkovými úpravami.

Prvé výročie uvedenia cyklochodníka 
EuroVelo 11 v katastri našej obce do 
užívania sme si symbolicky pripomenuli  
12. septembra 2020 spoločnou akciou  
s Krajskou organizáciou cestovného ru-
chu Severovýchod Slovenska s príznač-
ným názvom cykloprejazdu „EuroVelo 
11 - Cyklotrasa pre každého“. 

Vzhľadom na vývoj situácie pandémie 
COVID-19 v republike a pre nás osobitne 
v okresoch Sabinov a Prešov sú z dôvodu 
ochrany života a zdravia  krízovým štá-
bom našej obce s odvolaním sa na opat-
renia a usmernenia Úradu verejného 
zdravotníctva a hlavného hygienika SR 
do odvolania zakázané všetky kultúrno-
spoločenské akcie organizované obcou 
Pečovská Nová Ves. Veríme, že situácia 
sa časom ustáli, dostane sa do normálu 
a my si všetky výpadky v kultúrno-spolo-
čenskej oblasti v krátkej budúcnosti vy-
nahradíme v plnom zdraví a bez akých-
koľvek obmedzení.

Toto je krátky prierez tým, čo sa v našej 
obci za uplynulé tri mesiace udialo, čo 
sa v nej pripravuje a čo nás v najbližšom 
období čaká. V skutočnosti je toho ove-
ľa viac, ale to by sa nám asi do vydania 
obecných novín ani nevošlo. Všetkým 
Vám ďakujeme za podporu a tým ktorí 
nám fyzicky pomohli ďakujeme za po-
moc a spoluprácu. Na záver vám všet-
kým prajeme pevné zdravie a veľa síl 
pri prekonávaní a zvládaní náročných si- 
tuácií, ktoré dnešný svet prináša.

PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce
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EuroVelo 11 - Cyklotrasa pre každého
Vďaka príkladne vybudovanej infraštruktúre, kultúrno-

spoločenskému zázemiu v obci a úspešne zrealizovanej výs-
tavbe cyklomagistrály EuroVelo 11 v Prešovskom kraji bola 
naša obec Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severo-
východ Slovenska (ďalej len KOCR SVS) ako regionálny líder 
samospráv Horného Šariša vybraná na cyklobike odpolud-
nie spojeného s predstavením nového produktu cestovné-
ho ruchu stavaného pre všetky vekové kategórie, špecificky  
pre deti a seniorov. Čas konania akcie bol cielene situovaný 
do obdobia, kedy sme si pripomínali prvé výročie otvorenia 
cyklomagistrály EuroVelo 11 v katastrálnom území Pečovská 
Nová Ves.

V sobotu 12. septembra 2020 sme si spoločne užili deň 
plný cyklistiky. Neodmysliteľným miestom konania akcie bol 
aj v tomto prípade kultúrno-spoločenský areál obecného am-
fiteátra. 

Po prezentácii účastníkov pracovníci KOCR SVS v rámci  
realizácie projektu s názvom „Nový turistický produkt - časť 
transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov – Muszyna-
Mníšek nad Popradom“ v rámci Programu cezhraničnej spo-
lupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pred-
stavili viac ako tristo cyklistom, účastníkom akcie, nový pro-
dukt cestovného ruchu, ktorý je stavaný pre všetky vekové 
kategórie. Veľmi nás potešila bohatá účasť detí v sprievode 

rodičov a tiež seniorov, ktorí ako sa denne presviedčame, mi-
lujú pohyb na dvoch kolesách a brázdia obecné cyklochodní-
ky. Zastúpenie na akcii mali aj iné vekové kategórie.

Po úvodných oficialitách starosta obce s riaditeľom KOCR 
SVS postupne odštartovali jednotlivé vekové kategórie cyk-
listov, ktorí sa vydali na desať kilometrovú trať prejazdu cyk-
lomagistrálou EuroVelo 11 z Pečovskej Novej Vsi na hranicu 
katastra s Červenicou pri Sabinove a následne do Sabinova  
a späť k amfiteátru.

Aj keď v tomto prípade nešlo o preteky, víťazmi boli všetci 
tí, ktorí toto združené podujatie KOCR SVS a obce navštívili 
a aktívne sa do neho zapojili a tým spoločne oslávili zdravý 
životný štýl.

Pre všetky deti a seniorov na bicykloch si KOCR SVS pripra-
vila darček a občerstvenie. Osobitne boli ocenení najstarší  
a najmladší účastníci prejazdu, ale aj tí cyklisti, ktorí do Pe-
čovskej Novej Vsi prišli z najvzdialenejších kútov Prešovské-
ho kraja, konkrétne z Bardejova a Popradu.

Deň plný zábavy zavŕšili vystúpenia hudobných skupín.
Akcia sa niesla v duchu dodržiavania prísnych protipan-

demických opatrení a vysokej zodpovednosti jej účastníkov.  
Za úspešné organizačné zvládnutie podujatia ďakujeme 
miestnym dobrovoľným hasičom, zdravotníčkam zo ZO SČK 
a pracovníkom obecného úradu.

Obec Pečovská Nová Ves ako správca dane z neh-
nuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny 
a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje obča-
nov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní  
a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 2/2019 bola daň z nehnuteľností  
a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnu-

tia. Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov  
a poplatníkov, ktorí doposiaľ daň a poplatok  na rok 
2020 a predchádzajúce  roky neuhradili, aby si túto 
povinnosť splnili v čo najkratšom termíne, zapla-
tením v pokladni OcÚ alebo na účet obce. Evido- 
vaným neplatičom  bude v najbližších dňoch doruče-
ná výzva na zaplatenie týchto nedoplatkov. 

Veríme, že si svoju daňovú a poplatkovú povin-
nosť splníte a tým sa vyhnete prípadným sankciám 
z omeškania.

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov
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Investície obce Pečovská Nová Ves do školstva v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti neprestávajú. Ďalší úspešne 
zrealizovaný projekt dospel do finále. Zvýšenie čitateľskej 
gramotnosti  žiakov a  nárast  prestíže miestnej základnej 
školy tentokrát sledovala obec  projektom s názvom „ZŠ 
Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie prie- 
storov knižnice“. Celkové náklady na projekt predstavujú 
sumu 85.000,- €. Z toho obec získala na jeho realizáciu NSP 
v sume 80.928,29 € od Ministerstva pôdohospodárstva  
a regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálne-
ho operačného programu IROP. Nová nadčasová knižnica 
s čitárňou je perlou základnej školy a pýchou obce, ktorá 
je jej zriaďovateľom. Projekt popri vkusných priestoroch 
s predeľovacou  stenou na oddelenie knižnice od čitárne, 
zabezpečil ich vybavenie interiérovým nábytkom, atypic-

kým zabudovaným stolom prúdnicového formátu v tvare  
písmena „L“, knižničným informačným systémom, počíta-
čovou a multimediálnou technikou. 

Mladí čitatelia získali mimo iného aj nové notebooky  
a tablety. Osobitne nás teší, že vďaka Európskym štruk-
turálnym a investičným fondom  sme dokázali pre našich 
žiakov a zamestnancov školy zabezpečiť nákup bohatého 
knižničného fondu rôznych žánrov v stovkách titulov, do-
konca aj niektoré, ktoré sú „trhákmi“ dnešnej doby. Staveb-
ná časť projektu je skolaudovaná, tovar je dodaný, projekt 
je vo finále. Aktuálne prebieha jeho administratívna kon-
trola riadiacim orgánom. 

Ako sme vás už pred časom informovali, vybudovanie 
knižnice s čitárňou je zavŕšením uceleného komplexu ob-
cou pripravených a realizovaných dielčích projektov usku-
točňovaných od roku 2017, ktorými sme prelomili bariéry 
a vyriešili nie len rekonštrukciu vstupného traktu do školy 
vrátane debarierizácie hlavného vstupu do Základnej školy 
v Pečovskej Novej Vsi, ale posunuli sme sa podstatne ďalej 
zabezpečením vstupu imobilných občanov na poschodie 
budovy inštaláciu šikmej schodiskovej plošiny pre imobil-
ných v budove základnej školy. Bonusom obce k nosné-
mu projektu zrealizovaného zámeru - nadčasovú knižnicu  
a čitáreň bolo získanie finančných zdrojov na úhradu pro-
jektovej dokumentácie stavby, vypracovania projektového 
zámeru,  verejného obstarávania, nákup televízneho pri-
jímača, sedacích vakov a atypického nábytku do čitárne.  
To všetko sa nám podarilo vďaka financiám z rozpočtu 
obce, ale hlavne z regionálneho príspevku najmenej rozvi-
nutého okresu Sabinov.

Pýchou obce je nadčasová školská knižnica s čitárňou

Cieľ: 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Základnej školy v Pečovskej Novej Vsi

Prijímateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Dátum začatia projektu: 03/2020
Dátum ukončenia projektu: 11/2020
Nenávratný finančný príspevok: 80.928,29 EUR
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„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.“

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripo-
mienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie 
je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé 
organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný 
proces v našom živote.

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým pri-
rodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna  
a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nado-
budli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 
Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im 
život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodi-
čom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zosta-
li hladké a nepoškvrnené.

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

Starosta obce PhDr. Jaroslav  
Dujava aspoň takouto cestou pra-
je všetkým naším seniorom pev-
né zdravie, bystrú myseľ, úsmev 
na tvári, radosť zo života a aby 
ich ďalšie roky sprevádzala láska, 
úcta, pozornosť a vďačnosť nás 
všetkých.

OKTÓBER - mesiac 
úcty k starším

Skrášľujme obec
a chráňme ju pred povodňami
Vytrvalosť a neodbytnosť obce v komunikácii so Železni-

cami SR slávila úspech. Na prelome mesiacov september - 
október, po rokoch nečinnosti správca pozemkov v lokalite 
miestnym známej pod názvom „Figura“ začal s ich úpravou,  
kosením.  Zóna, ktorá bola dlhodobo útočiskom líšok a hlo-
davcov rôzneho druhu, miestom na tvorbu čiernych skládok 
a hrozbou vzniku požiarov dostáva „kultúrnu“ podobu.

V tejto súvislosti chceme vyzvať všetkých obyvateľov 
obce, aby využívali služby ponúkané obcou na zbernom 
dvore a pokosenú trávu, orezané konáre, rôzny iný „zelený“ 
odpad a iné komodity, ktoré je možné zhodnotiť a separovať 
umiestňovali na mieste na to určenom a nezakladali čierne 
skládky v katastri obce. 

V poslednom období zisťujeme aj prípady svojvoľného od-
vážania kameňa občanmi z protipovodňovej ochrany potoka 
Ľutinka, či nelegálnu  ťažby štrku a piesku z riečísk. Obec 
vynakladá veľké úsilie na zabezpečenie protipovodňovej 
ochrany obce formou úpravy vodných tokov a ich sprietoč-
nenia cestou ich správcu Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, š. p.. Tento proces je veľmi náročný, dlhodobý  
a častokrát pre nedostatok financií je to o tom, ako keby sme 
hádzali hrach o stenu a výsledok sa nedostavuje. Konkrétne 
aktivity sa rodia veľmi ťažko, preto neničte a nebúrajte to, 
čo nás chráni.  Predchádzajme  represívnemu riešeniu v prí-
pade takýchto zistení. Chráňme si životné prostredie v obci, 
majetok obyvateľov a obce a v neposlednom rade aj životy 
a zdravie ľudí, ktoré povodne ohrozujú.

Prevádzková doba 

ZBERNÉHO DVORA
v Pečovskej Novej Vsi

celoročne 

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.
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V týchto dňoch bude Obec ako zriaďovateľ a prevádzko-
vateľ pohrebiska   doručovať nájomcom  za hrobové  miesta 
na miestnom cintoríne nové nájomné zmluvy, ktoré skončili 
platnosť. V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  
je  povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hro-
bové miesto. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím 
nájomnej zmluvy. 

Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú 
zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov. Nájom- 
né je splatné do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmlu-
vy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Nájomné môžu nájomcovia uhradiť do pokladne 
obecného úradu Pečovská Nová Ves, 

alebo 
na účet č. IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572. 

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Pečovskej Novej Vsi  
môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj písomne 

na adresu: 
Obecný úrad  Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 

082 56 Pečovská Nová Ves, 
na emailovú adresu: urad@pecovska.sk 

alebo telefonicky: 051/4583177.
V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, presná ad-

resa nájomcu, dátum narodenia a telefónny kontakt.
Vyzývame preto občanov, ktorí majú na miestnom cinto-

ríne pochovaných príbuzných a ešte nemajú uzavretú ná-

jomnú zmluvu, aby prišli na obecný úrad  v Pečovskej Novej 
Vsi počas úradných hodín uzavrieť nájomnú zmluvu.

V opačnom prípade budú hroby postupne zrušené v súla-
de s platnou legislatívou.

Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok:  8,00 – 11,30      13,00 – 15,00
Utorok:      8,00 – 11,30      13,00 – 15,00
Streda:       8,00 – 11,30      13,00 – 16,00
Štvrtok:               NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:       8,00 – 11,30      13,00 – 14,00

OZNAM - nájomné zmluvy na hrobové miesta

„Dobrovoľníctvo je darovanie svojho času a práce v pros-
pech iných ľudí, ktorí  to  potrebujú.“ Týmito  slovami   opísa-
li aktívne ženy zoskupené v Základnej organizácii Únie žien 
Slovenska v našej obci 28. september 2020. 

Ochotne prijali výzvu pomôcť pri sprevádzkovaní denného 
stacionára ASEN a v rámci Týždňa dobrovoľníctva sa osem 
„aktívnych“ žien zúčastnilo brigády v novo vybudovanom za-
riadení pre seniorov. S nadšením „vygruntovali“ jeho priesto-

ry, vyumývali okná, podlahy, kúpeľne aj riady. 
Aj vďaka takýmto aktivitám rozvíjajú členky únie žien svoju 

činnosť, šíria dobré meno organizácie a snažia sa robiť život  
v Pečovskej Novej Vsi radostnejším, lepším a krajším.

Za ich prínos sme im nesmierne vďační.

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Ženy dobrovoľníčky priložili ruku k dielu
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Od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 prebieha 1. fáza 
projektu - sčítanie domov a bytov. Sčítanie sa uskutočňu-
je aj v našej obci výlučne elektronickou formou, pomo-
cou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov.  
S údajmi teda  pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú 
prístup do systému. Chceli by sme poprosiť obyvateľov, aby 
pri oslovení týmito poverenými osobami boli nápomocní 
pri poskytovaní potrebných doplňujúcich  informácií.

Pri projekte Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 
je prioritou ochrana Vašich osobných údajov. Všetky úda-
je poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami admini-
stratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú 
spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané 
údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. 

Na Slovensku sa doteraz uskutočňovalo tradičné sčíta-
nie. V roku 2021 to bude  integrované sčítanie. 

V čom je základný rozdiel? 
V tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvate-

ľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov). 
Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňo-
vať.  V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 
2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou on-
line elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. 

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?
n Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pri-

budlo.
n Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
n Budeme vedieť počty a podiely neobývaných by-

tov v regiónoch.
n Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za pos-

lednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako 
sa táto preferencia líši podľa regiónov. 
n Nadobudneme nové podrobnejšie informácie 

o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, stre-
chy a okien. 
n Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás pre-

vládajú.
n Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanali-

záciu. 
n Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či cen-

trálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlast-
ného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčí-
tania?
n Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie 

ciest. 
n Na plánovanie budovania nových materských 

škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 
n Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre 

dôchodcov.
n Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich 

reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.
Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú úlohu 

pri analýze populačných štruktúr, pri analýze repro-

dukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, poskytujú 
informácie o domácnostiach.  Obciam môžu slúžiť vý-
sledky sčítania ako podklad pri čerpaní eurofondov, napr.  
na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových akti-
vít, cestovného ruchu atď. 

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu popu-
lačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich 
sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených ná-
rodov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ 
sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom 
roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené 
do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porov-
nania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie 
k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk. Podmienky 
upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Informácie o sčítaní obyvateľov v 2. fáze projektu, kto-
rá prebehne v období od 15. februára 2021 do 31. marca 
2021 Vám prinesieme v nasledujúcom čísle Pečovskonovo-
veského spravodajcu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Nebojte sa sčítania,
pomôže aj vám.

Toto sčítanie bude iné:

www.scitanie.sk

Integrované

Elektronické

Územná príprava bude bez činností obcí

efektívne využijeme existujúce zdroje údajov

znížime tak administratívnu záťaž obyvateľstva

úplne bez použitia papierových formulárov

zlepšíme tak environmentálny profil sčítania

použijeme existujúce administratívne zdroje údajov, obce poskytnú len 

súčinnosť pri identifikácii neštandardných obývaných obydlí

zvýšime harmonizáciu údajov v rôznych zdrojoch

Sčítanie sa realizuje na celom svete. Výsledky sčítania výrazne pomôžu aj 

mestám a obciam. Sčítanie vytvára súbor hodnotných a nenahraditeľných 

informácií dostupných širokej verejnosti a úradom.
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Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj nap-
riek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmys-
liteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale  
aj pre obalový priemysel.

Papier sa vyrába zhutnením celulózy, ktorá sa získava väčši-
nou z ihličnatých stromov, ako je smrek, jedľa, ale pri jeho vý-
robe môžu byť použité aj iné dreviny a materiály (bavlna, ale-
bo konope). K výrobe jednej tony papiera je potrebné približne  
2 až 3 tony dreva, veľké množstvo vody a elektriny. 

Papier patrí do skupiny dobre recyklovateľných materiálov, ale 
nedá sa recyklovať donekonečna - vlákna celulózy sa pri opako-
vanom recyklovaní skracujú. Papier je preto možné recyklovať 
len 5 až 7-krát. Poslednou formou recyklácie je napríklad obal 
na vajíčka a rolka od toaletného papiera.

Papier tvorí približne 14 % hmotnosti v celkovom množstve 
komunálneho odpadu z domácností.

Na to, aby mohol byť papier recyklovaný, je potrebné ho pred 
vyhodením vytriediť. 

Čo teda patrí do triedeného zberu papiera?
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, re-

klamné letáky, plagáty, krabice a kartóny, papierové obaly a po-
dobne.

Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo zne-
čistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky  
a hygienické potreby, alobal.

Dôležitým pravidlom je krabice pred vyhodením zložiť na plo-
cho, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa 
vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie 
vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektív-
nejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

Papier, ktorý vytriedime, nesmie byť znečistený, mokrý ani 
mastný.

Aký význam má triedenie papiera?
Triedením papiera šetríme nielen lesy, ale tiež vodné zdroje  

a energie. Z vytriedeného papiera sa ďalej vyrába novinový pa-
pier, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, puzzle, obaly  
na vajíčka a podobne. 

1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

Papier a jeho symboly
Výrobcovia často označujú obalový papier informačnými znač-

kami, ktoré pomôžu pri posudzovaní, z akého materiálu je obal 
vyrobený:

Čo sa vyrába z recyklovaného papiera?

Podľa Zákona č. 329/2018 Z. z., § 4 ods. 6 je obec povinná 
zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálneho odpadu za 
predchádzajúci rok. V obci Pečovská Nová Ves  bolo v roku 2020 
vyzbieraných 717,52 t komunálneho odpadu. Z tohto množstva 
tvorili vyseparované zložky 314,02 t. Ostatné zložky komunálne-
ho odpadu (zmesový a objemný), ktoré skončili na skládke odpa-
dov, činili 385,05 t. V roku 2019 bolo na zbernom dvore odovzda-
ných 18,45 t drobného stavebného odpadu, tento druh odpadu 
sa podľa zákona o odpadoch nepočíta medzi komunálny odpad.

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018  
Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov, obec Pečovská Nová Ves na základe úrovne triedenia 
komunálneho odpadu (44,92%) od 1.3.2020 do 28.2.2021 platí 
12 €/t komunálneho odpadu uloženého na skládku. V roku 2019 
obec platila 7,- €/t. 

Ak by sme v triedení ostali na úrovni nad 40 %, poplatok  
na budúci rok pre obec Pečovská Nová Ves  narastie  z terajších 
12,- €/t na 18,- €/t. 

Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území 
Obce Pečovská Nová Ves za rok 2019:

SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU
Kód odpadu Názov odpadu Množstvo  /t/

20 01 01 Papier a lepenka 13,98
20 01 02 Sklo 24,17
20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na baze lepenky 0,591
20 01 04 Obaly z kovu  0,421
20 01 10 Šatstvo 2,38
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflóurované uhľovodíky 0,604
20 01 35 Vyradené el. a elektron. zariadenia iné ako uvedené 
 v 200121 a 200123 1,443
20 01 36 Vyradené el. a elektron. zariad. iné ako uvedené 
 v 200121, 200123, 200135 6,301
20 01 39 Plasty 33,08
20 01 40 Kovy 12,28
20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad 218,77
  Celkové množstvo /t/ 314,02

 
   OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU  

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo  /t/

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 254,73
20 03 07 Objemný odpad 130,32
  Celkové množstvo /t/ 385,05
Celkové množstvo separovaných zložiek /t/ 314,02
Celkové množstvo ostatných zložiek /t/ 385,05
Celkové množstvo všetkých zložiek /t/ 699,07
Celková vyseparovanosť /%/ 44,92%

Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre všetkých 
pôvodcov odpadov, t. j. pre každého z nás. Svojim správaním  
a životnou filozofiou hromadenie odpadov neustále podporuje-
me. Mali by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť postoj k ním. 
Našim krédom by sa malo stať šetrenie výrobkami, rozumné na-
kupovanie, minimalizácia odpadov, ich separácia a znovu vyu-
žitie.

 Triedením odpadu dosiahneme:
• vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia  

sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu,
• šetria sa surovinové zdroje,
• pokles nákladov  na zber a likvidáciu tuhého komunálneho 

odpadu,
• zvýšenie kvality životného prostredia.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o recyklácii papiera

Ako sme triedili
v roku 2019
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Cieľom tohto článku je zosumarizovať dostupné informácie  
o Lukášovi Peechim (maďarský Pécsi Lukács), ktorý sa údajne na-
rodil v Pečovskej Novej Vsi okolo roku 1546-1548. Pripomeniem,  
že sa jedná o významnú osobnosť Uhorska, ktorý väčšinu svoj-
ho života prežil v Trnave. V literatúre sa dozvedáme, že sa jednalo  
o právnika, autora, prekladateľa, redaktora, grafika a vedúceho Ka-
pitulskej kníhtlačiarne1). Písal verše, bol znalec jazykov, astronómie 
či botaniky. Niektorí ho pokladali za kňaza, jezuitu, iní za Nobilis Hun-
garus2). Viac informácií o tomto učencovi a jeho diele je spracovaných 
v prácach historikov. Nás však predovšetkým zaujíma jeho rodisko,  
či príbuznosť s rodom Péchy, avšak na tieto informácie sú ich práce 
skúpe a zároveň aj metúce. 

Prvé informácie o možnom vzťahu s rodinou Péchy,  ktorá vlast-
nila našu obec, sa objavili v prácach historika Hadriána Radváni-
ho.  Radváni sa okrem iného špecializoval na výskum dejín kníhtlače  
a slovenskej knižnej kultúry a počas svojho života (1918-2014)  bol 
autorom viacerých  objavov v tejto oblasti.  Pôsobil v Trnave a tu publi-
koval množstvo vedeckých prác v zborníkoch, novinách či časopisoch. 
Výsledkom jeho bádateľskej práce bol aj krátky článok v novinách  
a jeho ofotená kópia sa dostala k nám do Pečovskej Novej Vsi. Pôvodný 
článok v novinách (tlač zrejme okolo roku 1970)  uverejnil pod pseudo-
nymom H. Spišský. Článok mal nápis „Kto bol Lukáš Peechi?“ a o pôvo-
de Lukáša sa píše: Slovanský rod Pech, už koncom XIII. stor. rozvetvený 
v štyri rodiny, žil v juhoslovanskej vojvodine. V rokoch 1404-9 Pavel 
Pech bol bánom Dalmácie-Chorvátska-Slovinska. Jedna vetva tejto ro-
diny uchýlila sa pred tureckým nebezpečenstvom k nám, na východ-
né Slovensko, kde dostali do držby Novú Ves (Wyfalwa) pri Sabinove,  
v polovici XVI. stor. premenovaná podľa nových zemepánov na Pechwj-
falwa – Pečovskú Novú Ves. Z tejto obce pochádzajúci Lukáš študoval 
právo na krakovskej univerzite, kde začas býval v takz. Uhorskej burze. 
Inde, už Radváni spomína bratov Ladislava a Vuka zo Sedmohradska, 
ktorí sa po roku 1526 usídlili neďaleko Sabinova3). Naposledy, v roku 
2009 - Radváni informácie o rodisku doplnil: Peechiovci pochádzali  
z chorvátsko-slavónskeho pohraničia, kde Benedikt v roku 1274 dostal 
od kráľa majetok. V tomto storočí štyria synovia Mareka boli zaklada-
teľmi štyroch vetiev rodu, ktorý sa postupne rozišiel do Dalmácie, Sed-
mohradska a na dnešné východné Slovensko. Začiatkom 16. storočia 
sa dvaja bratia Ladislav a Vuk usadili v Novej Vsi (dnes Pečovská Nová 
Ves). Zásluhy Ladislava ocenil Ferdinand I., keď jeho synom Gašparovi 
a Martinovi v roku 1555 udelil zemianstvo s erbom4). 

Tieto informácie Hadriána Radvániho sú trochu metúce a je ško-
da, že autor neuviedol zdroje odkiaľ čerpal. Opierajúc sa o Gardó-
nyiho preklady môžeme konštatovať že Ferdinand I. neocenil La-
dislava, ale jeho synov Gašpara a Martina. Ak aj bývali Ladislav  
a Vuk v Novej Vsi, ako je možné, že v archíve rodiny Péchy neexis-
tuje žiadna listina z tohto obdobia? Začiatkom 16. storočia obec 
patrila pánom z Torysy – Tarczay a dokazujú to aj všetky listiny  
z archívu rodiny Péchy pre toto obdobie. Poznáme iba potomkov La-
dislava a boli to Gáspár, Márton, Georg, Orsolya, Anna, Mártha and 
Erzsébet. Náš hľadaný Lukáš však medzi potomkami chýba, takže 
nemohol byť potomkom Ladislava a ani jeho syna Gašpara. Mohol 
byť však  potomkom Vuka, ale o nich nemáme žiadne informácie  
a nenašli sme ich ani v  genealogickom prehľade rodiny Péchy5). 
Prítomnosť Ladislava, či Vuka v šarišských končinách sa však vylú-
čiť nedá. O Ladislavovi sa vie, že stratil svoj majetok – farmu s do-
bytkom - kvôli Turkom, ale pravdepodobne ostal žiť v Sedmohrad-
sku a na Šariš sa asi ani nikdy nedostal – zomrel pred rokom 1552. 
Aj samotní bratia Gašpar a Martin používali prímenie Koloswári 
– pochádzali teda z Kluže (maďarsky Kolosvár – dnes Cluj Napoca  
v Rumunsku). Informácie z prvej ruky nám podáva Juraj Péchy  
v roku 1643, kde spomína  na svojich predkov Gašpara I. a jeho otca 
Ladislava  a jeho popis korešponduje s vyššie uvedeným tvrdením.  

Už aj samotný rok Ferdinandovej donácie pre bratov Gašpara a Martina 
je 1555 – t. j. 7 rokov po narodení Lukáša. Z archívnych listín vieme,  
že Gašpar a Martin tu neboli vítaní a o svoj majetok museli dlho bo-
jovať s Tarczayovcami. Svedčia o tom opakované potvrdenia dotácií  
a upozornenia od kráľa pre ich neprajníkov, aby už dali „Gašparovi po-
koj“. Taktiež je z listín evidentné, že Ladislav alebo Vuk nemali žiadny 
majetok v Novej Vsi a všetko patrilo iba Gašparovi a Martinovi. Bratia 
aj spísali dohodu o rozdelení majetkov pred sobášom a táto dohoda 
zaistila, že ak sa jeden z nich neožení – t.z. nebude mať potomkov, 
tak majetok sa vráti druhému bratovi. Tak prešiel aj majetok Martina 
naspäť ku Gašparovi, nakoľko Martin zomrel bezdetný.  Žiadnych iných 
vlastníkov z tohto obdobia nepoznáme. Ak by to aj bola pravda, kde 
mohol Lukáš bývať a prežiť svoje detstvo - mladosť? Dnešní historici 
sa zhodli na tom, že v Novej Vsi zrejme nebola pred príchodom bratov 
Gašpara a Martina  žiadna kúria, nakoľko sa v prvých donáciách vôbec 
neuvádza6). Aj na základe toho sa dá predpokladať, že tu Péchyovci 
neboli pred rokom 1555. Ani posledná práca Maďarskej akadémie vied 
o tomto učencovi však neozrejmila miesto narodenia, predpokladajú 
iba narodenie a pôsobenie v Ostrihomskej diecéze bez konkretizovania 
miesta.7)

Učencovi sa však muselo dostať aj dobrého vzdelania. Kõszeghy 
Péter uvádza nasledujúce: Lukáš pravdepodobne navštevoval „the 
subdeanery„ (diecéznu školu?) v Trnave8). Ďalšiu informáciu o vzdelaní 
a pôvode uvádza práca „Šarišskí študenti na európskych univerzitách 
1387-1918“, kde autori uvádzajú, že na univerzite v Krakove bol: 817 
Pécsi, Lucas, r.k, sz: Újfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová Ves) be:1568. 
J, megjegyz: A beiratkozás idopontja bizonytalan. (MML IX 95-96)9). 
Predpokladám, že v pôvodnom zápise sa uvádza ako rodisko iba Új-
falu ktorú Kónya interpretoval ako Pečovskú - mohlo sa však jednať  
o jednu z mnohých Nových Vsí vo vtedajšom Uhorsku (aj v okolí Trnavy).  
Na fundovanú odpoveď, či sa skutočne jednalo o Pečovskú Novú Ves si 
však musíme počkať. Vyzerá to tak, že práve tento záznam je kľúčový.

Lukáša Peechiho si veľmi radi prisvojujú tak maďarskí ako aj sloven-
skí historici a popravde,  je to aj naše želanie, aby sa dokázalo, že Lukáš 
pochádzal z Pečovskej Novej Vsi - alebo aspoň zo Šariša. Radvániho mo-
tivácia vykresliť Lukáša ako „slovana“ mala reálny základ – priezvisko 
z Chorvátska, žil v Trnave a  podpisoval sa tak ako väčšina slovanských 
študentov na zahraničných univerzitách – a to Peechi Panonius. Ma-
ďarskí historici v tom majú viac-menej jasno – Lukášove rodisko by naj-
radšej videli v Pecsi  a nemajú žiaden problém ho (v roku 2014) označiť 
ako silného a uvedomelého Maďara – pyšného na maďarskú národnosť  
a maďarské písomníctvo.10) Isté však je, že Lukáš bol Uhrom, býval 
v Trnave a cítil sa ako Panonius. Je taktiež veľmi pravdepodobné, že bol 
vzdialený príbuzný Gašpara a Martina Péchyho, ale je skôr nepravdepo-
dobné, že sa narodil v Pečovskej Novej Vsi. Jeho rodisko treba skôr hľa- 
dať v jednej z cca 65. Nových Vsí (Újfálu) v Uhorsku.

Spracoval: Ondrej Matisovský
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 tisztességes koszorója, www.academia.edu, str. 46
  9)  Szogi L., Kónya P., Šarišský študenti na európských univerzitách 1387-1918, 
 Budapešť 2012, str.270
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Bol Lukáš Peechi (Pécsi) našim rodákom?
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