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Vážení spoluobčania,
rok sa s rokom minul a v našich kalendá-
roch svieti nový rok 2023. Tento míľnik 
je signálom toho, že nastal čas kedy sa 
k vám už tradične prihovárame s novým 
vydaním obecného spravodajcu.

Na prahu nového roka vám všetkým 
želám predovšetkým pevné zdravie, po- 
koj vo vašich rodinách, množstvo síl  
a energie, nesmiernu trpezlivosť a vzá-
jomné porozumenie pre zvládanie ná-
strah náročnej doby, ktorú žijeme. 

V závere októbra 2022 sme mali mož-
nosť rozhodnúť o ďalšom smerovaní na-
šej obce a zvoliť si jej starostu a deväť 
poslancov obecného zastupiteľstva na 
ďalšie štvorročné funkčné obdobie do ro- 
ku 2026. 

Sme veľmi radi, že obyvatelia našej 
obce k tomuto aktu pristúpili maxi-
málne zodpovedne a rozvážne. Pozití- 
vom je skutočnosť, že nezostali pasívni  
a v početnom množstve prišli k voleb-
ným urnám.

Obec Pečovská Nová Ves potrebuje 
pre svoj ďalší rozvoj a nastolené napre-
dovanie stabilitu, pokoj a porozumenie 
s rozumnými a odborne zdatnými ľuďmi 
vo vedení obce. Výsledky októbrových 
volieb týmto slovám dali plne za pravdu.

Teší nás, že presvedčivý výsledok voľ-
by starostu obce a poslancov obecné-
ho zastupiteľstva v Komunálnych voľ-
bách 2022 je prejavom slobodnej vôle  
54,85 % všetkých obyvateľov obce, kon-
krétne tých 1085 obyvateľov obce, kto-
rí sa volieb zúčastnili, prejavili svoj ra- 
cionálny úsudok, ľudský um a reálne zhod-
notenie dosiahnutých výsledkov a pod- 
poru nastúpeného smerovania a rozvoja 
obce pre ďalšie obdobie črtajúce sa no-
vými príležitosťami a možnosťami.

Ďakujeme vám za vašu podporu vo voľ- 
bách, získanie silného mandátu na vý-
kon našej právomoci a za pozitívne 
zhodnotenie výsledkov našej  neúnav-
nej a tvorivej práce. Teraz sme na rade 
my a naše činy, aby sme vašu dôveru ne-
sklamali. Plne uvedomujeme ešte väčšiu 
povinnosť a zodpovednosť, ktorú máme 
voči obyvateľom obce. Chceme s chuťou 
slúžiť všetkým obyvateľom obce, nielen 
tým, ktorí nám dali svoj hlas.

Teší nás, že v Komunálnych voľbách 
2022 v Pečovskej Novej Vsi zvíťazil zdra-
vý rozum a poctivá práca korunovaná 
konkrétnymi výsledkami. Dosiahnuté 
materiálne výsledky v našej obci v uply-

nulom období sú zjavné, neprehliadnu-
teľné a v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi aj historické. Ekonomické výsled-
ky  a hospodárenie obce je prístupné  
širokej verejnosti na webovej stránke 
obce a v iných verejne prístupných in-
formačných systémoch.

Aj keď radosť z dosiahnutých výsled-
kov pravdaže bola, povolebná eufória 
netrvala dlho. Rýchlo pominula a nastú-
pilo reálne každodenné plnenie povin-
ností. Hneď 21. novembra 2022 sme sa 
na ustanovujúcom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dali do práce. 

Rozbehli sme práce na základných 
strategických dokumentoch obce nevy-
hnutne potrebných pre budúce čerpanie 
eurofondov a prijímanie iných druhov 
podpôr pre našu obec. Aktualizujeme 
Územný plán obce Pečovská Nová Ves 
v rozsahu jeho Zmien a doplnkov č. 1, 
nakoľko je v mnohých oblastiach pre-
žitý, neaktuálny a hlavne nezodpovedá 
budúcim zámerom rozvoja obce. Súbež-
ne sme začali s prípravou Plánu rozvoja 
obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 
- 2030. Mienime dokončiť tieto procesy 
a schváliť obidva dokumenty v prvej po-

lovici roka 2023. 
Novozvolení poslanci obecného za-

stupiteľstva v decembri 2022 schválili 
zámer výstavby novej materskej školy 
v zadnej časti areálu materskej školy 
na ul. Na Dujave. Súbežne bol schvále-
ný zámer výstavby miestnej komuniká-
cie okolo cintorína spojený s výstavbou 
parkoviska pre novú materskú školu. 
Rozbehli sme komunikáciu s vlastník-
mi pozemkov susediacich s cintorínom  
a zistili sme záujem ďalších vlast-
níkov v susedstve o rozšírenie ko-
munikácií v ďalších častiach a ich 
predstavu o smerovaní komunikácií.  
Žiaľ, nie všetci vlastníci pozemkov sú 
ochotní odpredať obci pomernú časť po-
zemku na miestnu komunikáciu a chod- 
ník  za 1,- Eur s protihodnotou obce vy-
budovať v danej časti všetky inžinierske 
siete, verejné osvetlenie, 5,5 m širo-
kú dvojsmernú miestnu komunikáciu 
s asfaltovým povrchom a 2 m širokým 
chodníkom zo zámkovej dlažby a zru-
šením stavebnej uzávery na výstavbu 
rodinných domov v okolí cintorína. Prvé 
merania dĺžok sietí a komunikácií a nato 
naviazané odhady nákladov na realizá-
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ciu diela ukazujú, že v danom prípade   
by išlo o cca. 700 m komunikácií, chodní-
kov a inžinierskych sietí v predpoklada-
nom investičnom objeme cca 1.000.000,- 
Eur. Z iných zdrojov by bolo možné zrea-
lizovať maximálne 30 % celkovej inves-
tície. Zvyšok investície bude musieť obec 
uhradiť z vlastných zdrojov. V prípade,  
že nedôjde k vzájomnej dohode všet-
kých vlastníkov na jednotlivých trasách 
a pristúpení na podmienky obce, nebudú 
jednotlivé trasy zaradené do zámeru re-
alizácie, čo je na veľkú škodu možnosti 
rozšírenia výstavby rodinných domov, 
ktorú obec maximálne podporuje. Obec 
nebude vykupovať tieto pozemky za ko-
merčné ceny, naopak ponúka vlastníkom 
pozemkov nadštandardné podmienky 
pre zhodnotenie okolia cintorína.

Ďalšou prioritou, ktorú schválilo  
obecné zastupiteľstvo na decembrovom 
zasadnutí bol zámer obnovy historickej 
budovy obecného úradu na ul. Hlav-
nej 33 v Pečovskej Novej Vsi s príslu- 
šenstvom.

Vďaka podpore obecného  zastupiteľ-
stva v roku 2023 na ul. Kvetnej začneme 
s výstavbou 2. etapy výstavby bytových 
domov s 2 x 12 nájomnými bytmi a s prí-
slušnou technickou infraštruktúrou.

V rámci krátkeho prehľadu investícii 
realizovaných v obci v štvrtom štvrť-
roku 2022 a stave ich rozpracovanosti 
pre nasledujúce obdobie si dovoľujeme 
upriamiť vašu pozornosť na historický 
moment, ktorý zažila Pečovská Nová Ves  
v stredu 26. októbra 2022, kedy za prí-
tomnosti širokej verejnosti a vzácnych 
hostí obec slávnostne prevzala od zho-
toviteľa dokončenú stavbu nového zdra-
votného strediska. 

Pri tejto príležitosti si verejnosť mohla 
prehliadnuť nové priestory zdravotníc-
keho zariadenia a oboznámiť sa s nimi. 
V snahe zabezpečiť nadštandardné pod-
mienky pre zdravotnú starostlivosť oby-
vateľov Pečovskej Novej Vsi a okolitých 
obcí sme stavbu zrealizovali v rekordne 
krátkom čase. V decembri 2021 sme sa-
novali pôvodnú budovu v havarijnom 
stave a s jej výstavbou sme začali v ja-
nuári 2022. 

V plnom prúde je príprava realizácie 
projektu s názvom „Duchovné tradície 
spájajú naše cesty“, ktorý zahŕňa výstav-
bu obojsmerného cyklochodníka vedú-
ceho od križovatky ciest I/68 na Lipany 
a III/3183 do Ľutiny  po hranicu katastra 
obce s obcou Ľutina, dlhého 2,34 km,  
širokého 3 metre, lemovaného betó-
novými obrubníkmi a asfaltovým po- 
vrchom. V závere roka 2022 došlo  k pod-
písaniu zmluvy o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku s riadiacim 
orgánom. V týchto dňoch už prebieha 
proces kontroly verejného obstarávania 
dodávateľa stavebných prác. 

S príchodom nepriaznivého počasia 
sme museli dočasne prerušiť stavebné 
práce na projekte rozšírenia elektrických 
NN rozvodov na ul. Mlynskej. Do finá-
le nám už chýba iba dodanie, osadenie  

a inštalácia kioskovej trafostanice. Pro-
jekt prinesie možnosť pripojenia sa na 
odber elektrickej energie 12 odberným 
miestam pre štyri rozostavané novostav-
by rodinných domov, ktoré sa v danej lo-
kalite v súčasnej dobe budujú. Zostávajú 
voľné kapacity pre budúce pripojenie sa 
na odber pre zvyšných osem pozemkov  
v danej lokalite.

Od októbra 2022 realizujeme projekt 
s názvom „Dobudovanie základnej tech-
nickej infraštruktúry v MRK obce Pe-
čovská Nová Ves“. Z európskych fondov  
a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
sme doposiaľ vybudovali prvý z troch sta-
vebných objektov projektu - 220 m oboj-
smernej miestnej komunikácie s chod- 
níkom a verejným osvetlením od cesty 
III/3183 do Ľutiny po most cez potok Ľu-
tinka na ul. Rómskej s mimoúrovňovým 
odstaviskom pre zastávku autobusu na 
ul. Rómskej. Pred dokončením je druhý 
stavebný objekt projektu spočívajúci  
v rekonštrukcii a vybudovaní spevne-
ných plôch na ul. Rómskej v okolí bytové-
ho domu, kostolíka, komunitného centra  
a materskej školy s asfaltovým po- 
vrchom. Nízke teploty, mráz a sneženie 
stavebné práce na projekte nedovoľujú. 
Na teraz sme museli práce dočasne pre-
rušiť. V jari budeme v realizácii projektu 
pokračovať výstavbou miestnej komuni-
kácie od cesty I/68 na Lipany po židov-
ský cintorín. 

Z dotácie z Ministerstva vnútra SR  
realizujeme na ul. Rómskej vysporiada-
nie majetkovoprávnych vzťahov k po-
zemkom pod obydliami v marginalizo-
vanej rómskej komunite obce Pečovská 
Nová Ves postupom jednoduchých po-
zemkových úprav.

Vzhľadom na zistený značný počet 
vlastníkov pozemkov bez identifikač-
ných údajov (bez adresy, bez dátumu na-
rodenia) sme na prelome rokov v spolu-
práci s Pozemkovým a lesným odborom 
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Okresného úradu v Prešove, zástupcami 
súkromne hospodáriacich roľníkov a iný-
mi subjektami začali prípravné práce na 
komplexných pozemkových úpravách  
v extraviláne katastrálneho územia obce 
Pečovská Nová Ves. V tejto súvislosti vy-
zývame všetkých vlastníkov pozemkov  
v extraviláne obce, ktorých je spolu 1667, 
z toho 1045 známych a 622 neznámych, 
aby si v dohľadnej dobe vysporiadali 
vlastnícke vzťahy k pozemkom po svo-
jich predkoch a tak v budúcnosti mohli 
priamo rozhodovať o ich budúcom vy-
užití. V opačnom prípade o neznámych 
vlastníkoch bude rozhodovať Slovenský 
pozemkový fond.

Z Nórskych grantov obec realizuje  
a do 4/2024 bude realizovať projekt  
s názvom „Všetci spolu za začleňovanie 
Rómov, miestny rozvoj a zníženie chudo-
by v Pečovskej Novej Vsi“. V závere roka 
sme v rámci investičnej oblasti projek-
tu v areáli materskej školy, vedľa budo-
vy komunitného centra na ul. Rómskej 
vybudovali hygienické centrum. Stavba 
je pred jej finálnym dokončením, avšak  
s príchodom nepriaznivého počasia 
sme museli dočasne prerušiť stavebné 
práce na nej. Súbežne prebiehajú aj tzv. 
„mäkké“ aktivity projektu  zamerané na 
vzdelávanie  školákov a predškolákov  
a psychologické poradenstvo pre zdrav-
šiu komunitu. 

V decembri 2022 sme uspeli s pro-
jektom zameraným na vybudovanie 
náučného sadu v areáli základnej školy. 
Projekt podporený z Nadácie SPP ráta  
s výsadbou drevín, krovín, bylín, výro-
bouvyvýšených záhonov a vybudovaním 
chodníkov a príslušenstva pre potreby 
výučby žiakov školy v spolupráci s aktív-
nymi záhradkármi a včelármi z obce.

Osobitnú pozornosť si od nás žiada aj 
krátke obzretie sa za uplynulým rokom 
2022 a jeho zhodnotenie.  

V tomto období ešte nedisponujeme 
konkrétnymi číslami o výsledku hospo-

dárenia obce v uplynulom roku, avšak 
už dnes môžeme povedať, že napriek 
náročnému roku spojenému s dobieha-
ním pandemických opatrení, prehlbujú-
cej sa ekonomickej a neustále rastúcej 
energetickej kríze, obec Pečovská Nová 
Ves má za sebou najúspešnejší hospo-
dársky rok v svojej histórii. V uplynulom 
roku sme zavŕšili osem rokov trvajúci 
proces prípravy investičných projektov  
a ich implementácie. Obci boli podpore-
né viaceré projekty, s podporou Minister-
stva dopravy a výstavby SR a Štátneho 
fondu rozvoja bývania sme zrealizovali 
prvú etapu výstavby nájomných bytov 
s technickou infraštruktúrou a inves-
tovali sme našetrené vlastné finančné 
prostriedky do výstavby zdravotníckeho 
zariadenia, čím  sme získali viac ako his-
toricky najvyššie príjmy v dejinách obce  
na realizáciu investičných projektov. 
Presný prehľad podporených a zrea-
lizovaných aktivít sme vám priniesli  
v predchádzajúcom vydaní spravodaj-
cu za obdobie deviatich mesiacov roka 
2022 vzhľadom na končiace sa funkčné 
obdobie vtedajšieho vedenia obce. Je 
pravdou, že z kapacitných dôvodov sa 
realizácia niektorých projektov nestihla 
zrealizovať, resp. prefinancovať do konca 
roka 2022 a presunula sa do roku 2023. 
Tieto skutočnosti sa prejavia aj na hos-
podárskych výsledkoch obce za konkrét-
ny rok.

Z pohľadu demografických ukazovate-
ľov sa môžeme pýšiť tým, že počet oby-
vateľov v našej obci oproti poslednému 
dňu roku 2021 vzrástol o 38 obyvateľov 
na aktuálnych 2851 obyvateľov k 31. 12. 
2022. V obci vyrástli nové rodinné domy, 
zrekonštruovali sa staršie domy a vybu-
dovali sa iné stavby. Pribudlo 23 stavieb, 
ktorým boli pridelené nové súpisné čís-
la. Aktuálne ich evidujeme v obci už 875. 

Už tradične k Vianociam v našej obci 
patrí rozsvietená jedlička pred kostolom 
sv. Ondreja a vedľa nej obecný betlehem 

s postavičkami. Tento rok sme si v spo-
lupráci s farským úradom dovolili vy-
lepšiť ho a rozšíriť o tri nové postavičky. 
Veríme, že ste si tieto vylepšenia všimli  
a pozitívne ich prijali. 

Po rokoch obmedzení v oblasti kultú-
ry a organizovania verejných podujatí  
v pondelok 5. decembra 2022 k deťom 
z Pečovskej Novej Vsi do areálu pred 
obecný úrad prišiel Mikuláš so svojím 
sprievodom. Spoločne s deťmi rozsvietili 
jedličku v parku a potom mikulášskym 
balíčkom odmenil všetky prítomné deti. 

V sobotu 17. decembra 2022 sme si 
spoločne užili pravú vianočnú atmosfé-
ru na obecných vianočných trhoch. Mra-
zivé počasie a poletujúce vločky snehu 
priniesli spolu s laserovou šou jedinečný 
vianočný zážitok.Z bohatej ponuky tra-
dičných stánkov si každý mohol vybrať 
to svoje. Dobrú náladu vnieslo vystúpe-
nie žiakov ZŠ s MŠ, ako aj vinše a piesne 
v podaní folklórnej speváckej skupiny 
Jablonka. 

V krátkosti sme si vám dovolili priblí-
žiť a upriamiť vašu pozornosť na tie naj-
zaujímavejšie aktivity obce realizované 
v priebehu uplynulých troch mesiacov. 

V závere mi dovoľte poďakovať všet-
kým vám,  ktorí ste priložili ruku k dielu 
za vašu pomoc pri organizácii, podpore, 
zabezpečení a zvyšovaní rastúcej orga-
nizačnej a kvalitatívnej úrovne obec-
ných kultúrno-spoločenských akcií.

V úplnom závere mi dovoľte upriamiť 
vašu pozornosť na pripravovaný 54. roč-
ník stolnotenisového turnaja pri príleži-
tosti 78. výročia oslobodenia našej obce 
v II. svetovej vojne, ktorý sa uskutoční  
v sobotu 21. januára 2023 v telocvični 
základnej školy. Na odpoludnie v posled-
nú fašiangovú sobotu 18. februára 2023 
pripravujeme Fašiangy v obci spojené  
s obecnou zabíjačkou.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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Počet zapísaných voličov:  1978
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1085
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov: 1034 
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu: 1049 

Starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava, tel.: 0915 971 002, e-mail: starosta@pecovska.sk

Zástupca starostu obce 
Ing. Radoslav Lipjanec, tel.: 0915 909 498

Zvolení poslanci   Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves:
PhDr. Jaroslav Dujava  - 481 hlasov
Peter Novický  - 396 hlasov 
Ján Antol  - 380 hlasov
Ing. Gabriela Kochanová - 371 hlasov
Ing. Štefan Tall  - 357 hlasov
Ing. Radoslav Lipjanec - 353 hlasov
Martin Šoltýs  - 351 hlasov
Mgr. Viera Horňáková  - 347 hlasov
Júlia Čerkalová  - 335 hlasov

Nakoľko PhDr. Jaroslav Dujava bol súčasne zvolený za starostu obce a aj za poslanca OZ, 
dňa 21. 11. 2022 sa písomne vzdal mandátu poslanca OZ, prvým náhradníkom v poradí pod-
ľa počtu získaných platných hlasov je Bc. Mária Bečaverová s počtom 323 získaných hlasov, 
ktorá sa tak stala deviatou poslankyňou OZ. K dnešnému dňu zložilo sľub 8 poslancov. 

Rozdelenie poslancov do jednotlivých poslaneckých obvodov 
na funkčné obdobie 2023 - 2026:

poslanecký obvod č. 1  - neobsadený - ul. Hlavná 1-12, 88-116, Na Hliník, Za Majerom
poslanecký obvod č. 2  - Ing. Radoslav Lipjanec - ul. Ľutinská, Záhradná 
poslanecký obvod č. 3  - Bc. Mária Bečaverová - ul. Na Dujave, Za Ľutinkou
poslanecký obvod č. 4  - Ján Antol - ul. Kvetná, Na Trubalovec
poslanecký obvod č. 5  - Martin Šoltýs - ul. Rómska 
poslanecký obvod č. 6  - Ing. Gabriela Kochanová - ul. Mlynská, Orgovánová 
poslanecký obvod č. 7  - Júlia Čerkalová - ul. Hlavná 13-87, Poľský dvor, Na Pečovec
poslanecký obvod č. 8  - Peter Novický  - ul. Kostolná, Školská 
poslanecký obvod č. 9  - Ing. Štefan Tall - ul. Jabloňová, Na Rybníkoch, Južná

VOĽBY 2022
výsledky volieb do orgánov samosprávy 

obce konaných dňa 29. 10. 2022
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Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce 
Pečovská Nová Ves v pondelok 21. novembra 2022 malo 
dve časti. Prvú, slávnostnú, otvorili tóny štátnej hymny. 
Po nej sa k slovu dostala predsedníčka miestnej volebnej 
komisie Anna Čekanová, ktorá predniesla správu o výsled-
koch komunálnych volieb 2022. V ďalšej časti programu  
v prítomnosti zástupcov verejnosti, členov volebných ko-
misií, vedenia ZŠ s MŠ, predsedov spoločenských organizá-
cií, zamestnancov OcÚ a rodinných príslušníkov hlavných 
arbitrov podujatia zložil sľub novozvolený starosta obce 
PhDr. Jaroslav Dujava a z rúk predsedníčky miestnej vo-
lebnej komisie si prevzal osvedčenie o zvolení za staros-
tu obce. Zasadnutie pokračovalo zložením sľubov ôsmich  

z deviatich zvolených poslancov Obecného zastupiteľ-
stva obce Pečovská Nová Ves. Po zložení sľubov a prevzatí 
osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 
sa k slovu dostal starosta obce s jeho úvodným príhovo-
rom.

Prestávku medzi jednotlivými časťami zasadnutia prí-
tomní využili na osobné stretnutie s hosťami a verejnos-
ťou, blahoželaniu k dosiahnutým volebným výsledkom  
a skromnému občerstveniu.

Pracovnú časť zasadnutia využili poslanci obecného za-
stupiteľstva na prerokovanie a schválenie povinných úvod-
ných náležitostí a schválenie zámerov prípravy najdôleži-
tejších strategických dokumentov obce.

1. Komisia  ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, 
podnikateľskej činnosti, riešeniane zamestnanosti v zložení:

Predseda: Ing. Štefan Tall
Podpredseda: Ing. Gabriela Kochanová
Tajomník: Mgr. Anna Hrabčáková

2. Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, 
dopravy, regionálneho rozvoja,životného prostredia, poľno-
hospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v zložení:

Predseda: Peter Novický
Podpredseda: Martin Šoltýs
Tajomník: Jarmila Dinisová

3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, 
spoločenskými a záujmovýmiorganizáciami, prácu s Rómami 
v zložení:

Predseda: Ján Antol
Podpredseda: Júlia Čerkalová
Tajomník: Ing. Alena Nalevanková

4. Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, 
ochrany verejného poriadku, riešenia medziľudských vzťahov 
v zložení:

Predseda: Ing. Radoslav Lipjanec
Podpredseda: funkcia zatiaľ neobsadená 
Tajomník: Ing. Alena Nalevanková

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcií v zložení:

Predseda: Bc. Mária Bečaverová
Podpredseda: Ján Antol
Člen: Júlia Čerkalová
Ostatní členovia jednotlivých komisií z radov obyvateľov 

budú doplnení v najbližšom čase. 

Okrem týchto komisií pri OZ pracuje aj komisia bytová a ko-
misia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti samo-
správnej činnosti orgánov obce.

Novozvolený starosta a poslanci OZ sa ujali funkcie

Komisie pri OZ
Komisie sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi 

obecného  zastupiteľstva, ktoré napomáhajú činnosti obecného zastu-
piteľstva. Členmi komisií sú poslanci obecného  zastupiteľstva a obča-
nia obce zvolení obecným  zastupiteľstvom.
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Strašiakom obce Pečovská Nová Ves už roky bola budova 
zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79. Pôvodná budova 
vyrástla v roku 1932. Stavba s príslušenstvom už minimál-
ne desiatku rokov nespĺňala požiadavky na dôstojné posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti. Už niekoľko posledných 
rokov sa budova nachádzala v havarijnom stave a pýtala 
si nemalé investície do ich odstraňovania a na zabezpeče-
nie jej funkčnosti a udržania minimálnych podmienok pre 
účely poskytovania zdravotnej starostlivosti adekvátnych 
pre tretie tisícročie, v ktorom žijeme. Opakované snahy 
obce v období rokov 2010 - 2011 o získanie nenávratných 
finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov na rekonštrukciu zdravotného strediska 
nepriniesli sledované očakávania. V roku 2015 došlo k pre-
hodnoteniu pôvodného zámeru obce z rokov 2010 - 2011, 
ktorého výsledkom bolo rozdelenie objektu na dve samos-
tatné stavby zamerané na poskytovanie sociálnej a zdra-
votnej starostlivosti.

Zlom nastal v roku 2021, kedy poslanci obecného za-
stupiteľstva podporili návrh starostu obce a rozhodli  
o uvoľnení vlastných finančných zdrojov obce na radikál-
nu komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného 
strediska spojenú so sanáciou budovy a zmenou dispozície 
stavby. 

Po úspešnom výbere zhotoviteľa stavby sme v decem-
bri 2021 začali s búracími prácami a následne v januári 
2022 sme odovzdali zhotoviteľovi stavenisko na realizáciu 
stavby. Za pár mesiacov nám pred očami v obci vyrástlo 
nové zdravotné stredisko. Dvojpodlažná nadzemná budo-
va s piatimi ambulanciami, priestrannými čakárňami a le-
kárňou, s bezbariérovým vstupom do budovy a výťahom 
pre imobilných pacientov, minimálne energeticky náročná,  
s rekuperáciou vzduchu. 

Obec stavbu slávnostne prevzala od zhotoviteľa v ok-
tóbri 2022 a pri tej príležitosti ju sprístupnila širokej ve-

rejnosti na prehliadku a oboznámenie sa  
s ňou. V súčasnosti prebiehajú povoľova-
cie procesy pre nájomcov na prevádzku 
jednotlivých ambulancií a lekárne. Obec  
v daných procesoch vystupuje iba ako 
nájomca priestorov. V novom zdravot-
nom stredisku našli svoje zázemie ambu-
lancia praktického lekára pre dospelých, 
stomatologická ambulancia s dentálnou 
hygienou a RTG, pediatrická ambulancia 
a fyzioterapeutické pracovisko.

Pred zdravotným strediskom sa na-
chádza zmodernizované parkovisko  
s 11 parkovacími miestami, ktoré od ces-
ty I/68 oddeľuje chodník pre peších. Par-
kovisko má jeden jednosmerne prikáza-
ný vjazd pre vozidlá zo smeru od Lipian  
a jeden jednosmerne prikázaný výjazd 

pre vozidlá v smere na Sabinov. 
Veríme, že v novom zdravotníckom zariadení nájdu spo-

kojnosť tak lekári, ako aj ich pacienti a zariadenie bude slú-
žiť účelu, pre ktorý bolo vybudované.

Pečovská Nová Ves
má nové zdravotné stredisko
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REFERENDUM 2023
Rozhodnutím   prezi-

dentky Slovenskej re-
publiky zo 4. novembra 
2022 o vyhlásení refe-
renda podľa čl. 95 ods. 
1 a čl. 102 ods. 1 písm. 

n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu vo-
lebného práva a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov, na základe petície 
občanov prijatej 24. augusta 2022 bolo vyhlásené  re-
ferendum, v ktorom voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie voleb-
ného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je 
možné uskutočniť referendom alebo uznesením Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy 
Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slo-
vá: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčas-
nému skončeniu volebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), 
ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená 

c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ 

vkladá čiarka a slová „predčasným skončením voleb-
ného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmlu-
vou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: 

„na prijatie uznesenia o predčasnom skončení voleb-
ného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 
podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného 

obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté 
uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rov-
nako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: 
„vrátane predčasného skončenia volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národ-

nej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“
Deň konania referenda je sobota 21. januára 2023.
V obci  Pečovská Nová Ves  sú utvorené  nasledovné  

volebné okrsky a volebné miestnosti: 

Volebný okrsok č.1:
Pravá strana  hlavnej cesty I/68 v smere Sabinov – 

Lipany.
Volebná miestnosť: 
Obecný úrad, ul. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová 

Ves

Volebný okrsok č.2:
Ľavá strana  hlavnej cesty I/68  v smere Sabinov – 

Lipany
Volebná miestnosť: 
Základná škola s materskou školou, ul. Školská 12, 

082 56 Pečovská Nová Ves.
Ing. Alena Nalevanková

,,Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.‘‘ Člo-
vek 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. 

Jeseň je až poeticky krásna. A v jednom zo svojich me-
siacov, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá 
môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. 

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. Ku všetkým, ktorí si 
zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrne- 
né.

Všetci raz budeme starí. Starší ľudia sú krásni vďaka svo-
jej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy 
majú čo dať. 

Októbrové nedeľné popoludnie 16. 10. sa nieslo v zna-
mení vzdania úcty naším seniorom. Pri príležitosti mesia-
ca úcta k starším sme zorganizovali tradičnú akadémiu,  
na ktorej  tento rok vystúpilo poľské dievčenské hudobné  
trio Orly.  

Podujatie sa tešilo vysokému záujmu.  Umelkyne z Poľ-
ska, svojimi pesničkami doslova roztancovali publikum  
a hosťom  vyčarili na tvári úsmev. V závere  starosta obce 
poďakoval  naším dôchodcom milým slovom a darčekom.

ÚCTA K STARŠÍM ...
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Návšteva Mikuláša so svojimi pomocníkmi čertom  
a anjelikom priniesla na tvári  úsmev všetkým, ktorí  
ho prišli privítať 5. decembra v podvečerných hodinách  
pred obecný úrad. 

Po úvodnom slove p. Petrekovej a po krásnych vinšoch, 
piesňach odvážlivcov sa rozsvietila jedlička pred obec-

ným úradom. Predmikulášsky večer sa v našej obci niesol  
v duchu radosti, úsmevov, básničiek a sladkých prekvape-
ní. Odmenou pre všetky deti, ktoré prišli privítať Mikuláša  
boli balíčky plné dobrôt.  

Mikuláš prisľúbil, že o rok príde medzi takto poslušné  
a dobré deti zas.

Po krátkej prestávke Obec Pečovská Nová Ves zorgani-
zovala vianočné trhy pred obecným úradom. 

Decembrovú  sobotu sme si užili v pravej  vianočnej at-
mosfére s mrazivým počasím a poletujúcimi vločkami.

Tohtoročné vianočné trhy s bohatými predajnými  stán-
kami a tradičnými vianočnými dobrotami, akými sú vianoč-

ný punč, kapustnica, klobása, oblátky, med  zavŕšila  lase-
rová svetelná show. 

Dobrú vianočnú náladu spríjemnilo vystúpenie žiakov 
ZŠ s MŠ, ako aj vinše a piesne v podaní speváckej skupiny 
Jablonky.

5. december: MIKULÁŠ

17. december: Vianočné trhy
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Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v súlade s  §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uzne-
sením č.303/2022 schválilo pre územie obce Pečovská Nová 
Ves všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022  o miestnych  da-
niach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

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

Daň z nehnuteľností

Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb 
a bytov sú uvedené v Zákone 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov 
a upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane 
z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné 
ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto 
všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, výpo-
čet dane z nehnuteľností, oslobodenie vybraných druhov 
nehnuteľností a zníženie dane správcom dane, vznik a zá-
nik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového 
priznania, vyrubenie a platenie dane.

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

Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené 
v ust. § 5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach  
a miestnom poplatku.

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná 
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne poras-
ty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej  
v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom po-
platku.

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

trvalé trávnaté porasty                               - 0,0351 €/m2

(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, je 

hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením vý-
mery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže zna-
leckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu po-
zemku za m2 na 0,0912 €. 

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

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

 stavebné pozemky - 18,58 €/m2

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Pe-
čovská Nová Ves sa pre jednotlivé druhy pozemkov určuje 
podľa miestnych podmienok vo výške:
a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
 trvalé trávne porasty ............................................... 0,50 % 
b)  záhrady ....................................................................... 0,60 % 
c)  zastavané plochy a nádvoria .................................   0,60 % 
d)  lesné pozemky, 
 na ktorých sú hospodárske lesy, ostatné plochy 
 rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske 
 využívané vodné plochy ......................................... 0,95 % 
e)  stavebné pozemky ................................................... 0,70 % 

Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené  v ust. 
§ 9 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Pečov-
ská Nová Ves za každý aj začatý m2 zastavenej plochy sa 
určuje takto: 
a)  stavby na bývanie a drobné stavby, 
 ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
 stavbu ......................................................................... 0,12 €,
b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, 
 skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
    stavby využívané na skladovanie vlastnej 
 pôdohospodárskej produkcie vrátane 
    stavieb na vlastnú  administratívu ........................ 0,12 €,
c)  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu ...........  0,20 €,
d)  samostatne stojace garáže  ................................... 0,25 €,
e)  stavby hromadných garáží  .................................... 0,25 €,

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o miestnych  
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné odpady na území obce Pečovská Nová Ves
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f)  stavby hromadných garáží umiestnené 
 pod zemou  ................................................................ 0,25 €,
g)  priemyselné stavby, stavby slúžiace 
 energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
 stavby využívané na skladovanie vlastnej 
 produkcie, vrátane stavieb na vlastnú 
 administratívu .......................................................... 1,20 €,
h)  stavby na ostatné podnikanie 
 a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
 a administratívu súvisiacu s ostatným 
 podnikaním a zárobkovou činnosťou .............  1,20 €,

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

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

Daň z bytov

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

(2) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Pečovská 
Nová Ves je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu  
sa určuje vo výške 0,12 €.

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

a) 0,20 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podni-
kanie a inú zárobkovú činnosť, 

b) 0,70 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
c) 0,12 € za nebytové  priestory určené na ostatnú ne-

zárobkovú činnosť  neuvedenú v písmenách a) a b) tohto 
odseku.

Oslobodenie od dane 
a zníženie dane

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z po-
zemkov v súlade s § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach 
a miestnom poplatku:
a)  pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov 
 a športovísk,
c)  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

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

a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlast-
níctve fyzických osôb  starších ako 70 rokov a fyzických 
osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevaž-
ne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia  

na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z dane za garáže  a nebytové priestory v byto-

vých domoch slúžiace ako garáž   vo vlastníctve  fyzických 
osôb  s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia  
pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

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

Daň za psa

Základné ustanovenia o zdaňovaní psov sú uvedené  
v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku  
a upravujú daňovníka dane za psa, predmet dane za psa, 
základ dane za psa, sadzbu dane za psa, vznik a zánik da-
ňovej povinnosti, správu dane, povinnosť predkladania da-
ňového priznania, vyrubenie dane, platenie dane.

(1) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa  
a kalendárny rok nasledovne: 

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

b) 5,- € ročne za  psa držaného v rodinnom dome, záh-
radkárskej chatke alebo  pozemku, ktoré neslúžia na pod-
nikateľské účely.

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

Oslobodenie dane 
a zníženie dane 

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa:
-  pre fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ktoré sú vlast-

níkom alebo držiteľom psa. 
Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne  

v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na trvalom po-
byte evidovaná okrem vlastníka , resp. držiteľa psa ďalšia 
fyzická osoba mladšia ako 70 rokov.

(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa v sú-
lade s § 29 zákona o miestnych daniach a miestnom po-
platku:

- 50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držite-
ľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej  osoby  
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,  
s trvalým pobytom v Peč. Novej Vsi.  

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

(4)  Oslobodenie od dane podľa ods. 1 a zníženie dane 
podľa ods. 2 sa vzťahuje na vlastnenie, resp. držanie jed-
ného psa.
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(5) Požiadať o zníženie podľa ods. 2 je možné najneskôr 
do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia pred-
ložením dokladu. 

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady sú uvedené v zákone o miest-
nych daniach a miestnom poplatku a upravujú poplatníka, 
sadzbu a určenie poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyru-
benie poplatku a splatnosť, vyrubenie poplatku podľa po-
môcok a vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

 
Sadzba poplatku - POZOR  ZMENA !!!

(1) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad  
sa stanovuje:

a) pre fyzické osoby – poplatníkov podľa §77 odst. 2 
písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplat- 
ku: 

- 0,0493 € na osobu a kalendárny deň t. j. 18,- € /osoba 
Poplatok za každú osobu sa zaokrúhli na celé eurá nadol.
b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické oso-

by  poplatníkov podľa §77 odst. 2 písm. b) a  c) zákona 
o miestnych daniach a miestnom poplatku je zavedený 
množstvový zber komunálneho odpadu a sadzba sa určuje 
v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvo-
zov takto: 
- 0,021 €/liter komunálneho odpadu pri 110 l  nádobe 
                            (60,- € / 26  vývozov / kalendárny rok ),
- 0,009 €/liter  komunálneho odpadu pri 1100 l nádobe
                            (257,40 € /  26 vývozov /kalendárny rok ),
- 0,106 €/liter    komunálneho odpadu pre veľkoobjemo-
 vý kontajner 
                            (vývoz na základe  požiadavky 
 s následnou fakturáciou).

(2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsa-
hu škodlivín sa stanovuje: 

- pre poplatníkov v zmysle §77  ods. 2 písm. a), b) a c)  
vo výške 0,05 €/ kg.

Podmienky zberu  drobného stavebného odpadu, nakla-
dania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
triedeným zberom zložiek KO, na ktorý sa nevťahuje roz-
šírená zodpovednosť výrobcov ustanoví obec v osobitnom  
VZN  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným sta-
vebným odpadom.  

Oznamovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia oznámiť obci vznik poplatkovej  povinnosti do 30 dní 
odo dňa  vzniku  poplatkovej povinnosti a  

a) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trva-
lého alebo prechodného pobytu /ďalej len „ identifikačné 
údaje“/, v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zá-
kona  aj identifikačné údaje za ostatných členov domác-
nosti, a ak  je poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo 
písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania a  identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku pod-

ľa § 82 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo od-
pustenie poplatku. 

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie  
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zda-
ňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci  
do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. Oznámenie  je po-
platník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Pe-
čovskej Novej Vsi .

Článok 29
Vrátenie, zníženie 

a odpustenie poplatku

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

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

- potvrdenie o zmene trvalého alebo prechodného po-
bytu,

- v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť 
poplatok  z dôvodu , že bola oprávnená užívať alebo uží-
vala  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej oso-
by, dokladom o  zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. 
listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo 
výpoveďou z nájmu,

- v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok  
z dôvodu , že bol oprávnený užívať alebo užíval  nehnuteľ-
nosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania: 
dokladom o zániku podnikateľa , dokladom o  zániku práva 
užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo doho-
dou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu,

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

to poplatok zníži  o 50 % zo sadzby poplatku za obdobie, 
za ktoré  poplatník obci bez pochybností preukáže, že sa 
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Obec Pečovská Nová Ves  ako správca dane  
na  základe § 80 ods. 1 podľa  zákona č. 563/2009 
Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vyzýva tie fyzické a právnické osoby - 
majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v ka-
tastri obce Pečovská Nová Ves a vlastníkov alebo  
držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené 
dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatok  
za komunálny odpad za rok 2022 a predchádza-

júce roky, aby svoje záväzky uhradili v čo naj-
kratšom termíne.

Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov,  
že po vykonaní inventúry nedoplatkov na da-
niach a poplatkoch pristúpi na základe § 52 ods. 
2,3,4 daňového poriadku k  zverejneniu zoznamu  
dlžníkov a následne začne voči neplatičom exe-
kučné konanie v súlade s platnou právnou úpra-
vou za účelom vymáhania nedoplatkov.

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

v zdaňovacom období  viac ako 90 dní nezdržiava alebo 
nezdržiaval na území obce. 

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými 
dokladmi, ktorými sú :

- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ 
potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prá-
cu v inej obci v SR alebo v zahraničí, kde je súčasne aj uby-
tovaný s uvedením počtu dní, 

- pracovná zmluva al. potvrdenie sprostredkovateľskej 
agentúry, 

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

Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa po-
platník v určenom období nezdržiava alebo nezdržiaval na 
území obce. 

(3) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka popla-
tok odpustí , ak  poplatník  preukáže bez pochybností , že 
365 dní  v zdaňovacom období sa  nezdržiava alebo nezdr-
žiaval na území obce.  

Podmienkou odpustenia poplatku je predloženie  hodno-
verných  dokladov, ktorými sú:
- doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí z dôvodu 
 výkonu zamestnania (potvrdením od zamestnávateľa 
 (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom 
 zdaňovacom období s miestom výkonu práce 
 poplatníka mimo územia obce a potvrdením  
 o ubytovaní)
- potvrdenie o prechodnom pobyte mimo územia obce, 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie  o umiestnení v zariadení sociálnych  
 služieb a o dobe jeho trvania,
- potvrdenie o umiestnení v detskom domove, domove 
 dôchodcov, reedukačnom zariadení a o dobe jeho
 trvania, 
- potvrdenie o vykonávaní kňazskej alebo rehoľnej 
 služby mimo územia obce,
- potvrdenie o pobyte v detskom domove, 

- potvrdenie o dlhodobej  hospitalizácii v liečebni 
 a o dobe jej trvania,
- potvrdenie  o výkone väzby alebo výkone trestu 
 odňatia slobody a jeho dobe trvania.

Podklad nie je možné nahradiť 
čestným prehlásením.

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

(5) Doklady  sa predkladajú osobitne pre každé zdaňova-
cie obdobie.

Zároveň upozorňujeme na vyňatie z VZN  zníženia po-
platku pre držiteľov Jánskeho plakety z dôvodu toho,  
že podľa § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpi-
sov  platí, že „ Obec môže na základe žiadosti poplatníka  
na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený 
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.“ 

Ide teda o individuálne rozhodovanie obce, ktoré sa  
neupravuje vo VZN. Poplatník musí predložiť žiadosť,  
na základe ktorej mu bude vyrubené rozhodnutie o znížení 
poplatku. 

Hlavné zmeny:

- zvýšenie poplatku za komunálny odpad 
na výšku 18,- € (osobu) / kalendárny rok 

Všetky potrebné tlačivá – k daňovému priznaniu
a k miestnemu poplatku za KO

sú verejne prístupné 
na webovej stránke obce alebo si ich môžete 

vyzdvihnúť  priamo na obecnom úrade.
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Materská škola v Pečovskej Novej Vsi sa v roku 2019 za-
pojila do národného projektu PRIM I.a neskôr plynule pre-
šla do NP PRIM II., ktorý naďalej pokračuje. Projekt je za-
meraný na vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a jeho 
podporné opatrenia súorientované na zlepšenie spoluprá-
ce s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít, 
ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie. V súčasnos-
ti máme v našom elokovanom pracovisku MŠ zapísaných  
48 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v dvoch 
triedach s poldennou prevádzkou. Veľkou výhodou projek-
tu je zabezpečenie prítomnosti pedagogických asistentov, 
ktorí napomáhajú pri výchovno - vzdelávacom procese  
a plnení školského vzdelávacieho programu počas pobytu 
detí v MŠ. Dôležitým prínosom projektu je prítomnosť kva-
lifikovaných odborných zamestnancov, ktorí realizujú po-
radenské a odborné činnosti zamerané na stimuláciu vý-
voja detí podľa ich špecifických potrieb. Školský špeciálny 
pedagóg pracuje s deťmi individuálne mimo triedy, každé 
dieťa diagnostikuje a následne stimuluje jeho jednotlivé 
čiastkové a oslabené funkcie. Poskytuje špeciálnopeda-
gogickú starostlivosť priamo v prostredí, ktoré je deťom 
prirodzené a rodičia s nimi za odborným poradenstvom 
nemusia cestovať. Dieťaťu je poskytnutá starostlivosť  
a poradenstvotak, aby do jeho nástupu do školy bolo adek-
vátne pripravené na zvládanie nárokov kladených na dieťa 
v podmienkach základnej školy.  V každej triede pôsobí aj 
rodičovský asistent. Ide o ženy z miestnej komunity, ktoré 
dobre poznajú deti a ich rodiny, pomáhajú pri prekonávaní 

jazykovej bariéry, pri osvetovej činnosti v rodinách, ktorých 
deti ešte nenavštevujú MŠ. Veľkou pomocou je súčinnosť 
s podpornými profesiami, ako sú pracovníci komunitné-
ho centra, terénni sociálni pracovníci, terénni pracovní-
cia predovšetkým podpora vedenia školy a zriaďovateľa. 
Inkluzívne vzdelávanie podporuje aj starosta našej obce  
PhDr. Jaroslav Dujava, ktorý stál nielen pri zrode našej ma-
terskej školy, ale bol aj iniciátorom tohto projektu v našej 
obci. Spoločnými silami a plánovanou spoluprácou sa nám 
darí odstraňovať prekážky, ktoré bránia deťom zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia a odlišným materinským 
jazykom v plnení predprimárneho vzdelávania a následne 
vyrovnanému napredovaniu s ostatnými deťmi v základ-
nej škole. Projekt nefinancuje len refundáciu mzdových 
výdavkov, ale poskytuje pravidelné paušálne príspevky, 
vďaka ktorým je výchovno - vzdelávací proces pre deti  
zo sociálne znevýhodneného prostredia prístupnejší a zau-
jímavejší, predovšetkým umožňuje využívať rôzne formy 
zážitkového učenia. Spolupráca a fungujúce vzťahy medzi 
inkluzívnym tímom a rodičmi detí sú posilňované spoloč-
nými aktivitami, ako sú rôzne edukačné výlety, exkurzie, 
tvorivé dielne, spoločenské a športové podujatia. V trie-

dach sme zriadili 
čitateľské kútiky, 
kde sa deti a ich 
rodičia oboznamujú 
s predčitateľskou 
gramotnosťou, keď-
že väčšina deti sa 
s knihou stretáva 
prvýkrát až v MŠ. 
Všetky aktivity sú 
súčasťou desegre-
gačného akčného 
plánu zmeny, ktorý 
bol vypracovaný 
inkluzívnym tímom 
EP MŠ pri ZŠ s MŠ  
v Pečovskej Novej  
Vsi, schválený re- 
gionálnym koordi-

nátorom projektu PhDr. Otíliou Panákovou. Hlavným cie-
ľom plánu je vytvoriť pre všetky deti bez rozdielu také pod-
mienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry 
v učení a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu. 
Mnohé rodiny v našej komunite čelia generačnej chudo-
be, z ktorej sa bez našej pomoci samy nedostanú. Nevedia 
ako a častokrát o to ani nemajú záujem. Tento projekt nám 
ukázal cestu, ktorou sa dá vykročiť za kvalitnejším životom  
a vzdelaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Inkluzívny tím EP ZŠ s MŠ 
v Pečovskej Novej Vsi

PROJEKT, KTORÝ PREKONÁVA
BARIÉRY
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ŠTATISTIKA / PROJEKTY

REGISTER OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov spolu: 2851
  z toho:   muži  1396
              ženy                                        1455
z toho obyvatelia s trvalým pobytom:
od 0 – 6 rokov                                                  354
od 7 – 15 rokov                                         430
od 16 – 18 rokov                                      124
od 19 – 60 rokov                                     1470
nad 60 rokov                                 473

Počet prihlásených na trvalý pobyt                   54
Počet prihlásených na prechodný pobyt        3
Počet odhlásených z trvalého pobytu            36
Zmena trvalého pobytu v rámci obce  40
Počet pridelených súpisných čísel                  23
Počet narodených detí                                 50
Počet zomrelých                                              23

OSVEDČOVACIA ČINNOSŤ
Počet osvedčených podpisov  1001
Počet osvedčených fotokópií 265

MATRIČNÁ ČINNOSŤ
Počet narodení  v domácom prostredí    1
Počet uzavretých manželstiev:                       25
z toho: cirkevnou formou                                20
            občianskou formou                           5

Počet úmrtí v domácom prostredí:                                                         
- obec Pečovská Nová Ves 9
- obec Červenica pri Sabinove  3
- obec Jakubova Voľa 2
- obec Ľutina                        3
- obec Jakovany                                     3
- obec Olejníkov                                     1
- obec Hanigovce           1

Počet dodatočných záznamov 
do matričných kníh                 12

Zápisy do osobitnej matriky                               4

Počet vydaných druhopisov 
matričných dokladov                           152

Počet štatistických hlásení (matrika)               54

Obec Pečovská Nová Ves
štatistika k 31.12.2022

Európsky fond
regionálneho rozvoja

Využitie aerotermálnej energie

pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ

Pečovská Nová Ves

Cieľom projektu bola výmena súčasného zdroja tepla v Základnej škole s materskou
školou za nové plynové tepelné čerpadlo vzduch - voda so zavedením vhodného

systému merania a regulácie, čím sa dosiahne úspora spotreby energie
potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

Dopytovo orientovaný

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

06/2022

10/2022

 716.451,89 EUR

Štatistika činnosti
Spoločného stavebného 

úradu Pečovská Nová Ves
za rok 2022

Druh konania Pečovská Ostatné
 Nová Ves obce zlúčené
   v spoločnom 
  stavebnom úrade 
  Červenica,  
  Jakovany,
  Olejníkov, 
  Hanigovce,  
  Jakubova Voľa

Drobné stavby 39 44

Dodatočné povolenia 4 2

Kolaudácie 29 19

Odstránenie stavieb 3 0

Predĺženie doby výstavby 2 5

Stavebné povolenia 22 28

Územné rozhodnutia 8 5

Povolenia na výrub drevín 22 6
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Za nami je rok 2022 a po takmer 2-ročnej pande-
mickej prestávke sme sa začali naplno venovať tomu-
to  peknému športu.

Vo februári sme v spolupráci obecného úradu zor-
ganizovali už 53. ročník súťaže k oslobodeniu obce 
pre registrovaných i neregistrovaných občanov našej 
obce.  Hneď na to sme zorganizovali Majstrovstvá ok-
resu, ktorých sa zúčastnili hráči od 2. do 5. ligy.

V marci, v spolupráci s vedením základnej školy 
sme v rámci Svetových dní  pinpongu, zorganizovali 
5 dňový maratón hier žiakov, ktorí  každý deň doobe-
da tento šport hrávali pod vedením skúsených hráčov 
našej organizácie.

Samozrejme, že to týmto neskončilo a naďalej sa 
venujeme našej mládeži. Každú stredu sa naši členo-
via venujú mladým záujemcom o tento šport. Na  ko-
niec roka sme v spolupráci s vedením základnej  školy 
zorganizovali  Mikulášsky turnaj žiakov.

Po odchode stolnotenisového oddielu Šarišské Mi-
chaľany, ktoré odstúpilo zo 4. ligy, sme sa stali ná-
stupníckym mužstvom tejto ligy, kde sme odohrali 

veľmi kvalitné a vyrovnané zápasy. Po polovice sú-
ťaže sme zatiaľ na 7. mieste. Naše „B“ bojuje o čím 
lepšie umiestnenie v 5. lige.

V rámci Súťaže veteránov Slovenska sme aj my zor-
ganizovali  súťaž, kde sa za  účasti športovcov nielen 
zo Slovenska, ale i zo zahraničia, odohrali veľmi kva-
litné zápasy. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú 
všetkých súťaží, ktoré sú organizované v rámci tejto 
Súťaže veteránov po celom Slovensku kde robia  dob-
ré meno našej obci.

Počas roka sme si spomenuli aj  na našich bývalých 
členov, ktorí nás náhle opustili a to zrealizovaním  
Memoriálov p. Dušana Gajdu a p. Jána Martavuza.

Na ukončenie roka sme  zorganizovali Vianočný tur-
naj.

V ďalšom roku sa chceme i naďalej naplno venovať 
tomuto športu, ísť príkladom mladým a v spolupráci  
s Obecným úradom a vedením ZŠ vytvárať stále lep-
šie podmienky pre realizovanie našich športových 
predsavzatí.

p. Karol  Letkovský, predseda TJ - OROL 
Pečovská Nová Ves 

Z činnosti našich stolných tenistov

Pani Anna Ridillo-
vá, rod. Gusenicová sa 
narodila 4. 12. 1932  
v Jakubovej Voli ako 
prvorodená. Detstvo 
prežila so 6 súroden-
cami v Pečovskej No-
vej Vsi. V roku 1954 sa 
vydala za Františka Ri-
dillu, spolu vychovali 6 
detí  (Ladislava, Jozefa, 
Štefana, Vieru, Zuzanu  
a Františka). Celý jej ži-
vot bol spojený s prá-
cou. Rodina sa rozrástla 

a dnes sa už jubilantka teší z 5 vnúčat a 6 pravnúčat. 
Jej upracované ruky a striebro vo vlasoch ju neobralo  
o optimizmus a energiu, ktorú  stále rozdáva svojej rodi-
ne a blízkym. Po odchode do dôchodku bola aj naďalej 
aktívna a zapájala sa do rôznych aktivít v klube dôchod-
cov, chodila spievať s folklórnym súborom Jablonka na 
rôzne vystúpenia, bola aktívna aj v Únii žien. Je plná 
optimizmu a nevzdáva sa aj napriek zdravotným ťažkos-
tiam a životným strastiam. Má svoje koníčky a záujmy, 
ktoré napĺňajú jej každodenný život. 

Jeseň svojho života trávi v dennom stacionári ASEN, 
kde svojím optimizmom a vitalitou dodáva energiu  
a chuť do života aj ostatným klientkám stacionára.

Vždy s úsmevom aj v 90-tke je samostatná a snaží sa 
byť nápomocná druhým.

Do ďalších rokov jej želáme len pevné zdravie a ešte 
veľa štastných dní v kruhu svojej rodiny.

Naša jubilantka ...
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Z KULTÚRY

Rok 2022 je za nami a s ním aj množstvo podujatí, ktorými 
sme mohli byť ako členovia FS Jablonečka súčasťou. Tento rok 
bol po pandemickom roku 2021 bohatší a pestrejší, čo sa týka 
kultúrnych podujatí, preto sme nesmierne radi, že sme na mno-
hé z nich mohli prijať pozvanie a taktiež sme mohli pár akcií  
v kruhu priateľov folklóru organizovať. 

Tento rok sme sa snažili oživiť naše krásne tradície, na 
ktoré nechceme, aby sa zabúdalo a bola by veľká škoda, aby  
ostali v zabudnutí. V tomto duchu sa nám podarilo započať dva 
krásne projekty. Prvý z nich sa konal na Veľkonočnú nedeľu  
- 1. ročník HOJAĎUNĎOVAŇA, ktorý sme realizovali pri kostole 
sv. Ondreja. Názov podujatia je pomenovaný podľa najstaršieho 
tanca našej obce „Hojaďunďa“, ktorý tancovali práve na sviatok 
Veľkonočnej nedele dievčatá za sprievodu spevu. Touto príle-
žitosťou sa chceme veľmi pekne poďakovať ĽH Beťarky, ktoré 
boli ochotné a pomohli nám v započatí tejto tradície. Veríme, 
že tento rok sa nám na túto tradíciu podarí nadviazať a udržať 
ju tak v povedomí. 

Druhým úspešným projektom, 
ktorý sme zrealizovali spolu  
v spolupráci s areálom Cross team 
Šteľo boli Jánske ohne. Na tomto 
podujatí sa zišlo mnoho občanov 
našej obce a svätojánsky večer 
sme si spríjemnili hudbou našich 
muzikantov, ktorí doniesli husle 
a gitary, ktoré k vatre neodmys-
liteľne patria a Šteľo nám navaril 
aj perfektný guláš. Išlo o veľmi 
príjemne strávený večer v duchu 
tradície a spoločného stretnutia 
priateľov folklóru, a veríme, že 
sa ešte vo väčšom počte spolu 
stretneme aj tento rok. 

Deň 30. 6. 2022 bol pre FS Jablonečka veľmi významným. Ve-
dúca nášho súboru, Vierka Horňáková, prevzala vo Východnej 
pri príležitosti oceňovania súťažných celovečerných kompono-
vaných scénických autorských programov Celoštátnej postupo-
vej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a ta-
nečných zoskupení cenu za náš program „Život ot konca“, ktorý 

sme v našej obci premiérovali v septembri 2017. Mal obrovský 
úspech a sme veľmi poctení, že sme aj takouto formou repre-
zentovali nielen náš súbor, ale aj obec na tomto najväčšom  
a najznámejšom folklórom festivale na Slovensku.

Koncom augusta sme radi prijali pozvanie a vystúpili sme  
aj na našom domácom remeselnom jarmoku, ktorý sa konal  
už 24-krát. V programe sa predstavil ako náš súbor FS Jabloneč-
ka, tak aj naši najmenší z DFS Jablučko. 

Deň 26. 11. patrí každý rok k usporadúvaniu Katarínskych 
plesov a zábav. Pečovská Nová Ves tohto roku nebola výnimkou 
a práve pod záštitou FS Jablonečka sme aj my zorganizovali Ka-
tarínsku zábavu, na ktorej nesmela chýbať poriadna cimbalová 
hudba a sme radi, že naše pozvanie prijala ĽH Verbunk, ktorá 
nám počas celej noci perfektne hrala do tanca. Zábava sa ko-
nala v priestoroch reštaurácie La Cucaracha, ktorú sme naplnili 
do posledného voľného miesta čo značí, že toto podujatie sa 
tešilo veľkej obľube, za čo sme nesmierne radi. 

V roku 2022 nastali zmeny aj v prerozdelení nášho folklórne-
ho súboru na základe vekových kategórií. 

Od septembra roku 2022 sa DFS Jablučko rozdelilo do dvoch 
skupín: DFS Jablučko I - skupinu tvoria deti od 4 - 10 rokov, DFS 
Jablučko II - skupinu tvoria žiaci od 5. ročníka ZŠ do 18. rokov. 
Vedúcou 1. skupiny je Mgr. Jana Zubrická, mládež vedie pani 
Martina Podlipová. DFS Jablučko pracuje v rámci CVČ pri ZŠ 
s MŠ v Pečovskej Novej Vsi. 

Od septembra tieto dve skupinky odviedli kus dobrej práce  
a mohli tak vystúpiť na Vianočných trhoch, ktoré sa konali pred 
obecným úradom, kde sa predstavili s tradičnými vinšami, kole-
dami a jasličkovaním.

S rovnakým programom vystúpili aj na výchovnom koncerte 
pre ZŠ v Pečovskej Novej Vsi, ktorý sa konal 19. 12. 2022. 

Sme nesmierne radi, že máme čoraz viac nasledovníkov a po-
kračovateľov našich krásnych tradícií, zároveň by sme sa chceli 
poďakovať aj ich rodičom, pretože veríme, že aj vďaka týmto 
deťom folklór v našej dedine pretrvá po ďalšie a ďalšie generá-
cie, a práve o to sa neustále snažíme.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň v roku 2022 a veríme, že rok 
2023 bude rovnako, ak nie ešte viac úspešný na množstvo krás-
nych folklórnych podujatí a projektov. 

Tím Jablonečka

R ok 2022 s FS Jablonečka
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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.

ÚVAHA
Chladné pochmúrne ráno, pár dní 

pred Vianocami, autobusová zástavka... 
Čakám na ranný spoj a je mi trápne. 
Vedľa zástavky sa v smetnom koši pre-
hrabáva pán, ktorého poznám z videnia. 
Aj jemu je trápne, tiež ma pozná z vi-
denia. Komu z nás je trápnejšie? Vyberá  
z odpadu plastovú fľašu a pomalým kro-
kom sa odo mňa vzďaľuje a  pocit tráp-
nosti v mojej hlave mocnie.Nastupujem 
do slabo osvetleného autobusu a bez 
racionálneho odôvodnenia si všímam 
spolucestujúcich. Podriemkavajú, nemo 
pozerajú do tmavého nezobudeného 
rána, preklikávajú stránky v rozsvie-
tených mobiloch. Nikto sa nerozpráva  
so spolusediacim, nikto sa neusmie-
va, všetci dospávajú alebo rozmýšľajú  
o tom, čo ešte musia stihnúť do Vianoc, 
hľadajú cez e-shopy posledné darčeky 
pre svojich blízkych. Medzi ľuďmi vlád-
ne chrípková epidémia, v každej rodine 
už niekto kýcha, kašle, teplotuje, všetci 
si hovoria ešte nejako vydržať do Via-
noc. Vystupujem z autobusu, stojím  
na prechode a keď sa rozhodnem vkročiť 
na prechod, takmer ma odfúkne nepri-

meranou rýchlosťou sa rútiace najnov-
šie Volvo so šoférom, ktorý sa tiež nevie 
dočkať Vianoc. V meste sa už zobúdzajú 
stánky s vianočnými trhovníkmi, kto-
rí si veria, že snáď dnes niečo predajú  
a zarobia aké také euro pre svoje rodiny. 
Áno, takáto bola predvianočná realita. 
Ešte vždy je adventný čas a jeho cieľom 
je stíšiť sa. Stíšili sme sa? Snažili sme sa 
prežiť advent inak ako po iné roky?

Je po Vianociach. Všetky deti sa  tešili, 
tak ako to má byť... a my dospelí sme 
sa znovu nechali uniesť stresom, zabud-
li na svoje vnútorné zdroje a našu po-
zornosť venovali tým vonkajším, znovu 
sme sa zaľúbili do zliav, zaplavili naše 
domácnosti a planétu zbytočnosťami, 
naháňali sa za „mŕtvymi vecami“. Chceli 
sme, aby sa naše stoly prehýbali hojnos-
ťou, ale zabudli,  že stále máme rovnaký 
žalúdok a že darčeky môžu síce potešiť 
našich blízkych, ale to čo ich poteší naj-
viac je naša láska. Čo nám zas a znova 
absolútne uniklo je skutočnosť, že všetky 
najkrajšie „veci“ sú zadarmo a sú vlastne 
najdôležitejšie, lebo ak tie nemáme, sme 
chudobní. 

Kolobeh života. Niekto bojuje o pri-
márne veci ako prežitie, život, zdravie, 

bezpečnosť a niekto o dosiahnutie vyš-
ších túžob. Každý z nás prežíva svoje 
každodenné starosti a radosti. Netreba 
nikoho ani vychvaľovať, ale ani odsu-
dzovať. Všetkým je treba dopriať... Počas 
Vianoc si viac ako inokedy uvedomuje-
me, akí sme my, ľudia. V pohode a po-
kojnej atmosfére Vianoc sa akosi priro-
dzene snažíme zabudnúť na problémy, 
starosti a hodiť  za hlavu konfliktybež-
ných dní.Počas týchto Vianoc bolo veľ-
mi veľa pochmúrnych dní, zahmlených, 
zatiahnutých, bez slnka, bez snehu. Ešte 
aj počasie sa pripojilo k celkovej nie veľ-
mi úsmevnej nálade v nás a okolo nás. 
Vojna, inflácia, zdražovanie, energetic-
ká, vládna, ekologická kríza, to všetko 
v ľuďoch vyvoláva obavy o budúcnosť. 
Áno, to je kolobeh života... nekonečná 
sínusoida, raz sme hore, raz dole. Ne-
môžeme žiadať svet, aby sa sám zmenil  
k lepšiemu. V kolobehu žitia prídu ďalšie 
Vianoce, máme rok na to, aby sme šírili 
pokoj, dobro, aby sme sa snažili zmeniť 
samy seba a tým menili svet.

Požehnaný nový rok všetkým.  

Ing.  Jana Straková 

O ČOM SÚ VIANOCE

POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame na pripravované podujatia:

21. JANUÁR 2023 - 54. ročník stolnotenisového turnaja pri príležitosti 78. výročia oslobodenia našej obce 
v II. svetovej vojne -  telocvičňa ZŠ 

18. FEBRUÁR 2023 - Fašiangy v obci - obecná zabíjačka - park pred Obecným úradom

MAREC - Akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
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ODPADY

 - spolu v nádobe, vreci sa zbiera Plast, KOV a VKM

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

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

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

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

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

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

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, ...
Nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, ...

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

NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Patrí napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospotrebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky, ...

PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2023

V deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vreco do 6:00 hodiny.
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