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Vážení spoluobčania,
obdobie dovoleniek a prázdnin je za na-
mi, žiaci po dvoch mesiacoch voľna opäť 
zasadli do školských lavíc, zelený kolor 
listov na stromoch pomaly prechádza  
do hýrivej palety farieb, každý dobrý 
gazda má množstvo práce so zberom 
tohtoročnej úrody, prišla jeseň a s ňou 
už tradične ďalšie číslo obecného spra-
vodajcu. Tentokrát k vám prichádzame 
s tretím jeho tohtoročným vydaním,  
v ktorom  vás chceme informovať o tom, 
čo sa v obci udialo, čo sa deje a  čo nás 
očakáva.

Život v našej obci nezastal,  naopak, 
deň má pre nás málo hodín a týždeň 
málo pracovných dní nato, aby sme stih-
li zrealizovať všetky aktivity a ciele, kto-
ré sme si predsavzali. Verte, že ich nie je  
málo, naopak viac ako dosť.

Vďaka dotácii z Environmentálneho 
fondu na rok 2018 sme v mesiaci júl 

ukončili stavbu realizovanú dodávateľ-
ským spôsobom, ktorej výsledkom je  
rozšírenie vodovodu na  ul. Jabloňová, 
Na Pečovec, Mlynská a Ľutinská, spolu 
v dĺžke 646 metrov. Aktuálne prebieha 
príprava kolaudácie stavby. Investícia 
priviedla v prvom kole vodu a veríme, 
že v ďalších kolách aj ostatné inžinierske 
siete k početným stavebným pozemkom 
v dotknutých lokalitách, nakoľko v tých-
to dňoch finišujeme s prípravou podania 
žiadosti o dotáciu na rozšírenie kanalizá-
cie. 

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 znižovaniu energetickej nároč-
nosti verejných budov v jej vlastníctve a  
znižovaniu ich prevádzkových nákladov.  

Vďaka dotácii z Environmentálneho 
fondu sme v septembri 2018 ukonči-
li stavbu realizovanú dodávateľským 
spôsobom, ktorej výsledkom je  kom-
plexne zateplená prevádzková bu-
dova obecného úradu na ul. Na Pe-
čovec č. 802. Budova, v ktorej mimo 
archívu obecného úradu, skladu CO  
a iných obecných priestorov sídli aj ha-
sičská zbrojnica, dostala popri novom 
teplom „kožuchu“ aj novú fasádu v ty-
pických „hasičských“ farbách s nápisom 
„Hasičská zbrojnica“. V krátkom časo-
vom slede je to ďalšia investícia do skva-
litnenia podmienok pre činnosť DHZ  
v obci a plnenia povinností obce vyt-
várať podmienky pre ochranu života, 
zdravia a majetku jej obyvateľov v prí-
pade požiarov, povodní, živelných ka-
tastrof a iných mimoriadnych udalostí. 
Na konci septembra 2018 sme začali  
s realizáciou projektu „Zníženie energe-



tickej náročnosti a zlepšenie energetic-
kej hospodárnosti budovy Prevádzkovo 
vzdelávacieho centra vo vlastníctve 
obce Pečovská Nová Ves (bývalé ko-
munitné centrum na ul. Kvetnej 32)“, 
ktorý zahŕňa komplexnú výmenu okien, 
exteriérových dverí a plynového kot-
la na vykurovanie, celkové zateplenie 
plášťa budovy, izoláciu stropov a iné. 
Vďaka podpore poslaneckého zboru 
poškodenú a zatekajúcu strechu z bi-
túmenových asfaltových šindľov (tego-
ly) nahradí plechová krytina doplnená 
o bleskozvod, ktorý nesmie chýbať  
na žiadnej z verejných budov.

Vďaka dotácii z Úradu vlády SR sme 
v posudzovanom období svojpomocne 
sanovali havarijný stav rozpadávajúce-
ho sa múra na ul. Školskej pred základ-
nou školou v dĺžke cca. 170 m a začali 
sme s výstavbou nového oplotenia 
z okrasných tvárnic. Práce sa preklopili 
do jej záverečnej etapy.

Obec reagujúc na hlasy verejnosti  
a potrebu riešenia absencie osvetlenia 
a zvýšenia bezpečnosti chodcov pri ces-
te na a zo železničnej stanice pripravi-
la na realizáciu projekt rekonštrukcie 
verejného osvetlenia a chodníka na 
ul. Kostolnej (ľavá strana) od ul. Hlav-
nej po železničnú stanicu. V auguste 
sme svojpomocne začali z ušetrených 
finančných prostriedkov s jeho realizá-
ciou a výsledky nášho snaženia sú už 
viditeľné. Na Kostolnej ulici pribudlo  
15 ks stĺpov verejného osvetlenia s no-
vými svietidlami, finišujeme s výmenou 
obrubníkov chodníka a zrekonštruova-
ný chodník dostane nový asfaltový ko-
berec. Postupne mienime týmto spô-
sobom vymeniť svietidla aj na ďalších 
uliciach obce. 

V rámci prípravy realizácie Úradom 
vlády SR podporeného projektu výstav-
by detského ihriska s názvom „Pre ra-
dosť detí z pohybu“ v blízkosti zástavby 
bytových domov na ul. Školskej sme 
svojpomocne zrealizovali oplotenie bu-
dúceho detského ihriska s príslušnou in-
fraštruktúrou - prístupovým chodníkom 
a spevnenou plochou na parkovanie 
vozidiel. Po úspešnej kontrole procesu 
verejného obstarávania na dodávateľa 
vybavenia detského ihriska pribudnú  
v najbližšom období do areálu hracie 
prvky a herná zostava.

Nemožné sa stalo skutočnosťou a 

naše snaženie opäť slávilo úspech. 
Pečovskej Novej Vsi sa podaril ďalší 
„husársky“ kúsok. Tentokrát reálnu 
podobu dostali vízie staré  niekoľko de-
siatok rokov o výstavbe nadnárodnej 
cyklomagistrály EuroVelo 11 spájajúcej 
vo finále Balkán so Škandináviou, pre-
chádzajúcej našou obcou. Po troch ro-
koch neúnavnej mravenčej práce sme 
premenili sny vo forme štúdii možných 
trás do reálnej podoby. Zjednodušili 
sme trasu prechádzajúcu našou obcou, 
získali sme peniaze na projektovú doku-
mentáciu, vysporiadali majetkovopráv-
ne vzťahy pod budúcou stavbou k po-
zemkom v prospech obce a komplexný 
inžiniering k pripravovanej stavbe sme 
zavŕšili získaním platného a účinného 
stavebného povolenia na líniovú stavbu 
„EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek 
Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, k. ú. 
Pečovská Nová Ves“. Po splnení povin-
ných formálnych náležitostí sme uspeli 
so žiadosťou o podporu projektu z Eu-
rópskych štrukturálnych a investičných 
fondov a Štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. Obstáli sme vo veľkej kon-
kurencii žiadateľov a na realizáciu pro-
jektu sme získali sumu 723 592,14 Eur. 
Po úspešnom vysúťažení dodávateľa 
stavby Agentúrou regionálneho rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja Pre-
šov v súčasnej dobe prebieha kontrola 
verejného obstarávania riadiacim orgá-
nom. Výstavbu cyklochodníka dlhého 
3,298 km o šírke 3 m s asfaltovým povr-
chom ohraničeným betónovými obrub-
níkmi s príslušnou infraštruktúrou  
a  tromi lávkami cez potok Ginec, ob-
časný potok (pri prejazde okolo Liptáka)  
a potok Ľutinka umiestnený do koridoru 
Železníc Slovenskej republiky začínajúci 
hranicou katastra s mestom Sabinov  
a končiaci hranicou katastra s obcou 
Červenica pri Sabinove plánujeme za-
čať ešte tento rok na rozhraní mesiacov 
október a november. Obec na prípra-
ve tohto projektu úzko spolupracovala  
s mestom Sabinov a obcou Šarišské 
Michaľany. Žiaľ úspešnými žiadateľmi  
o podporu projektu vo finále boli iba 
dvaja z troch uchádzačov - mesto Sabi-
nov a obec Pečovská Nová Ves. Po na-
šom vzore susedné samosprávy  pracu-
jú na pokračovaní cyklochodníka ďalej  
v trase na Lipany a následne cez Torysu 
a Bajerovce do okresu Stará Ľubovňa. 

Nie všetko ide tak hladko, ako by 
sme chceli. Život často prináša so se-
bou aj komplikácie a núti nás zdolávať 
v každodennom jeho prežívaní rôzne 
nástrahy a prekážky. Napriek nášmu 
maximálnemu úsiliu sme v omeška-
ní s výstavbou bytových domov na ul. 
Kvetnej. Našťastie problémy s vyspo-
riadaním vlastníckych vzťahov pod prí-
stupovou komunikáciou sú zažehnané 
a vďaka podpore Ministerstva financií 
SR, začíname s prácami na jej  rozšíre-
ní. Súčasne stavebník bytových domov 
splnil podmienky dotknutých orgánov 
a zapracoval ich do projektovej doku-
mentácie, ktorá je súčasťou povoľova-
cieho konania, ktoré muselo byť za tým 
účelom prerušené. Veríme, že teraz už 
nič nebude stáť v ceste začatiu ich reali-
zácie  bytových domov v čo najkratšom 
čase.

Úspešne pokračujú práce na vy-
sporiadaní pozemkov vo vlastníctve 
Slovenskej republiky  v správe Sloven-
ského pozemkového fondu Bratislava 
(ďalej len „SPF“) nachádzajúcich sa pod 
pripravenými projektmi (verejnopros-
pešnými stavbami), ktoré sú v štádiu 
posudzovania a čakajú na rozhodnutie 
o ich podpore.  

Po niekoľkoročnom snažení sme v me- 
siaci september 2018 získali bezplat-
ným prevodom zo SPF do majetku obce 
Pečovská Nová Ves pozemky vo výmere 
3 206 m2 pod stavbou „Protipovodňo-
vá ochrana obce Pečovská Nová Ves 
- časť Bukovec“ a pozemky vo výmere  
10 055 m2 pod spoločným projektom 
obcí Pečovská Nová Ves, Ľutina a par-
tnerského mesta a gminy Sieniawa  
z Poľska s názvom „Duchovné tradície 
spájajú naše cesty“, ktorý na území na-
šej obce zahŕňa  realizáciu stavby „Re-
vitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný objekt 
SO-01 Cyklochodník, SO-02 Turistické 
zastavenia“. 

Rok čakania priniesol svoje ovocie.  
V auguste 2018 regionálny výbor roz-
voja najmenej rozvinutého okresu Sabi-
nov schválil sumu 120 000 Eur na výs-
tavbu denného stacionára ASEN v Pe- 
čovskej Novej Vsi. Po zabezpečení fi-
nancovania nie len z vlastných, ale aj 
z iných zdrojov nič nebráni výstavbe 
sociálneho zariadenia v obci. Aktuálne 
finišujeme s verejným obstarávaním  
na dodávateľa stavby.
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  Práce na digitalizácii obce pokra-
čujú plnou rýchlosťou. Rozvody optic-
kého vysokorýchlostného internetu  
už máme zabudované aj na ul. Mlynskej 
a Školskej. Aktuálne sa finišuje na ul. 
Kostolnej, Na Rybníkoch a ideme ďalej 
po celej obci. 

Popri každodenných činnostiach dlho-
dobo pracujeme na odstraňovaní chýb 
z minulosti zosúlaďovaní skutkového 
stavu so stavom právnym. Po postup-
nom odstránení zistených nedostatkov 
v tomto období finišujeme s kolaudá- 
ciou historickej budovy obecného úra-
du na ul. Hlavnej 33, ktorá bola sláv-
nostne odovzdaná do užívania v roku 
2006.

Posledný  augustový  víkend patrí už  
každoročne Pečovskonovoveskému re- 
meselnému jarmoku. Ani tento rok 
tomu nebolo inak. Ten tohtoročný bol 
predsa len o niečo vzácnejší, slávnost-
nejší. Niesol sa v duchu osláv 770. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o našej 
obci.  

Oslavy začali slávnostným otvorením 
novovybudovanej materskej školy na 
ul. Rómskej 821/45 za účasti predstavi-
teľov obce, školy a pozvaných hostí na 
čele s podpredsedom Vlády Slovenskej 
republiky pre informatizáciu a investič-
ný rozvoj Richardom Rašim. Podpredse-
da vlády SR nás následne poctil účasťou 
na slávnostnom galakoncerte a spo-
ločne so starostom obce uviedli novo 
napísanú knižnú publikáciu o dejinách 
našej obce s titulom „Pečovská Nová 
Ves - Potulky dejinami“. Neodmysliteľ-
nou súčasťou galavečera sa stalo ude-
ľovanie Ceny starostu obce Pečovská 
Nová Ves. Ani tento rok tomu nebolo 
inak. Laureátmi na rok 2018 boli  Jaros-
lav Želinský za dlhoročnú aktívnu prácu 
poslanca obecného zastupiteľstva a ZO 
Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej 
Vsi za 20 rokov ich aktívnej činnosti.  
O vysokú umeleckú hodnotu osláv sa 
postaral profesionálny umelecký súbor 
PUĽS z Prešova. Jarmočnú sobotu sme 
otvorili ďakovnou svätou omšou, ktorú 
celebroval otec arcibiskup Bernard Bo-
ber. Podujatie bolo opäť bohatou pre-
hliadkou remesiel a regionálnej ľudovej 
kultúry. Popri domácich folklórnych te-
lesách sa tento rok v Pečovskej Novej 
Vsi predstavili mladí muzikanti z Lipian, 
ľudová hudba Šarišanci, detský folklór-

ny súbor z Rožkovan a folklórne súbory 
Sabinovčan a Raslavičan. Humorným 
slovom návštevníkov jarmoku rozveselil 
a zabavil ľudový rozprávač Ander z Ko-
šíc. TOP účinkujúcim večera bolo vystú-
penie hudobnej skupiny Iné Kafe, ktorá 
prilákala do našej obce popri početnej 
skupine domácich aj množstvo divákov  
zo širokého okolia. Návštevnosť jar- 
moku a jeho sprievodných podujatí 
bola vzhľadom na skladbu účinkujúcich  
a vysokú úroveň akcie historicky najvyš-
šia. Bohatý kultúrny program a zvučné 
mená účinkujúcich sme si tento rok 
mohli dovoliť vďaka aktivite a snaženiu 
starostu obce a štedrým sponzorom.

V auguste 2018 sa v našej obci usku-
točnil úvodný interaktívny workshop 
spoločného slovensko-poľského cez-
hraničného  projektu s názvom „Dedič-
stvo starých mám bez hraníc“ zamera-
ný na udržiavanie tradícií v slovensko- 
poľskom cezhraničnom území. Účast-
níkmi projektu boli ženy zo ZO Únie 
žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi 
a členky poľskej ženskej stavovskej or-
ganizácie z družobného mesta a gmi-
ny Sieniawa. Domáce ženy sa ukázali  
v tradičných ženských odevoch (kro-
joch) a obuvi, ktoré im projekt prinie-
sol. Pečovskonovoveských ľudových re- 
meselníkov reprezentovala pani Ka-
tarína Mihoková, ktorá prezentovala 
vlastnú výrobu keramiky, pani Anna 
Kuchárová, ktorá sa venuje čipkárstvu, 
špecificky solivarskej čipke a ľudový 
rezbár, samouk, výrobca píšťaliek, gaj-
díc a fujár Vladimír Vaľuš.  Projekt mal 
pokračovanie v septembri u poľského 
partnera, kde sa naše ženy predstavili 
pri príprave a prezentácii šarišských re-
gionálnych jedál. Veľký úspech v Poľsku 
zožali naši remeselníci, ktorí si získali 
sympatie návštevníkov podujatia. So-
bota 15. septembra 2018 patrila v poľ-
skom Dybkowe ženám. Ozýval sa ním 
spev, hudba a veselá vrava. Vládla mu 
dobrá nálada, úsmevy v očiach a radosť 
na tvárach aktérov projektu. 

V septembri 2018 sme zrekonštru-
ovali javiskovú časť kultúrno-spolo- 
čenských priestorov obecného úradu. 
Javisko dostalo bočné a zadné zamato-
vé krytie a stropné zamatové podhľady. 
Novinkou a pýchou kultúrnospoločen-
ských priestorov je dvojdielna podší-
vaná opona z bordového zamatu s me-

chanickým zasúvaním. Investícia bola 
financovaná z prebytku hospodárenia 
obce v minulom roku.

Pomenované aktivity sú iba časťou  
z množstva každodenných činností a 
služieb občanovi a pre občana Pečov-
skej Novej Vsi za tretí štvrťrok 2018. 

Štyri roky ubehli ako voda a za krát-
ky čas skončí funkčné obdobie starostu 
obce a poslaneckého zboru. Chcem sa 
úprimne poďakovať všetkým poslan-
com obecného zastupiteľstva za raci-
onálny prístup k výkonu funkcie, na kto-
rú dostali mandát od Vás, občanov Pe-
čovskej Novej Vsi. Vďaka vzájomnému 
porozumeniu a rozumnému prístupu 
k výkonu funkcie sme dokázali spoloč-
ne dosiahnuť nadštandardné výsledky, 
prípravu a podporu množstva projek-
tov, urobiť našu obec krajšou, čistejšou, 
zvýšiť kvalitu života občanov a posunúť 
ju medzi TOP obce nie len regiónu, ale 
aj širokého okolia.  Sumár zrealizova-
ných investícii a prípravu ďalších aktivít 
za deväť mesiacov roka 2018 vám pri-
nášame v samostatnej rubrike obecné-
ho spravodajcu.

V sobotu 10. novembra 2018 sa budú 
konať komunálne voľby 2018, v ktorých 
si budú občania vyberať z radov kan-
didátov starostu obce a 9 poslancov 
obecného zastupiteľstva. Rád by som 
vás všetkých pozval k volebným urnám 
a rozhodovaniu o ďalšom smerova-
ní Pečovskej Novej Vsi. Nepodceňujte 
toto právo, naopak pristúpte k nemu  
so všetkou vážnosťou a zodpovednos-
ťou. Osud a smerovanie našej obce je 
vo vašich rukách. Predpokladom ďalšie-
ho rozvoja obce je jej stabilita, vysoká 
odbornosť, schopnosť riešiť veci verej-
né v duchu  zdravého rozumu v kontex-
te s pokojom a porozumením. 

V uplynulých dňoch sme vo vyno-
vených kultúrnospoločenských pries-
toroch Obecného úradu pripravili pre 
seniorov akadémiu v rámci Októbra 
- mesiaca úcty k starším (24. októbra)   
a v sobotu 27. októbra sme v priesto-
roch Obecného úradu pripravili v spo-
lupráci s miestnymi organizáciami už 
tradičné „Jablučkové slávnosti“ počas  
ktorých vystúpila hudobná skupina Tra-
ky.  

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce    
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• aktivity v rámci napĺňania akčného plánu okresu  
a ich pozitívny dopad na obec Pečovská Nová Ves, 

• zrealizovaný projekt „Výstavba Materskej školy  
v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“,  slávnost-
né otvorenie a odovzdanie do užívania dňa 24.8.2018,  
od 3.9.2018 v prevádzke,

• realizácia a osadenie prístreškov, bezbariérového 
vstupu a ďalších troch vstupov do budovy materskej ško-
ly na ul. Rómska 821/45, 

• rozšírenie vodovodu na  ul. Jabloňová, Na Pečovec, 
Mlynská a Ľutinská, spolu v dĺžke 646 metrov v rámci 
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018,

• rozšírenie vodovodu na  ul. Kostolnej v dĺžke 51 met-
rov,

• rozšírenie kanalizácie na  ul. Kostolnej v dĺžke 54 
metrov,

• modernizáca hasičskej zbrojnice v rozsahu realizá-
cie plynovej prípojky, ústredného vykurovania v hasičs-
kej zbrojnici, rekonštrukcia priestorov osobnej hygie-
ny pre hasičov a vybudovanie samostatného priestoru  
na umiestnenie  odevov zásahovej jednotky v rámci do-
tácie z MV SR Prezídia HaZZ Bratislava, 

• realizácia projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti 
verejnej budovy – Obecný úrad – prevádzková budova“ 
na pozemku parc. č. 663/2  kat. územie Pečovská Nová 
Ves“ v rozsahu zateplenia objektu, zateplenia stropu, no-
vej fasády a i.,

• realizácia projektu „Zníženie energetickej nároč-
nosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – 
Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce 
Pečovská Nová Ves“, ktorý zahŕňa komplexnú výmenu 
okien, plynového kotla na vykurovanie, zateplenie ob-
jektu, zateplenia stropu a i.,

• výstavba detského ihriska s infraštruktúrou (bez- 
bariérový prístup, chodník, lávky, oplotenie) v lokalite 
Roveň,

• sanácia havarijného stavu oplotenia na ul. Škol-
skej pred základnou školou, vybudovanie nového múra  
z okrasných tvárnic v dĺžke 170 m, 

• rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Ľutinskej 
v časti k mäsovýrobe, umiestnenie obrubníkov, zabudo-
vanie kameniva rôznych frakcií a asfaltovanie je v štádiu 
prípravy realizácie v období mesiaca október - november 
2018,  

• výstavba spevnených plôch na ul. Na Rybníkoch, 
oplotenia detského ihriska a chodníkov ako infraštruktú-
ry k detskému ihrisku,

• rekonštrukcia chodníka a verejného osvetlenia na ul. 
Kostolnej (ľavá strana od cesty I/68 po železničnú stani-
cu), zabudovanie 15 ks stĺpov verejného osvetlenia, no-
vých svietidiel, zabudovanie optického kábla a rozvodov 

 
optického internetu k všetkým domom, výmena obrub-
níkov, zabudovanie kameniva rôznych frakcií, asfaltova-

nie - projekt je v štádiu realizácie,

• realizácia projektu „Pečovská Nová Ves - zvýše-
nie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov  
na ceste I/68“ - debarierizácia a nasvietenie šiestich prie-
chodov pre chodcov na ceste I/68 vrátane premiestnenia 
dvoch priechodov pre chodcov,

• výstavba oporného múra na miestnej komunikácii  
na ul. Kvetnej k bývalému komunitnému centru, povole-
nie stavby, začatie stavebných prác,

• debarierizácia hlavného vchodu do Základnej školy 
na ul. Školskej,

• rekonštrukcia javiskovej časti kultúrnospoločenských 
priestorov obecného úradu v rozsahu vybavenia bočné-
ho a zadného zamatového krytia,  stropných podhľadov 
a dvojdielnej podšívanej opony z bordového zamatu,

• získanie 20 ks tradičných ženských odevov (kro-
jov) vrátane obuvi pre ženy zo ZO Únie žien Slovenska  
v rámci podporeného projektu „Dedičstvo starých mám 
bez hraníc“, účasť a prezentácia regionálnej kultúry  
na dvoch workshopoch v rámci projektu v Pečovskej No-
vej Vsi a poľskej Sieniawe,

• sanácia havarijného stavu striedačiek v rozsahu od-
stránenia starých, výroby a osadenia 2 ks nových futba-
lových 12 miestnych striedačiek na futbalovom ihrisku, 

• rekonštrukcia oddychovej zóny pri potoku Ľutinka 
na ul. Za Ľutinkou v rozsahu opravy lavičiek a stola, 

• sanácia troch unimobuniek v havarijnom stave  
z areálu futbalového ihriska,

• získanie športového náradia a náčinia v hodnote  
4 712 Eur v rámci projektu „Výstavby, modernizácie  
a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného  
významu“ od Ministerstva školstva, vedy a výsku-
mu SR cestou Národného športového centra Bra-
tislava (zverené do správy ZŠsMŠ Pečovská Nová  
Ves). 

Príprava investičných akcií 
• podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na projekt ,,Protipovodňová ochrana obce 
Pečovská Nová Ves v časti Bukovec‘‘ - žiadosť je v štádiu 
posudzovania,

• podanie žiadosti o získanie dotácie na projekt „Do-
budovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová 
Ves, SO-02 Splašková kanalizácia“ v lokalitách ul. Mlyn-
ská, Jabloňová, Na Pečovec, Ľutinská, Záhradná (spolu 
548 m),

• podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných 
prostriedkov na  spoločný projekt obcí Pečovská Nová 
Ves, Ľutina a partnerského mesta a gminy Sieniawa  
z Poľska s názvom „Duchovné tradície spájajú naše ces-
ty“, ktorý na území našej obce zahŕňa  realizáciu stav-
by „Revitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný, objekt SO-01  
Cyklochodník, SO-02 Turistické zastavenie“, žiadosť  
nepodporená pre nedostatok finančných prostriedkov,

Urobili sme za deväť mesiacov roku 2018
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• komplexný inžiniering vrátane vysporiadania ma-
jetkovoprávnych pomerov k pozemkom pod stavbou, 
realizácia povoľovacieho konania na výstavbu miestnej 
komunikácie na ul. Na Trubalovec (k židovskému cinto-
rínu) – prebieha konanie o umiestnení stavby (územné 
konanie), 

• komplexný inžiniering vrátane vysporiadania ma-
jetkovoprávnych pomerov k pozemkom pod stavbou, 
realizácia povoľovacieho konania na výstavbu miestnej 
komunikácií na ul. Kvetnej (k budove PVC a rodinným do-
mom na záhradách z ul. Kvetnej) - stavebné povolenie, 
prebieha realizácia oporného múru a protipovodňovej 
steny,

• komplexný inžiniering  vrátane vysporiadania majet-
kovoprávnych pomerov k pozemkom pod stavbou, rea-
lizácia povoľovacieho konania na rekonštrukciu  miest-
nej komunikácie na ul. Ľutinskej v časti k mäsovýrobe, 
povolená stavba, pripravená na realizáciu v mesiacoch 
október - november 2018,

• príprava projektu komplexnej rekonštrukcie pre-
vádzkovej budovy obecného podniku na ul. Hlavná 2  
v Pečovskej Novej Vsi (prevádzková budova bývalej te-
helne),

• príprava projektu  s názvom „Vodozádržné opatrenia 
v intraviláne obce Pečovská Nová Ves“, ktorý rieši revita-
lizáciu parku pred OcÚ a realizáciu stavby „Revitalizácia 
ul. Ľutinskej, stavebný, objekt SO-01 Chodník, SO-02 Vý-
sadba zelene“,

• povoľovacie konanie na projekt „Rozšírenie distribuč-
nej siete plynu k materskej škole na ul. Rómskej 821/45 
v Pečovskej Novej Vsi, SO 01 - STL plynovod, SO 02 - 
pripojovacie plynovody“, prebieha konanie o umiestnení 
stavby,

• povoľovacie konanie na projekt „Pečovská Nová Ves 
IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 -    káblové NN rozvody, 
ul. Jabloňová, SO 02 - verejné osvetlenie, ul. Jabloňová, 
PS 01  - Úprava trasformačnej stanice TS6“, vydané roz-
hodnutie o umiestnení stavby,

• povoľovacie konanie na projekt „Pečovská Nová Ves 
IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 - káblové NN rozvody, ul. 
Záhradná, SO 02 - verejné osvetlenie“, vydané rozhodnu-
tie o umiestnení stavby,

• inžinierská činnosť k príprave projektu „Rozšírenie 
elektrifikácie obce Pečovská Nová Ves - ul. Mlynská,  
Na Pečovec“, príprava podkladov pre konanie o umiest-
není stavby.

Podané žiadosti o nenávratné 
finančné prostriedky EÚ a ŠR

Prehľad pomernej časti podaných žiadostí:
• podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na projekt „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, 
úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská 
Nová Ves“, projekt bol podporený sumou 723 592,14 Eur, 
zavŕšený proces verejného obstarávania (ďalej „VO“) do-
dávateľa stavby, prebieha kontrola  VO, projekt priprave-
ný na realizáciu v roku 2018,

• podanie žiadosti o získanie dotácie na projekt „Do-
budovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová 
Ves, SO-01 Vodovod“ v lokalitách ul. Mlynská, Jabloňo-
vá, Na Pečovec, Ľutinská a Kostolná, projekt podporený  
a zrealizovaný, prebieha proces  kolaudácie stavieb,

• zapojenie sa do Národného projektu Podpora vy-
sporiadania pozemkov v marginalizovaných Rómskych 
komunitách s názvom projektu „Podpora vysporiadania 
pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“,                                                        

• podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných 
prostriedkov na projekt „Rozšírenie zberného dvora  
v obci Pečovská Nová Ves“,

• podanie žiadosti a získanie podpory formou dotácie  
z Environmentálneho fondu na rok 2018 na projekt „Zvý-
šenie energetickej účinnosti verejnej budovy - Obecný 
úrad - prevádzková budova“ - projekt bol podporený su-
mou 87 000 Eur, stavba je zrealizovaná,

• podanie žiadosti o získanie dotácie z rozpočtu Pre-
šovského samosprávneho kraja pre rok 2018 pre finan-
covanie projektu „Revitalizácia areálu multifunkčného 
ihriska v Pečovskej Novej Vsi, lokalita Roveň“,  projekt 
bol podporený sumou 1 500 Eur, oplotenie a infraštruk-
túra detského ihriska sú zrealizované svojpomocne, obec 
z vlastných finančných prostriedkov vybudovala detské 
ihrisko v areáli, ihrisko je už v prevádzke,

• podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe 
Podpora rozvoja športu na rok 2018 vyhlásenej Úradom 
Vlády Slovenskej republiky Bratislava, projekt bol pod-
porený sumou 10 000 Eur na výstavbu detského ihriska 
na ul. Školskej, zrealizované VO.

• zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves v rámci vý-
zvy na podporu malých a stredných podnikov pri imple-
mentovaní inovatívnych riešení v mestách pre získanie 
podpory projektu WMS - WASTE MANAGEMENT SYSTEM 
- SYSTÉM PRE SPRÁVU ODPADU v obci Pečovská Nová 
Ves - projekt v štádiu posudzovania, 

• podanie žiadosti o získanie dotácie na projekt „Do-
budovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová 
Ves, SO-02 splašková kanalizácia“ v lokalitách ul. Mlyn-
ská, Jabloňová, Ľutinská a Záhradná, prebieha proces  
posudzovania projektu,

• podanie žiadosti o dotáciu na základe Výzvy  
č. VIII/2018 na predkladanie žiadosti o poskytovanie 
dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb  
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 
komunity s projektom „Smelo do materskej školy - pod-
pora predprimárneho vzdelávania v MRK obce Pečovská  
Nová Ves - I. etapa“ - projekt v štádiu posudzovania,

• zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do Národné-
ho projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí 
z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM“ - 
projekt v štádiu posudzovania,

• získaná dotácia od predsedu vlády SR v sume  
12 000 Eur na realizáciu projektu Sanácia havarijného 
stavu múra na ul. Školskej pred ZŠ, projekt zrealizovaný 
svojpomocne,   

• získaná dotácia od ministra financií SR v sume  
13 500 Eur na realizáciu projektu ,,Výstavba protipo- 
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vodňovej steny na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi‘‘ - 
projekt realizujeme svojpomocne,   

• získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 10 000  
Eur na zameranie a vyhotovenie geometrických plánov, 
odborného posúdenia zabranej pôdy pre účely odňatia 
ornej pôdy k projektu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, 
úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská 
Nová Ves“,

• získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 120 000 Eur 
na výstavbu denného stacionára ASEN,

• podporená žiadosť o NFP na realizáciu projektu ,,Do-
budovanie systému zberu a odvozu komunálneho od-
padu v MRK obce Pečovská Nová Ves“ a jeho úspešná 
realizácia v investičnom objeme 25 500 Eur,

• v spolupráci s partnerským mestom a gminou Sie-
niawa z Poľska obec podala žiadosť o NFP pre realizáciu 
projektu „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-
Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu mikroprojektov, pro-
jekt bol podporený, získaná dotácia vo výške cca 28 000 
Eur - v realizácii,

• podporených 10 dotácií z ÚPSVaR v sume 54 061,94  
Eur na mzdy 17 pracovníkov s príslušenstvom v rámci 
projektov riešenia zamestnanosti v obci,

• podaná žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu ,,Mo-
dernizácia hasičskej zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves“, 
ul. Na Pečovec 802 v investičnom náklade 27 383,31  Eur, 
dotácia podporená - projekt zrealizovaný,

• podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu ,,Zníže-
nie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hos-
podárnosti budovy - Prevádzkovo vzdelávacieho centra 
vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves“  v investičnom 
náklade 98 000 Eur,  projekt podporený - v realizcácii,

• obec získala dotáciu Prešovského samosprávne-
ho kraja vo výške 1 500 Eur na rekonštrukciu umelého 
osvetlenia multifunkčného ihriska v lokalite Roveň.

Iné
• získali sme bezplatným prevodom od Slovenskej re-

publiky v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom 
Bratislava pozemky vo výmere 3 206 m2 do vlastníctva 
obce Pečovská Nová Ves pod budúcou verejnoprospeš-
nou stavbou „Protipovodňová ochrana obce Pečovská 
Nová Ves - časť Bukovec“ 

• získali sme bezplatným prevodom od Slovenskej 
republiky v zastúpení Slovenským pozemkovým fon-
dom Bratislava pozemky vo výmere 10 055 m2 do vlast-
níctva obce Pečovská Nová Ves pre spoločný projekt  
v obci Pečovská Nová Ves, Ľutina a partnerského mesta  
a gminy Sieniawa z Poľska s názvom „Duchovné tradície  
spájajú naše cesty“, ktorý na území našej obce zahŕňa  
realizáciu stavby „Revitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný 
objekt SO-01 Cyklochodník, SO-02 Turistické zastave-
nia“,

• postupné vysporiadavanie vlastníckych vzťahov k ne- 
hnuteľnostiam pod miestnymi komunikáciami od pô- 
vodných vlastníkov v prospech obce vrátane získania 
pozemkov vo vlastníctve štátu na obec pod verejnopros-
pešnými stavbami,

• existencia terénnej sociálnej práce v obci,
• existencia komunitnej sociálnej práce v obci,
• existencia opatrovateľskej služby v obci,
• zverenie motorového vozidla vo vlastníctve obce  

na rozvoz stravy zo školskej jedálne do elokovaných pra-
covísk materských škôl,

• legalizácia stavieb - dvoch plechových montovaných 
skladov v lokalite Roveň pri bývalej tehelni a budovy bý-
valej tehelne, 

• legalizácia stavby - budovy bývalej tehelne vybudo-
vanej v roku 1968, 

• legalizácia čiernej stavby - kostolík v rómskej osade,
• legalizácia stavby - prevádzkovej budovy na ul. 

Školskej č. 818 (klub dôchodcov) vybudovanej v roku  
1971,

• odstránenie nedostatkov a kolaudácia historickej bu-
dovy obecného úradu.

Kultúrno-spoločenská oblasť 
a šport

• zvyšovanie úrovne tradičných kultúrno-spoločen-
ských akcií MDD (Zahrajko zo Spievankova), Pečovskono-
voveský jarmok (PUĽS, Šarišanci, Raslavičan, Iné Kafe),  
Fašiangy  so zabíjačkou s neodmysliteľným detským kú-
tikom...,

• vytváranie kvalitnejších podmienok pre činnosť spo-
ločenských organizácií.

V rokoch 2013, 2014 Obec Pečovská 
Nová Ves pre zlepšenie a skvalitnenie  
životnej úrovne obyvateľov na ul. Za Ma-
jerom prijala bankový úver  na dostavbu 
komunikácií a inžinierskych sietí tejto uli-
ce v celkovej výške 334.134,97 Eur. 

Pravidelným splácaním s dodržaním 
splátkového kalendára sa úver podari-
lo obci  znížiť  k  31. 10. 2018 na sumu   
39 784,97  Eur.

Bankový úver obce Peèovská Nová Ves
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Záver leta je v našej obci už neodmysliteľne spätý  
s jarmokom. Tento ročník však bol výnimočný a iný ako 
tie predchádzajúce. Práve počas jarmoku totiž vyvrcholili  
oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

V piatok 24. augusta 2018 sa na zrekonštruovanom am-
fiteátri predstavil Poddukelský ľudový umelecký súbor. 
Profesionálne umelecké teleso, ktoré svojimi vystúpenia-
mi nadchlo divákov v Európe, Afrike aj Amerike zavítalo aj 
do našej obce. A bolo sa teda načo pozerať! Neuveriteľné 
tanečné a spevácke výkony, krásne kostýmy a profesionál-
ne výkony umelcov ponúkli zážitok na aký budú prítomní 
diváci ešte dlho spomínať. Záverečná pieseň „Mnohaja 
Lita“ ktorou sa symbolicky blahoželalo Pečovskej Novej 
Vsi k jej výročiu nemohla nechať chladným žiadneho z prí-
tomných divákov. 

Nebol to však výnimočný večer iba po umeleckej strán-
ke. V hľadisku sa nachádzal aj vzácny hosť podpredseda 
vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. 
Bola to jeho prvá návšteva našej obce a ako sám pove-
dal, veľmi sa mu u nás páčilo. Zaujalo ho predovšetkým 
multifunkčné ihrisko vedľa amfiteátra. A keďže je rodený  
Košičan, s humorom sebe vlastným sa pohrával s myšlien-
kou, či by práve tu nenašli futbalisti z metropoly východ-
ného Slovenska vhodné tréningové podmienky.  

Podpredseda vlády SR Richard Raši a starosta 
obce Jaroslav Dujava uviedli počas večera do života  

aj novú publikáciu o dejinách našej obce „Pečov-
ská Nová Ves - Potulky dejinami.“ Jeden z výtlačkov  
putoval ako darček pre podpredsedu vlády, kniha o na-
šej obci nás teda reprezentuje aj v našom hlavnom mes-
te. Ako v príhovore spomenul jeden z autorov publikácie  
a zástupca starostu Slavomír Karabinoš, okolité obce  
už takéto knihy o vlastných dejinách mali a Pečovská 
Nová Ves známa svojimi kaštieľmi a kúriami nemala sys-
tematicky zmapované vlastné dejiny. V roku osláv prvej 
písomnej zmienky sa teda podarilo vydať knihu, ktorá nám 
viac prezradí o živote našich predkov. 

Starosta obce Jaroslav Dujava počas večera ocenil Ce-
nou starostu obce dvoch laureátov. Prvým bol Jaroslav 
Želinský, ktorý už viac ako 20 rokov zastáva post poslan-
ca obecného zastupiteľstva. Druhým oceneným bola Zá-
kladná organizácia Únie žien Slovenska, ktorá si tento rok 
pripomína 20. výročie od jej založenia. 

Sobota sa začala slávnostnou svätou omšou v kostole 
svätého Ondreja, ktorú celebroval otec arcibiskup Bernard 
Bober. Aj on sa vo svojej kázni vrátil k 770. výročiu prvej 
písomnej zmienky o obci. Pripomenul nám, že máme v na-
šej obci bod o ktorý sa môžeme oprieť, miesto, kde mô-
žeme prísť a zveriť sa so svojimi starosťami aj radosťami. 
Tým miestom je práve kostol svätého Ondreja. Je výsled-
kom nielen šikovnosti našich predkov, ale aj odrazom ich 
hlbokej viery a ako pripomenul otec arcibiskup, ani my by 
sme vieru nemali stratiť, ale uchovávať a odovzdať ďalšej 
generácií. Po svätej omši sa k slovu dostal folklór a kultúr-
ny program.  Postupne vystúpili Šarišanci, detský folklórny 
súbor Jazierko, domáca Jablonka a Jablonečka, Sabinov- 
čan a Raslavičan. Smiech a dobrú náladu navodil nestar-
núci Ander z Košíc. Okrem programu si v areáli školy moh-
li prítomní pozrieť ukážky remesiel, pre deti boli priprave-
né kolotoče a Babičkina kuchyňa ponúkla návštevníkom 
ochutnávku overených receptov starých mám.

Vyvrcholením večera bol koncert skupiny Iné Kafe. 
O úrovni nášho jarmoku svedčí aj fakt, že kapela sa po 
vystúpení ponáhľala do Bardejova, kde ju čakal ďalší kon-
cert. Aj Pečovská Nová Ves teda dokáže pripraviť kultúrny 
program na úrovni väčších a bohatších miest. O jarmočnú 
zábavu sa postaral domáci DJ Snowman, ktorý uzavrel vý-
nimočný  a  jubilejný  Pečovskonovoveský  jarmok. 

Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky
vyvrcholili jarmokom



Pečovská Nová Ves 
má novú publikáciu o dejinách obce

Obec Pečovská Nová Ves vydala v rámci osláv 770. výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci novú publikáciu o svojich 
dejinách s názvom „Pečovská Nová Ves – Potulky dejinami.“

Aj keď je Pečovská Nová Ves mimoriadne bohatá na histo-
rické pamiatky, vlastné dejiny mala doposiaľ zmapované len 
v malom rozsahu. Doteraz jediná publikácia, ktorá o obci vy-
šla je z roku 1998, jej autorom je Martin Pado a nesie názov 
„Pečovská Nová Ves včera a dnes.“ Vedenie obce sa rozhodlo, 
že čas, aj technika tlače za 20 rokov výrazne pokročili a obec 
si zaslúži novú publikáciu o svojich dejinách.

Výnimočnosť knihy spočíva v tom, že prvýkrát boli sys-
tematicky preskúmané svetské aj náboženské dejiny obce, 
vďaka čomu čitateľ získa množstvo nových poznatkov  
o časoch dávno minulých. Kniha prináša vďaka odborníkom 
z Prešovskej univerzity a Krajského pamiatkového úradu  

v štyroch kapitolách a na 185 stranách okrem textov aj množstvo doteraz nepublikovaných historických fotografií,  
zoznam predsedov MNV a starostov, aj zoznam kňazov, ktorí v obci pôsobili od 17. storočia až po súčasnosť. Kvôli obálke 
knihy sa robili špeciálne nočné zábery obce.

Kniha bola verejnosti predstavená v piatok 24. augusta, v predvečer jarmoku, na miestnom amfiteátri, následne bola 
počas jarmoku k dispozícii aj verejnosti. Záujemcovia si môžu publikáciu zakúpiť na obecnom úrade počas úradných 
hodín.

www.pecovska.sk
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Obec Pečovská Nová Ves v uplynulých dňoch uspela s ďal-
šou z podaných žiadosti o získanie nenávratných finančných 
prostriedkov. Tentokrát jej bola schválená dotácia na projekt 
výstavby cyklotrasy s názvom „EuroVelo 11 v Prešovskom 
kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská 
Nová Ves“  vo výške  723.592,14 Eur.

Sny z minulosti v podobe štúdií trás cyklotrasy dostali  
nielen podobu reálne vypracovanej projektovej dokumentá-
cie, ale aj finálny inžiniering s vysporiadanými vlastníckymi 
vzťahmi, právoplatným stavebným povolením a podporeným 
projektom na výstavbu 3 298,595 m dlhého cyklochodníka  
v katastri Pečovskej Novej Vsi vrátane 3 lávok cez potok 
Ginec a potok Ľutinka a infraštruktúrou v podobe cyklo-

prístrešku pri železničnej stanici v Pečovskej Novej Vsi. 
Cyklochodník vedie katastrom obce v smere od Sabinova 
po Červenicu pri Sabinove v súbehu so železničnou traťou.  
Je obojsmerný s cyklistickým pruhom šírky 1,5 m, jeho celko-
vá šírka je 3 m a je lemovaná obrubníkom.

V týchto dňoch prebieha proces verejného obstarávania  
na dodávateľa stavby, aby sme minimalizovali časový skĺz 
doby začatia jej výstavby pôvodne plánovaný na jún 2018.

Snahy obce zamerané na zvýšenie jej atraktívnosti  
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, najmä smerom  
k okresnému mestu Sabinov, týmto konkrétnym podpo- 
reným projektom nekončia. Aktívne pracujeme na ďalšom 
obdobnom projekte smerujúcom do Doliny Čergova.

Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci 
Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11
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Prevádzka ďalšej obecnej 
budovy bude o niečo lacnejšia! 

V rámci znižovania energetickej náročnosti budov  
vo vlastníctve obce prebieha od minulého mesiaca re-
alizácia projektu „Zníženie energetickej náročnosti  
a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Prevádz-
kovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská 
Nová Ves (bývalé komunitné centrum na ul. Kvetnej 32)“,  
ktorý zahŕňa komplexnú výmenu okien, exteriérových 
dverí a plynového kotla na vykurovanie, celkové zatep-
lenie plášťa budovy, izoláciu stropov a iné. Vďaka podpo-
re poslaneckého zboru poškodenú a zatekajúcu strechu  
z  bitúmenových asfaltových šindľov (tegoly) nahradí ple-
chová krytina doplnená o bleskozvod, ktorý nesmie chý-
bať na žiadnej z verejných budov.

Obec Pečovská Nová Ves
v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných 
na území obce Pečovská Nová Ves 

povinnosť:

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odse-
ku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou 
zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku,

- uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi 
psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je 
povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods.  
9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti  
v znení neskorších predpisov v prechodnom období - naj-
neskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa 
narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, 
prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiest-
ňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. 

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zvie-
ra transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár.  
Za čipovanie sa bude platiť maximálne 10,- Eur, pri oso-
bách v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených  
do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát.

Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinár-
nej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán 
veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50,- Eur,  
ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa 
podľa § 19 ods. 9.
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Obec Pečovská Nová Ves  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výko-
nu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandi-
dátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastu-
piteľstva: 

 
 Volebný obvod č. 1 

  1.  Ján Antol, 62 r., robotník, Slovenská národná strana 
  2.  Jaroslav Cebuľa, 48 r., robotník, 
 Komunistická strana Slovenska 
  3.  Cyril Červeňák, 34 r., lesný robotník, 
 Kresťanskodemokratické hnutie 
  4.  Tomáš Červeňák, 28 r., lesný robotník,
 Kresťanskodemokratické hnutie 
  5.  Jarmila Dinisová, 46 r., asistentka osvety zdravia, 
 Strana občianskej ľavice 
  6.  Jaroslav Dujava, PhDr., 50 r., starosta obce, 
 nezávislý kandidát 
  7.  Katarína Falatová, Mgr., 41 r., školská inšpektorka, 
 Kresťanskodemokratické hnutie 
  8.  Viera Horňáková, Mgr., 48 r., sociálna poradkyňa, 
 nezávislá kandidátka 
  9.  Slavomír Karabinoš, PhDr., 28 r., projektový manažér, 
 nezávislý kandidát 

10. Jozef Kolcun, Ing., 44 r., SZČO, 
 SMER-sociálna demokracia 
11. Radoslav Lipjanec, Ing., 41 r., výrobný riaditeľ, 
 SMER-sociálna demokracia 
12.  Viera Matisovská, Ing., 65 r., dôchodkyňa, 
 Slovenská národná strana 
13.  Tomáš Matisovský, Mgr., 33 r., učiteľ, 
 Kresťanskodemokratické hnutie 
14. Oľga Novická, Mgr., 57 r., sociálna pracovníčka, 
 Kresťanskodemokratické hnutie 
15.  Peter Novický, 34 r., nezamestnaný, ÚSVIT 
16.  Silvia Orosová, Mgr., 31 r., obchodná zástupkyňa,
 SMER-sociálna demokracia 
17.  Milina Peregrinová, 49 r., predavačka, 
 Kresťanskodemokratické hnutie 
18.  Dušan Podlipa, 45 r., obchodný zástupca,
 Kresťanskodemokratické hnutie 
19.  Andrea Smetanková, Mgr., 44 r., banková úradníčka, 
 nezávislá kandidátka 
20.  Ľudovít Straka, Ing., 52 r., obchodný zástupca, 
 Kresťanskodemokratické hnutie 
21.  Štefan Tall, Ing., 52 r., manažér, 
 Slovenská národná strana 
22.  Jaroslav Želinský, 54 r., kurič, 
 SMER-sociálna demokracia

Obec Pečovská Nová Ves  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 
2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebné-
ho práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných 
pre voľby starostu obce: 

1.  Jaroslav Dujava, PhDr., 50 r., starosta obce, 
 nezávislý kandidát 

2.  Viera Horňáková, Mgr., 48 r., sociálna poradkyňa, 
 nezávislá kandidátka 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Pečovskej Novej Vsi

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce Pečovská Nová Ves

Obecné  zastupiteľstvo v Pečovskej  Novej Vsi bude mať  9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom 
volebnom obvode.

V obci Pečovská Nová Ves budú vytvorené dva volebné okrsky: 
• volebný okrsok č.1 – budova Obecného úradu, ul. Hlavná 33
• volebný okrsok č.2 – budova  Základnej školy, ul. Školská 12
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NÁVRAT Z TALIANSKEHO FRONTU
Jozef Martavuz,  sa narodil v roku 1882 v Pečovskej Novej Vsi ako druhý syn Jána Marta-

vuza, ktorý bol slúžnym (chyščar) u Pečiho.
Bývali v “palenčarni“ na dvore v služobnom byte (dnes je tam základná škola). V roku 

1903 sa dal naverbovať k VI. delostreleckému pluku v Košiciach a tam sa vypracoval  
na čatára.

V 1. svetovej vojne bol nasadený na západnom fronte v Taliansku na Piave. Bol viackrát 
ranený, o čom svedčia aj jeho vyznamenania. Okrem iných dostal aj vyznamenanie za sta-
točnosť a vernosť. Po vojne bol ešte tri roky v armáde.

Pre aktívnu účasť v Slovenskej Republike Rád musel emigrovať do Maďarska. Tam sa 
zamestnal u polície. Slúžil v Budapešti ako hliadkujúci policajt. Keďže ovládal sedem jazy-
kov slúžil aj ako tlmočník. Na uniforme  mal označenie, že jazyky ovláda.

Tam sa oženil, ale deti nemali. Kedy zomrel nevieme, ale je pochovaný v Budapešti.  
Tieto informácie poskytol jeho synovec Štefan Martavuz (narodený v roku 1901).

Projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Dedičstvo 
starých mám bez hraníc“, ktorý je zameraný na udržiavanie 
tradícií v slovensko - poľskom cezhraničnom území sa rea-
lizuje  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Bol podporený dotáciou  
vo výške 28 000 €.

Úvodné predstavenie projektu sa uskutočnilo na pôde  
vedúceho partnera - obce Pečovská Nová Vesv auguste 
2018, kde sa stretli „aktívne ženy“ zo ZO Únie žien Slovenska  
a členky poľskej stavovskej organizácie z družobného miasta 
a gminy Sieniawa.

Následne sa predstavili u poľského partnera v mias-
te i gmine Sieniawa v dňoch 15. a 16. 9. 2018.  V miest-
nej časti Dybkow sa uskutočnil interaktívny workshop, 
na ktorom ženy z Pečovskej Novej Vsi v rámci prezen-
tácie našej regionálnej kultúry pripravili a následne 
prezentovali chutné jedlá  starých mám – pirohy s lek-
várom a tvarohom, „kokošky“ (šuľance) so strúhankou,  
halušky s bryndzou a slaninkou, halušky s kapustou  
a „langoše“ (lokše) na sladko s cukrom a maslom. Sta-
rosta obce Jaroslav Dujava doplnil ponuku sloven-
ských jedál zemiakovými plackami – „nalešnikmi“.

Delegáciu Pečovskonovovešťanov tvorili aj zruční 
remeselníci – pani Katarína Mihoková, ktorá prezento-
vala poľskej verejnosti  rozmanité výrobky z keramiky 

a postup ich prípravy, pani Anna Kuchárová naživo predsta-
vila výrobu solivarskej čipky a svoje doterajšie diela. Vlado 
Valuš zaujal výstavou vlastnoručne vyrobených píšťaliek, fu-
jár a gajdíc, ktorú doplnil  spevom a hrou na  tieto hudobné 
nástroje.

Zručnosť a umenie našich remeselníkov žali u poľského 
partnera veľký úspech a obdiv. Aj keď na čele oboch partne-
rov projektu stáli muži, Dybkowu zjavne dominovali ženy.  
Hýril pestrými krojmi,  znel ním slovenský a poľský spev, vlád-
la mu dobrá nálada, úsmev, radosť a porozumenie v duchu 
spoznávania tradičných kultúr oboch národov. 

PRIPRAVUJEME
5. decembra: Mikuláš

8. decembra: Vianočné trhy

Interaktívny workshop
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