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AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania,
pri vstupe do nového roka vám želá-

me pevné zdravie a množstvo vnútor-
nej sily pri prekonávaní každodenných, 
ale aj náročnejších skúšok, ktoré nám 
život so sebou prinesie. Želáme vám 
pokoj, lásku, vzájomné porozumenie, 
pevné priateľstvá a ľudskosť pri na-
pĺňaní predsavzatí a cieľov, ktoré pred 
nami stoja. Minulý rok ubehol ako voda 
a my máme za sebou druhý rok vo fun-
kcii. Býva dobrým zvykom o takomto 
čase zhodnotiť rok minulý a predstaviť 
ciele a zámery na ten nasledujúci. 

Aký bol uplynulý rok 2016? S elá-
nom a hlavne zodpovedne, sme plnili 
každodenné úlohy, ktoré boli na nás 
kladené. Popri tom sme systematicky 
pripravovali podklady pre plánované 
investičné akcie. 

Teší nás, že v roku 2016 sme toho do-
kázali opäť viac ako sme si predsavzali. 
Hospodárili sme striedmo a uvážene. 
Naše úsilie nám napriek  splácaniu úve-
ru z minulostiprinieslo očakávané ovo-
cie v historickom prebytku v hospodáre-
ní, ktorý bude minimálne dvojnásobne 
vyšší ako ten minuloročný. Presné číslo 
budeme poznať už v najbližších dňoch.  
O konkrétnych zrealizovaných akti-
vitách vás pravidelne informujeme  
v obecnom spravodajcovi. Ani do bu-
dúcna to nebude inak. V duchu uplat-
ňovania princípu otvorenej samosprá-
vy vám v samostatnej rubrike jeho ak-
tuálneho vydania predložíme prehľad 
toho, čo sme v roku 2016 pre našu obec 
urobili.

Počet obyvateľov v našej obci  
k 31.12.2016 vzrástol na 2646 oby-
vateľov. V minulom roku sa narodilo 
45 detí. Sme si vedomí aktuálneho de-
mografického vývoja. Osobitnú pozor-
nosť venujeme vytváraniu priaznivých 
podmienok pre mladé rodiny a ich sta-
bilizáciu v našej obci. 

V rámci prípravy investičných ak-
tivít sme v súlade s prijatými strate-
gickými dokumentmi obce postúpili 
z fázy úvodných príprav projektových 
dokumentácií do fázy povoľovacie-
ho konania na rôznych jeho stupňoch 
s projektami rozšírenia kanalizácie 
a vodovodu v Pečovskej Novej Vsi na 
ul. Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec, 
Ľutínska, Záhradná a Hlavná. Podob-
ne je to aj so zámermi rozšírenia ply-
nofikácie a elektrifikácie dotknutých 
ulíc. Aj keď sa tieto naše aktivity tešia 

podpore širokej verejnosti, samotný 
administratívny proces je náročný a 
žiaľ nie vždy sa stretáva s pochopením  
a ústretovosťou všetkých zainteresova-
ných. Práve „ramená“ a nepochopenie 
verejného záujmu jednotlivcami tento 
proces spomaľujú a hlavne komplikujú. 
V nadväznosti na pripravované záme-
ry obec majetkovoprávne vysporiadala 
pozemky pre rozšírenie ulíc Na Pečo-
vec a Jabloňová. Podobne priebežne 
vysporadúva pozemky pod prístupo-
vými cestami, napríklad k v minulosti 
povolenej výstavbe rodinných domov 
na záhradách ulice Kvetnej a i... Nap-
riek tomu ešte stále evidujeme viaceré 
pozemky pod miestnymi komunikácia-
mi, ktoré nie sú vo vlastníctve obce  
a tento stav neumožňuje investovať  
obci do daných lokalít.

Aj minulý rok sa nám podarilo vyspo-
riadať ďalšie majetkovoprávne vzťahy 
k pozemkom obce, ktoré nelegálne uží-
vali občania. Profesijný prístup na jed-
nej strane a hlavne pochopenie dot-
knutých osôb na strane druhej slávili 
úspech a vzájomnú zhodu pri napĺňaní 
verejného záujmu. 

Výrazne sme sa posunuli so schvaľo-
vacím konaním pre projekt revitalizá-
cie ul. Ľutínskej. Majetkovoprávne sme 
vysporiadali podstatnú časť pozemkov 
pod stavbou cyklochodníka v smere na 
Ľutinu. Obdobne je to aj s projektom 
protipovodňovej ochrany obce v lokali-
te Bukovec. V uplynulom roku sme pri-
pravili projekt výstavby materskej ško-
ly pre 50 detí a v decembri sme podali 
žiadosť o poskytnutie nenávratných 
finančných prostriedkov na jeho reali-
záciu v roku 2017. 

V marci sme úspešne zrealizova-
li sanačné opatrenia na odstránenie 
hroziaceho zosuvu svahu nad rodinný-
mi domami na ul. Rómskej. Gestorom 
investície v hodnote 95.000,- Eur bol 
enviro rezort.

Cez rôzne nástroje poskytované štá-
tom a EŠIF, v úzkej spolupráci s ÚPSVaR 
Prešov sme aktivovali spolu 101 neza-
mestnaných. V porovnaní s uplynulými 
rokmi je to navýšenie oproti roku 2015 
o 23 osôb a oproti roku 2014 o 66 osôb. 
Vďaka jasnej predstave čo chceme  
a za dodržania prísnych pravidiel tú-
torstva a vedenia týchto osôb, ako aj 
kontroly nimi vykonávanej činnosti, sa 
nám spoločne podarilo ušetriť množ-
stvo finančných prostriedkov z rozpoč-

tu obce a súčasne svojpomocne vybu-
dovať nové obecné stavby, dokončiť 
a zrekonštruovať tie existujúce a tak 
zveľadiť obecný majetok.

Svojpomocne sme vybudovali multi-
funkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ s ume-
lou trávou, 5 m vysokým sieťovaním 
a 8 m vysokým nadzemným umelým 
osvetlením s kompletnou infraštruk-
túrou v hodnote 77.500,- Eur. Oproti 
plánovanému rozpočtu sme ušetrili 
51.500,- Eur. Samotná realizácia ume-
lej hracej plochy bola realizovaná do-
dávateľským spôsobom a stála nás cca. 
65.500,- Eur. Podobne sme sa podieľali 
na skrášľovaní okolia základnej školy, 
jej areálu a okolia amfiteátra. Opravili 
sme poškodené a prepadnuté chodní-
ky, dobudovali nové, vybudovali nové 
spevnené plochy, vymaľovali fasádu 
amfiteátra, zrealizovali bleskozvod  
a novo oplotili školu v časti ul. Školskej. 
Podobne sme zrekonštruovali areál 
materskej školy. Plechový plot dostal 
nový náter, vybudovalo sa oplotenie  
v časti od cintorína, vyrobil sa prístre-
šok pieskoviska a podložie pod hra-
cie prvky. Svojpomocne sme zrekon-
štruovali chodník na ul. Jabloňovej, 
miestnu komunikáciu na ul. Školskej  
a postavili spevnené plochy pred 
základnou školou a na ul. Mlynskej 
pri kostole sv. Ondreja. Dodáva-
teľským spôsobom bola realizova-
ná iba samotná pokládka živičné-
ho povrchu. Vo vlastnej réžii sme 
upravili okolie toku potoka Ľutinka  
v časti od železničného mosta po cest-
ný most na ceste I/68. Svojpomocne 
sme dokončili ďalšiu etapu chodníkov 
v novej časti cintorína, odstránili sme 
nedorobky na prevádzkovej budove 
obecného úradu (požiarna zbrojnica, 
sklad CO, archív a i.) a na dome smút-
ku. Ten naviac po výmene strechy  
v roku 2015 dostal aj novú fasádu  
a bleskozvod. Po rokoch užívania sme 
skolaudovali dom smútku, amfiteáter  
a spomínanú prevádzkovú budovu 
obecného úradu (požiarnu zbrojnicu, 
archív, sklad CO a i.) a tak zlegalizovali 
ich užívanie.

Za pomoci štátu, konkrétne vďaka 
dotáciám ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a vlastnej spo-
luúčasti obce sme komplexne zrekon-
štruovali telocvične ZŠ, odstránili ha-
varijný stav strechy náraďovne a hava-
rijný stav vykurovacích telies na škole. 
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Investícia v hodnote cca. 270.000,- Eur 
priniesla výmenu 198 radiátorov, novú 
strechu náraďovne s osvetlením a pod-
hľadovými stropmi, novú hraciu plochu 
s dreveným debnením okolo nej, nové 
osvetlenie s regulovanou intenzitou 
osvetlenia, novú elektroinštaláciu s roz- 
vodmi internetu, nové maľby, bezba- 
riérový vstup do telovýchovného trak-
tu, materiálové dovybavenie telocviční 
a mnohé ďalšie prednosti. Bonusom 
bolo päť nových dvojkrídlových dvier  
v zrekonštruovanom trakte, ktoré  
s podporou obce pre školu vyhotovili 
naši nezamestnaní. 

Medzníkom v novodobej histórií obce 
bol 30. august 2016, kedy našu obec 
navštívili podpredseda vlády SR Pe-
ter Pellegrini a minister zdravotníctva 
SR Tomáš Drucker, ktorí sa zúčastnili 
na slávnostnom otvorení multifunkč-
ného ihriska v areáli ZŠ a zrekonštru-
ovaného telovýchovného traktu školy.

Bezplatným prevodom zo štátu  
na obec sme získali 3 500 m² pozemok 
v okolí pripravovanej výstavby byto-
vých domov v časti od záhrad na ul. 
Kvetnej.

Po odstránení „čiernych“ stavieb 
obec v rámci výkonu svojich právomocí 
dosiahla regulovanú výstavbu nových 
jednotných, svojpomocne postavených 
radových garáží medzi bytovými do-
mami na ul. Školskej.

Na decembrovom zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva poslanci na návrh 
starostu schválili rozpočet obce na 
rok 2017 a výhľadovo na ďalšie obdo-
bie. Zelenú dostali: výstavba denné-
ho stacionára pre seniorov v priesto-
roch bývalej obradnej siene, výstavba 
miestnej komunikácie na ul. Ľutínskej 
v časti k Ringovmu kaštieľu, rekon-
štrukcia chodníka na ul. Za Ľutinkou, 
rekonštrukcia mosta do rómskej osa-
dy, výstavba novej materskej školy, 
rekonštrukcia plota cintorína, dokon-
čenie areálových spevnených plôch na 
cintoríne s krížovou cestou, osvetlenie 
prechodov pre chodcov na ceste I/68 
a mnohé ďalšie. 

Obec pripravuje projektovú doku-
mentáciu na rozšírenie miestnych 
komunikácií. Aktívne pracujeme na 
otvorení obecného sociálneho podni-
ku, ktorý by mal dať šancu zamestnať 
sa početnej skupine nezamestnaných 
a hlavne rôznym spôsobom znevý-
hodneným osobám. V tejto súvislosti 

máme pripravené povolenia na stav-
by areálových komunikácií a spevne-
ných plôch v areáli bývalej tehelne  
a na rekonštrukciu polyfunkčnej haly. 
Prijatý akčný plán najmenej rozvinuté-
ho okresu Sabinov schválený vládou SR 
20. augusta 2016 nás núti hľadať nové 
využitie prevádzkovo vzdelávacieho 
centra na ul. Kvetnej 32, ktoré sme  
v uplynulom roku dostali bezplatne  
do majetku obce. Mienime ho kom-
plexne zrekonštruovať z prostriedkov 
EŠIF. 

Aktívne sa pripravujeme na vyhlá-
sené výzvy príslušných ministerstiev, 
resp. na avizované výzvy, ktoré budú 
vyhlásené v dohľadnom čase. Veríme, 
že pretrvávajúca stagnácia v tejto ob-
lasti skončí a celá s tým spojená maši-
néria sa postupne dá do pohybu.

Úprimne sa chceme v tejto súvislosti 
poďakovať všetkým tým spoluobča-
nom, ktorí sú nápomocní pri napĺňaní 
našich cieľov a pri prípravných prácach 
smerujúcich k ich realizácií.

V rámci prípravy obce na Vianoce 
2016 sme vďaka pani Anne Podlipo-
vej mohli do priestorov pred kostolom 
sv. Ondreja umiestniť peknú jedľu, 
ktorú nám darovala zo svojho dvora  
za účelom, aby sme sa z jej krásy tešili 
všetci. Srdečne jej ďakujeme za veľké 
gesto a ústretovosť. Veríme, že miesto 
pred kostolom na budúci rok nezostane 
prázdne a po jej vzore sa na obecnom 
úrade prihlási ďalší občan, ktorí tak-
tiež podaruje peknú vianočnú jedličku  
pre nás všetkých.

Na kultúrno-spoločenskom poli sme 
v októbri v spolupráci so spoločenský-
mi organizáciami pôsobiacimi v obci 
pripravili Jablučkové slávnosti spoje-
né s akadémiou pre našich seniorov. 
Akcia si rýchlo získala priazeň verej-
nosti a dokonca sa stala nepísanou 
prehliadkou zručnosti a umenia našich 
gazdiniek a nimi pripravených dobrôt  
z jabĺk. Teší nás, že postupne sa do nej 
zapájajú ďalšie a ďalšie organizácie. 
Odmenou pre organizátorov bola di-
vákmi preplnená sála na kultúrno-spo-
ločenskom programe pre seniorov. 

V novembri sme pripravili Katarínsky 
ples pod záštitou starostu obce, ktorý 
svojou úrovňou a záujmom nezaostal 
za minulým rokom, naopak postupne 
latku náročnosti dvíhame vyššie a vyš-
šie. 

Začiatkom decembra poslušné deti  

z našej obce privítali pred obecným  
úradom Mikuláša, ktorýspoločne s naj-
menšími rozsvietil jedličku v parku. 
Malým pomocníkom Mikuláš priniesol 
sladkú odmenu.

Pestrú paletu predvianočných aktivít 
dotvorili a veríme, že aj spríjemnili-
vianočné trhy spojené s charitatívnou 
zbierkou hračiek a školských potrieb 
pre tých spoluobčanov, ktorí ich naj-
viac potrebujú. Ich súčasťou bol už 
tradične detský kútik, ktorý sa tešil 
obľube detí aj rodičov. Kultúrny prog-
ram nám v mrazivom počasí pripravili 
aktívni seniori z folklórnej skupiny Jab-
lonka a dve nádejné mladé speváčky 
z našej obce Simonka a Emka. 

Atmosféru „Zlatej nedele“ spestrili 
folklóristi z Jablonečky, ktorí pripravili 
tematické pásmo na vianočnú akadé-
miu.

V spolupráci so správcom miestnej 
rímsko-katolíckej farnosti sme zorga-
nizovali v priestoroch pred rómskou 
kaplnkou charitatívnu akciu s názvom 
„Vianočná kapustnica“. V rámci nej sme 
popri pomoci „slabším“ odovzdali tým 
najmenším vyzbierané hračky.

Vo vianočnom období sme sa spolu-
podieľali na turistickej akcii spojenej 
s výstupom na Kohút. 

Mrazivé počasie na konci roka sme 
využili na prípravu ľadovej plochy pre 
širokú verejnosť. Starostlivosť o plochu 
a jej údržbu zabezpečuje obec.

Trvale sme otvorenou samosprávou 
počúvajúcou vaše hlasy. Stále sme 
tu pre vás, občanov našej obce s cie-
ľom pomáhať vám a zodpovedne robiť  
pre obec.

V závere vyjadrujeme poďakovanie 
všetkým tým spoločenským organizá-
ciám a občanom našej obce, ktorí sa 
aktívne podieľali a podieľajú na nami 
pripravovaných projektoch. Ďakujeme 
všetkým tým, ktorí si nájdu čas a nami 
pripravované akcie navštívia, poradia 
nám alebo nás zdravo usmernia. 

Srdečne vás pozývame dňa 25. ja-
nuára 2016 (v stredu) o 17.30 h. do kul-
túrno-spoločenských priestorov obec-
ného úradu na verejné zhromaždenie - 
stretnutie občanov so starostom a po- 
slancami obecného zastupiteľstva. 
Predmetom stretnutia bude zhodnote-
nie roka 2016 a predstavenie zámerov 
na nasledujúce roky.

PhDr. Jaroslav Dujava 
starosta obce 
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• príprava a prijatie strategického materiálu „Program rozvo-
ja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015–2022 s výhľadom do 
roku 2025“,

• dvojročná príprava na prijatie strategického materiálu 
„Územný plán obce Pečovská Nová Ves – zmeny a doplnky č. 1“, 
finalizácia pred schválením,

• 3.2016 – uvedenie zberného dvora a kompostárne do pre-
vádzky,

• vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým trávnikom  
o rozmeroch 48 x 28 m s komplexnou infraštruktúrou, vonkajším 
sieťovaním a osvetlením v hodnote 77.500,- Eur (úspora oproti 
plánovanému rozpočtu o 51.500,- Eur),

• odstránenie havarijného stavu vykurovacích telies v ZŠ s MŠ 
– kompletná výmena 198 radiátorov v hodnote cca. 72.000,- Eur,

• odstránenie havarijného stavu strechy náraďovne a fit- 
ness centra v ZŠ s MŠ - kompletná výmena stropu s podhľadmi  
a osvetlením v hodnote cca. 49.000,- Eur vrátane povoľovacieho 
konania stavby a jej kolaudácie,

• rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ, oprava prepadnutej zámkovej 
dlažby na chodníkoch, úprava zelene, vybudovanie parkoviska 
medzi telocvičňami a amfiteátrom vrátane rekonštrukcie prístu-
povej komunikácie,

• výstavba nových chodníkov okolo amfiteátra, prepojenie plo-
chy pred amfiteátrom s parkovacou plochou k amfiteátru chod-
níkom, vymaľovanie fasády amfiteátra, zhotovenie bleskozvodu,

• komplexná rekonštrukcia telovýchovného traktu ZŠ s MŠ, 
realizácia a rekonštrukcia hracích plôch, rekonštrukcia a dobu-
dovanie vzduchotechniky, komplexná rekonštrukcia elektroin-
štalácie, rozhlasového a internetového vedenia, nové LED osve-
tlenie s reguláciou svietivosti, nové maľby, nové basketbalové 
koše, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu a mate-
riálové dovybavenie telocviční v hodnote 2.500,- Eur, celkovo  
v hodnote cca. 130.000,- Eur,

• 8.2016 navštívili našu obec podpredseda vlády SR Peter Pel-
legrini a minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a ďalší hostia 
pri príležitosti slávnostného otvorenia telovýchovného traktu  
a zrekonštruovaných telocviční ZŠ s MŠ, investície v hodnote cca. 
350.000,- Eur,

• stabilizácia hroziaceho zosuvu svahu nad rodinnými domami 
na ul. Rómskej vybudovaním odvodňovacích kanálov a gabióno-
vého múra v hodnote 95 000,- Eur,

• vybudovanie betónového, 2 m vysokého oplotenia budovy 
nového komunitného centra na ul. Rómskej a priľahlého areálu 
vrátane kovových brán v hodnote cca. 10 000,- Eur,

• výroba piatich dvojkrídlových dverí v priestore telocviční  
a náraďovni ZŠ s MŠ,

• zabezpečenie výrubu nadrozmerného „hrubého“ topoľa  
v rámci havarijného stavu ohrozujúceho život a zdravie,

• zabezpečenie výrubu nadrozmerného topoľa ohrozujúceho 
bezpečnosť občanov na ul. Za Ľutinkou.

Príprava investičných akcií
• vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie územné-

ho rozhodnutia na protipovodňovú ochranu obce Pečovská Nová 
Ves v časti Bukovec vrátane vysporiadania pozemkov pod pláno-
vanou stavbou prevodom z majetku štátu na obec,

• vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby 
„Výstavba materskej školy“,

• vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné konanie 
k stavbe „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská 
Nová Ves“ v lokalitách ul. Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec, Ľutin-

ská, Záhradná, Hlavná a Kostolná vrátane vysporiadania pozem-
kov pod plánovanou stavbou, resp. ich dlhodobého prenajatia  
v prospech obce,

• vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby 
„Rekonštrukcia lávky na ul. Rómskej“,

• vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné kona-
nie k stavbe „Revitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný objekt SO-01 
Cyklochodník“ vrátane vysporiadania pozemkov pod plánovanou 
stavbou prevodom z majetku štátu na obec, vykúpením od vlast-
níkov, resp. ich dlhodobého prenajatia na daný účel v prospech 
obce,

• vypracovanie projektovej dokumentácie a povoľovacie kona-
nie stavby „Rozšírenie plynofikácie v obci Pečovská Nová Ves“ 
je v štádiu prípravy na územné konanie vrátane vysporiadania 
pozemkov pod plánovanou stavbou, resp. ich dlhodobého pre-
najatia v prospech obce,

• vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Výstav-
ba 6 bytových domov po 12 bytových jednotiek v obci Pečovská 
Nová Ves“, územné konanie,

• vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby 
„Areálová komunikácia v areáli bývalej tehelne“,

• vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby 
„Spevnené plochy pred administratívnou budovou na ul. Hlavná 
2 v Pečovskej Novej Vsi“ (prevádzková budova bývalej tehelne),

• vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stav-
by „Spevnená plocha pred viacúčelovou halou v areáli bývalej 
tehelne“,

• príprava projektovej dokumentácie na stavbu „Rozšírenie 
elektrifikácie obce Pečovská Nová Ves“,

• príprava projektovej dokumentácie na stavbu „Výstavba cyk-
lochodníka EUROVELO 11“.

Kolaudácie a ich príprava
• oprava a asfaltovanie chodníka na ul. Jabloňovej,
• rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie na ul. Škol-

skej v blízkosti ZŠ s MŠ,
• revitalizácia priestranstva pred ZŠ s MŠ vrátane vybudova-

nia parkovacích plôch, ukončenie 1. etapy,
• revitalizácia okolia rímsko-katolíckeho kostola sv. Ondreja 

vrátane vybudovania parkovacích plôch na ul. Mlynskej,
• výmena stropov a protipožiarnych dverí, zabezpečenie časti 

projektovej dokumentácie, odstránenie početných nedostatkov, 
vyhotovenie revízií, vyhotovenie geometrického plánu, adres-
ného bodu, kolaudácia stavby „Obecný úrad Pečovská Nová Ves 
– prevádzková budova“, ktorej súčasťou je požiarna zbrojnica, 
sklad CO, archív a iné priestory (stavba bola slávnostne odovzda-
ná do užívania dňa 5.5.2012),

• realizácia bleskozvodu, vymaľovanie fasády, vybudovanie 
odkvapového chodníka, vyhotovenie revízií, vyhotovenie geo-
metrického plánu, adresného bodu,kolaudácia stavby „Dom 
smútku Pečovská Nová Ves“ (stavba dlhodobo užívaná cca. 20 
rokov),

• výmena dvoch atypických protipožiarnych dverí v kultúr-
nospoločenských priestoroch OcÚ podľa projektovej dokumen-
tácie pre potrebu kolaudácie objektu,

• vysporiadavanie vlastníckych vzťahov pod zrealizovanou 
stavbou cyklochodníka medzi ZŤS a SANAS (stavba začatá v roku 
2014, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby bol 
vyhotovený v decembri 2014),

• odstránenie čiernych stavieb a následná svojpomocná, obcou 
regulovaná výstavba komplexu 13 jednotných radových garáží 

Urobili sme v roku 2016

AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU
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na ul. Školskej medzi bytovými domami vrátane ich kolaudácie, 
pokračovanie revitalizácie riešeného územia,

• zhotovenie bleskozvodu, vyhotovenie revízií ELI, vyhotove-
nie PD protipožiarnej ochrany, vyhotovenie geometrického plá-
nu, adresného bodu, kolaudácia budovy amfiteátra.

Podané žiadosti o nenávratné
finančné prostriedky EÚ a ŠR

• obec podala a uspela s viacerými projektami v oblasti zvyšo-
vania zamestnanosti a umožnila zamestnanie nezamestnaným 
osobám z evidencie ÚPSVaR,

• z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nám nebo-
lo podporené financovanie projektu rekonštrukcie, prístavby  
a prestavby budovy bývalej obradnej siene na denný stacionár 
pre seniorov s názvom „Domov aktívnych seniorov ASEN“, opä-
tovne sa o jeho podporu uchádzame cez Akčný plán NZO Sabinov,

• obec podala žiadosť o NFP na technické dovybavenie Zber-
ného dvora a kompostárne v areáli bývalej tehelne, financovanie 
projektu nám nebolo podporené,

• obec podala žiadosť o NFP na podporu projektu „Výstavba 
materskej školy v Pečovskej Novej Vsi“, ktorý počíta s navýšením 
súčasnej kapacity o 50 žiakov,

• obec podala žiadosť o NFP na podporu projektu „Dedičstvo 
predkov spája naše cesty“ založenom na uchovávaní a prehlbo-
vaní tradícií našich predkov, rozvoji a podpore remesiel a ich 
pozitívnej prezentácii na medzinárodnej úrovni v spolupráci  
s partnerským mestom Sieniawa z Poľskej republiky, projekt sle-
duje mimo iného revitalizáciu átria v ZŠ s MŠ, zakúpenie opo-
ny, osvetlenia javiska, bočného a zadného krytia javiska a jeho 
ozvučenie v kultúrno-spoločenských priestoroch OcÚ,

• nebolo nám podporené financovanie projektu likvidácie 
čiernych skládok v obci, opätovne sa o jeho podporu budeme 
uchádzať cez Akčný plán NZO Sabinov,

• nebolo nám podporené financovanie projektu účelovo 
viazaného pre MRK na rekonštrukciu miestnych komunikácií  
a chodníkov na ul. Rómskej v časti pred bytovým domom č. 11  
a komunitným centrom,

• obec v spolupráci s obcou Ľutina a partnerským mestom 
Sieniawa z Poľskej republiky finišuje s projektom “Duchovná 
tradícia spája naše cesty“, ktorý zahŕňa výstavbu cyklochodní-
ka z Pečovskej Novej Vsi na Mariánsku horu, vysporiadali sme 
pozemky pod budúcou stavbou a zabezpečili stavebné povole-
nie na stavbu, pripravujeme žiadosť o NFP,

• obec získala dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 
9.000,- Eur s 10 % spoluúčasťou obce na oplotenie areálu nové-
ho komunitného centra na ul. Rómskej,

• obec získala dotáciu Prešovského samosprávneho kraja  
vo výške 1.500,- Eur na sieťovanie multifunkčného ihriska.

 Iné
• vysporiadanie nelegálne užívaných pozemkov v majetku 

obce na uliciach Na Dujave a Hlavnej,
• postupné vysporiadavanie vlastníckych vzťahov k nehnu-

teľnostiam pod miestnymi komunikáciami od pôvodných vlast-
níkov v prospech obce vrátane získania pozemkov bezplatným 
prevodom od štátu na obec,

• obec cez nástroje zamestnanosti aktivovala v roku 2016 rôz-
nymi formami spolu 101 nezamestnaných (r. 2014 – 35, r. 2015 
– 78),

• rekonštrukcia dverí a okien na kaplnke Jána Nepomuckého,
• vymaľovanie priestorov zasadačky OcÚ, doplnenie štýlového 

osvetlenia miestnosti,
• ukončenie výstavby chodníkov v novej časti cintorína, úprava 

terénu,
• zvýšenie ochrany životného prostredia, skvalitnenie možnos-

ti separácie zberu, rozmiestnenie 1100 l zberných nádob po obci 
na separovaný zber odpadu,

• zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v ne-
prehľadnej križovatke ulíc Mlynská – Orgovánová nainštalova-
ním smerového zrkadla,

• napojenie veľkokapacitného plechového skladu v lokalite 
Roveň elektrickou energiou, vypratanie skladov, uskladnenie 
obecnej techniky, iného majetku a stavebného materiálu, cen-
tralizácia a evidencia,

• rozšírenie vedenia rozhlasu na ul. Južnú,
• majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k novej časti 

ulice Jabloňová, ktorá otvorí prístup k záhradám na pozemkoch  
v smere od ul. Na Rybníkoch,

• rekonštrukcia cestného mosta nad potokom Ľutinka na ceste 
I. triedy v smere na obec Červenica schválená SSC na rok 2016,  
z dôvodu nepriaznivého počasia sa uskutoční v jarných mesia-
coch 2017

• rekonštrukcia areálu MŠ - nové oplotenie od cintorína, 
ošetrenie a namaľovanie plechového oplotenia, osadenie obrub-
níkov, zámkovej dlažby pod hracie prvky a ich montáž (domčeky), 
vyhotovenie prístrešku pieskoviska,

• obec získala bezplatne do svojho majetku budovu bývalého 
komunitného centra na ul. Kvetnej č. 32 v hodnote 57.400,- Eur 
od neziskovej organizácie Wyfalu – Nová dedina Pečovská Nová 
Ves,

• obec získala bezplatne majetok štátu, pozemky o rozlohe 
3500 m2 na ul. Kvetnej do majetku obce, čím sa rieši legalizácia 
prístupu k novopostaveným rodinným domom, bývalému komu-
nitnému centru, resp. oplotenému areálu,

• odstránenie ruín stavby rodinného domu na ul. Školskej  
pred ZŠ s MŠ,

• priebežné odstraňovanie čiernych skládok v katastri obce,
• úprava okolia vodného toku potoka Ľutinka v časti medzi 

železničným mostom a cestným mostom na ceste I. triedy v sme-
re na Lipany,

• terénne úpravy a upratanie areálu bývalej tehelne,
• odstránenie opakovane reklamovaných nedostatkov po vý-

stavbe miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom v rekla-
mačnom konaní dodávateľom stavby,

• odstránenie reklamovaných nedostatkov po výstavbe multi-
funkčného ihriska v lokalite Za Majerom v reklamačnom konaní 
dodávateľom stavby,

• vytvorenie špecializovaných tried so športovou prípravou 
zameranou na futbal a rozšírenou výučbou matematiky na ZŠ 
s MŠ,

• predaj prebytočného majetku obce – nepojazdný trak-
tor Zetor so sklápacím vlekom, 2 ks nepojazdných nákladných 
motorových vozidiel zn. Avia, druh skriňová a motorové vozidlo 
zn. Multicar M 25, nepojazdné,

• nákup služobného motorového vozidla Škoda YETI, EČ: SB-
473BL,

• existencia terénnej sociálnej práce v obci,
• existencia komunitnej sociálnej práce v obci,
• existencia opatrovateľskej služby v obci.

Kultúrno-spoločenská oblasť a šport
• zvyšovanie úrovne tradičných kultúrno-spoločenských akcií 

(Vianočné trhy s detským kútikom, MDŽ, Pečovskonovoveský jar-
mok, Rómsky deň, …)

• nové športové a kultúrno-spoločenské akcie (fašiangy + 
zabíjačka s detským kútikom, Jablučkové slávnosti, Katarínsky 
ples, Vianočná kapustnica, 5. ročník detskej futbalovej olympiá-
dy, Obecná futsalová liga, turistické aktivity, …)

• prírodné klzisko pri budove bývalého komunitného centra 
na ul. Kvetnej 32.

AKTUALITY Z OBECNÉHO ÚRADU
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Október, zväčša upršaný jesenný mesiac. Takýto bol aj 
minulý rok a preto boli organizátori 2. ročníka Jablučkových 
slávností milo prekvapení, keď po upršanom  týždni 
v sobotu 15. októbra vyšlo konečne teplé slniečko. V parku 
pred obecným úradom  sa v poobedňajších hodinách začali 
vyzdobené stánky plniť rôznymi jablčnými dobrotami. 
V ponuke boli koláče, výživy, ale aj nápoje, ktorých základnou 
ingredienciou boli jabĺčka. Návštevníci si mohli za symbolický 
poplatok, ktorý zahŕňal aj porciu poľovníckeho guľášu, 
vyberať zo širokej ponuky. Vyberalo sa z veľkého počtu na oko 
lahodiacich pochúťok. Aktívne sa pri príprave zúčastňovali 
tieto organizácie z obce: Únia žien, Klub dôchodcov, Základná 
škola, Komunitné centrum, Červený kríž a FS Jablonečka.                                                                               

Najväčším potešením pre organizátorov boli prázdne 
podnosy, spokojné tváre návštevníkov, ktoré jasne dokazovali, 
že ponúkané špeciality chutili. Predovšetkým ženy si ku každej 
dobrote, ktorá ich zaujala pýtali recepty, aby svojím najbližším 
pripravili jablčkové špeciality aj doma. Podujatie tak začína 
slúžiť nielen ako gastronomický zážitok, ale aj priestor na 
výmenu alebo objavovanie nových receptov, ktoré pomôžu 
zúžitkovať toto typické jesenné ovocie.

Sobotné popoludnie však nebolo len o ochutnávke, ale 
aj o ďakovaní. Podvečer sa začal v spoločenskej miestnosti 
obecného úradu program pri príležitosti  Októbra - mesiaca 
úcty k starším. Všetky miesta na sedenie aj na státie 
v miestnosti boli obsadené. Vystúpenie žiakov materskej  

a základnej školy si prišlo naživo pozrieť množstvo divákov, 
predovšetkým seniorov a starých rodičov. Práve im chceli 
dať deti najavo úctu a vďaku v podobe básní, piesní, vtipov  
a tančekov.  Slová ako úcta a vďaka sa skloňovali aj v prí- 
hovore starostu obce, ktorý osobne každého seniora  
privítal a obdaroval malou pozornosťou. V sále bolo cítiť 
slávnostnú atmosféru. Deti sa snažili, aby svoje vystúpenie  
a talent naplno predviedli. 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa  aktívne zúčastnili a po-
mohli pri príprave bohatej ponuky či vystúpenia.

JABLUČKOVÉ SLÁVNOSTI

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.                                       
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

každý rok myslievaš na dobré deti!

...tak ako každý rok tradične v predvečer svojho sviatku  
aj k nám do obce zavítal sv. Mikuláš. Viete však, kto to bol 
a aké legendy o ňom rokmi vznikli? 

Kto bol sv. Mikuláš? 
Mikuláš je postavou opradenou mnohými legenda-

mi. Traduje sa o ňom, že sa narodil okolo roku 280 – 286  
v Patare. Ako devätnásťročný bol svojím strýkom, bisku-
pom Mikulášom vysvätený za kňaza a stal sa predstaveným  
kláštora Sion v blízkosti Myry. Počas prenasledovania  
kresťanov okolo r. 310 bol vraj zajatý a týraný. Po rodičoch 
zdedil veľké bohatstvo, ktoré rozdeľoval medzi chudob-
ných.

Mikulášske legendy
V susedstve žil chudobný muž, ktorý mal tri dcéry. Nemohol im 

zabezpečiť veno, tak sa rozhodol predať ich do nevestinca. Mikuláš 
sa o tomto jeho pláne dozvedel a rozhodol sa, že nešťastie odvrá-
ti. Do troch vrecúšok zabalil zlaté mince, za ktoré mohol vystrojiť 
chudobný otec dcéram svadbu. Počas troch nocí vhodil vždy jedno 
z vrecúšok do spálne dievčat. V poslednú noc sa otec zobudil, rých-
lo bežal za neznámym dobrodincom a spoznal v ňom Mikuláša.  
Z celého srdca mu ďakoval. Mikuláš jeho vďaku odmietol a pove-
dal: „Ďakuj Bohu, ktorý vás neopustil. Ja som bol len jeho posol...“

Iná legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často večer po zo-
tmení prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. Keď videl 
chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli dať rodičia 
nič na večeru, do obloka im vložil jedlo, hračky i niekoľko mincí.  
Nik nevedel, kto je tým dobrodincom, pretože Mikuláš chcel zostať 
v anonymite.

Od tých čias vznikla tradícia sviatku svätého Mikuláša. Je mu ve-
novaný 6. december, pretože vraj Mikuláš umrel práve v tento deň.

Aj keď mráz poriadne štípal a teploty boli nízke, vyše 250 detí  
z našej obce  s veľkým očakávaním a radosťou v očkách 5. 12.  
vo večerných hodinách očakávali príchod sv. Mikuláša. Deti mali 
pre neho pripravenú nôšku básničiek, pesničiek, modlitbičiek,  
za ktoré dostali balíčky plné dobrôt. 

Spolu s Mikulášom a anjelikom  po odpočítavaní zasvietili via-
nočný stromček pred Obecným úradom a na záver Mikuláš trpezli-
vo pózoval s detičkami, aby si svoje ratolesti mohli rodičia zvečniť 
do  smartfónov. Deti tak budú mať peknú spomienku aj po minutí 
všetkých dobrôt z mikulášskeho balíčka. Hlavné je však to, že žiad-
ne dieťa neostalo bez sladkej odmeny a ak budú deti poslušné aj 
počas tohto roka, Mikuláš príde v decembri opäť...

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
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V sobotu 17.decembra sa v Pečovskej Novej Vsi budú kona-
li Vianočné trhy, ktoré sa stávajú už každoročnou tradíciou. 
Cieľom organizátorov bolo vytvoriť podujatie, ktoré spríjem-
ní advent a navodí v obci tú správnu vianočnú atmosféru. Po-
dujatie už tradične slúži ako priestor na priateľské stretnutia, 
keďže sa pred Vianocami vracajú domov aj občania, ktorí 
počas roka pracujú v zahraničí alebo ako miesto na nákup 
darčekov a vianočných ozdôb. Inak tomu nebulo ani tento-
krát. Viac ako 20 vystavovateľov a predajcov ponúkalo svoj 
remeselný tovar. Kúpiť ste tak mohli med, domáce oblátky, 
vianočné vence a ozdoby, medovníčky, pečivo a dekorácie. 
Podával sa starostovský punč, pečená klobáska a kapustnica. 

Obecný úrad myslel aj na svojich najmenších obyvateľov.  
V kultúrnej sále bol zriadený detský kútik. Rodičia si moh-
li v kľude vychutnávať atmosféru vianočných trhov, zatiaľ  
čo ich deti v teple, pod odborným dohľadom, sledovali roz-
právky, kreslili alebo maľovali. 

Celé podujatie malo aj charitatívny rozmer, starosta obce 
PhDr. Jaroslav Dujava vyhlásil počas vianočných trhov zbier-
ku hračiek a školských potrieb. Tie poputovali deťom zo so-
ciálne slabších rodín, aby aj oni mali počas najkrajších sviat-
kov v roku dôvod na radosť. 

Nechýbal ani bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili 
talentované deti z obce a spevácka skupina seniorov. 

Na kultúrne udalosti bohatý víkend pokračoval v nedeľu 
vianočným koncertom, v ktorom vystúpil Detský folklórny 
súbor Jablučko. Návštevníci predstavenie ohodnotili dvoma 
slovami. Krásne a nádherné. Nejednému rodičovi alebo sta-
rému rodičovi sa leskli oči, keď videl na pódiu svoje deti ale-
bo vnúčatá. Avšak zahanbiť sa nedali ani skúsení folkloristi, 
ukázali kus zo svojho speváckeho a tanečného kumštu, ktorý 
postupne odovzdávajú mladej generácii.

Vianočné trhy Vianoce sa skončili, 
nová tradícia však bude pokračovať
Vianočné sviatky sú za nami a mnohý z nás sa už rozlúči-

li s neodmysliteľným symbolom najkrajších sviatkov v roku 
– vianočným stromčekom, ktorý dotvára atmosféru nielen  
v našich obývačkách, ale aj verejných priestranstvách. Bý-
valo zvykom, že ihličnatý strom pred kostolom sv. Ondreja 
sa každoročne zmenil na svietiacu dominantu Kostolnej uli-

ce. Po výsadbe nového 
ihličnanu však reálne 
hrozilo, že tieto Vianoce 
tomu tak nebude, mladý 
stromček totiž ešte ne-
stihol dorásť do požado-
vaných rozmerov.

Starosta obce PhDr. 
Jaroslav Dujava sa roz-
hodol vzniknutú situáciu 
riešiť a ponúkol obyva-
teľom obce možnosť da-
rovať stromček zo svojej 
záhrady alebo dvora pre 
ktorý už nie je miesto  
na úžitok celej obci. Re-
akcia verejnosti bola 
viac ako priaznivá. Záu-
jem o darovanie strom-
čeka bol veľký. Prvým 

darcom sa stala pani Anna Podlipová a prihlásil sa už aj záu-
jemca o darovanie stromčeka na Vianoce v roku 2017.

Vyzdobený a vysvietený stromček pútal pozornosť  a spolu 
so snehovou pokrývkou vytvoril priam rozprávkovú atmo-
sféru, ktorú si vychutnávali nielen deti. Hlavne vo večerných 
hodinách sa stal vianočný stromček cieľom zvedavých a udi-
vených pohľadov.

Pani Podlipovej aj touto cestou ďakujeme za prejavenú 
ochotu a ubezpečujeme obyvateľov a návštevníkov obce,  
že novozačatá tradícia darovania stromčeka bude pokračo-
vať aj naďalej.

PS: Za krásne foto zasneženej jedľe počas Vianoc ďakuje-
me Simone Tallovej.

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI



8
Pecovskonovoveský spravodajca

www.pecovska.sk

V našej farnosti sa už stalo zvykom, že vo vianočnom ob-
dobí otvárajú ľudia nielen dvere svojho domu, ale aj srdcia 
koledníkom Dobrej noviny. Koledníci prichádzajú do rodín, 
aby ohlasovali radostnú zvesť o narodení Pána a zároveň 
pomohli deťom v afrických krajinách. Tento rok 39 koled-
níkov a 10 sprevádzajúcich osôb, rozdelených do piatich 
skupiniek prišli do rodín, aby s pripraveným programom 
spríjemnili ľuďom sviatky. 

Bolo nám cťou slúžiť aj tento 
rok ako koledníci Dobrej novi-
ny. Spoločne sme 28. decembra 
2016 navštívili 150 domácnos-
ti. V každom dome sme sa sna-
žili zanechať kus lásky a poko-
ja a pomôcť Vám tak ešte viac 
prežiť atmosféru Betlehemskej 
noci. Vďaka vašej finančnej pod-
pore sme vyzbierali 1.726,20 
Eur pre tých najchudobnejších. 
Každý rok Dobrá novina vyberá 
milodary na iný účel. Tento rok 
to bolo hlavne pre ľudí z Etió-
pie. Finančné prostriedky budú 
použité hlavne na lepší prístup 
k vzdelaniu pre deti s postihnu-

tím, zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zlepšenie zdra-
votnej starostlivosti o matky a deti. 

Ďakujeme všetkým rodinám za ich veľkorysosť a srdeč-
né privítanie. Veľká vďaka patrí predovšetkým koledníkom, 
sprevádzajúcim osobám a duchovnému otcovi za obeta-
vosť, vytrvalosť a nadšenie. 

koledníci Dobrej noviny

22. ročník DOBREJ NOVINY - Deti sú srdcom zmeny

Do nového kalendárneho roka vstupujeme s vierou, že 
bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa prá-
ve skončil. Nový rok vždy predznamenáva práve odhodla-
nie niečo dokončiť, zmeniť či uskutočniť veľké veci. Pustiť sa  
do niečoho nového. V tomto období spracovávame čo sa nám 
podarilo vytvoriť, aké máme rezervy, kam budú smerovať naše 
ďalšie kroky. 

Po takmer roku svojho pôsobenia môžem bilancovať. Ná-
vrh koncepcie rozvoja školy a školských zariadení ZŠ s MŠ  
v Pečovskej Novej Vsi, predložený rade školy v decembri 2015,  
sa pozitívne napĺňa. 

Za necelý rok máme za sebou kus práce. Podarilo sa nám 
úspešne zaviesť, ako bežnú súčasť edukácie, elektronickú 
triednu knihu, elektronickú evidenciu dochádzky, skvalit-
ňujeme internetovú stránku školy, môžete sa o nás a na-
šej práci dočítať aj na Facebooku. Úspešne sme obnovili  
a zintenzívnili spoluprácu s partnerskou školou v Sieniawe. 
Prvé stretnutie sa uskutočnilo na pôde poľských partnerov, 
druhé na pôde našej školy. Prebehlo už aj prvé virtuálne stret-
nutie cez internet v rámci projektu eTwinning. Naši deviataci 
sa prostredníctvom internetu rozprávali so žiakmi z Talianska 
a so žiakmi z našej partnerskej školy v Poľsku. Komunikácia 
prebiehala v anglickom jazyku. Odštartovali sme prácu špor-
tových tried so zameraním na futbal a matematiku.  Do tried 
sme zakúpili nové interaktívne tabule. Naďalej podporujeme  
a realizujeme tematické i projektové vyučovanie, čím rozvíja-
me komunikačné i kooperatívne zručnosti našich žiakov. U žia-
kov rozvíjame aj sociálne cítenie - zapájaním do projektov ako 

sú napr. Pohľadnica pre seniorov, Hodina deťom, Deň narcisov 
a pod.   Aktívna práca s nadanými a talentovanými žiakmi aj 
mimo vyučovacieho procesu sa zrkadlí v množstve úspechov 
na rôznych súťažiach: výtvarných či hudobných. Najbližšie 
nás čaká účasť na Krajskom kole technickej olympiády. Teší 
nás, ak podporíte naše - vaše deti účasťou na spoločenských 
aktivitách a kultúrnych vystúpeniach, ktoré pre vás s rados-
ťou pripravujeme.  Uvedomujeme si, že je dôležité učiť žiakov  
aj správnemu tráveniu voľného času. Úspešne sa nám to darí 
napĺňať v rámci aktivít v centre voľného času i školskom klube 
detí. 

Poslaním našej školy je vychovávať a vzdelávať žiakov 
kriticky mysliacich, zodpovedných, rešpektujúcich etické  
a ľudské princípy. Kvalitne ich pripraviť pre ďalšie štúdium a 
plnohodnotný život v spoločnosti. Máme nádej, že všetky - nie 
iba tu spomenuté aktivity - nám každodenne pomáhajú pribli-
žovať sa k tomuto cieľu.  

Pri zabezpečovaní kvality výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu využívame aj kvalifikovanú pomoc a spoluprácu od-
borníkov (pracovníci komunitného centra, centrum peda-
gogicko- psychologickej prevencie, lekárky), rodičov (rada 
rodičov), poslancov a zriaďovateľa, ktorým záleží na dyna-
mickom rozvíjaní miestnej školy. Na úspešnom napredo-
vaní školy sa podieľa aj upevňovanie a budovanie dobrých 
vzťahov na pracovisku a v kolektíve, zvyšovanie kvality ma-
teriálneho vybavenia školy v súlade s aktuálnymi trendmi  
a plánovité a premyslené budovanie imageu školy.

Do budúcnosti nám všetkým želám veľa tvorivých nápadov  
a teším sa, že sa spolu stretneme aj na pôde školy  počas pri-
pravovaného Dňa otvorených dverí. 

SLOVO RIADITEĽA

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
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Farnosť sv. apoštola Ondreja
Pečovská Nová Ves

REGISTER OBYVATEĽOV: 
Počet obyvateľov spolu:        2646
z toho: muži                         1286
            ženy   1360
            Rómovia 637

0  - 6   rokov                271
7  - 15 rokov                                            396
16 - 18 rokov                                             113
19 – 60 rokov                                              1442
nad 60 rokov                                                 424

Počet osôb prihlásených na trvalý pobyt            25
Počet osôb prihlásených na prechodný pobyt    18
Počet osôb odhlásených z trvalého pobytu        26
Zmena trvalého pobytu vrámci obce                 20
Počet pridelených súpisných čísel                     23
Počet štatistických hlásení (Obec)                    29
Počet narodených detí                                     45  
 (29 rómskych)
Počet zomrelých                                                      23 
 (2 rómskych)
Počet uzavretých manželstiev                                 23

Osvedčovacia činnosť:
Počet osvedčených podpisov:                               436
Počet osvedčených fotokópií:                               376   

Matričná činnosť:
Počet narodení:
- obec Hanigovce                                                1
Počet uzavretých manželstiev                                 28
 z toho:  cirkevnou formou                                      24
             občianskou formou                                      4
Počet úmrtí:
- obec Pečovská Nová Ves                            11
- obec Červenica pri Sabinove                        1
- obec Jakubova Voľa                                     2
- obec  Ľutina                                                  0
- obec Jakovany                                              1
- obec Olejníkov                                             2
- obec Hanigovce                                            1
Počet dodatočných záznamov 
do matričných kníh  6 
Zápisy do osobitnej matriky                                     3  
Počet vydaných druhopisov matr. dokladov           85
Počet štatistických hlásení (matrika)                      47

Obec Pečovská Nová Ves
stav k 31. 12. 2016

ŠTATISTIKA 2016
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PRIPRAVUJEME
22. januára (nedeľa) 

50. ročník stolnotenisového turnaja 
pri príležitosti oslobodenia obce 

25. januára o 17:30 hod. - Verejná schôdza s občanmi
Detský karneval 

Fašiangová zabíjačka
MDŽ 

Vydané stavebné povolenia – 28 zlúčené 
a 6 po územnom

Kolaudačné konania – 27 + 14 garáži
Drobné stavby -  16 - drobné stavby + 15 prípojky 

+ 10 stavebné úpravy + 1 telekomun. stavba
Povolenia na výrub stromov - 8

Odstránenie stavieb – 4
Územné rozhodnutia - 15

Predĺženie doby výstavby – 11
Dodatočné povolenia - 5

Celkom vybavených konaní a podnetov 
za rok 2016 - 176

z toho v Pečovskej Novej Vsi
Vydané stavebné povolenia - 12

Kolaudačné konania - 12
Drobné stavby -  7 + 10

Povolenia na výrub stromov - 4
Odstránenie stavieb – 4

Čarokrásna príroda a zasnežené hory lákajú turistov počas 
celého roka, zimu nevynímajúc. Stalo sa už tradíciou, že počas 
vianočných sviatkov sa Pečovčania stretávajú na zaujímavých  
akciách. Aj tento rok sme sa vybrali na okruh pohorím Čergova 
dňa 30. 11. 2016. Prekrásne počasie a úžasná viditeľnosť  nás 
však napriek boľavým  nohám vytiahlo vonku aj na silvestrov-
ský výstup na Kohút, kde sa stretlo veľa ľudí dobrej vôle nielen 
z našej obce, ale aj zo širokého okolia. Koniec kalendárneho roka 
2016 sme teda uzavreli všetci vymrznutí, ale šťastní a s úsmevmi 
na perách. Skúste to nabudúce s nami aj vy.

Činnosť spoločného stavebného
úradu v roku 2016

Pozývame Vás na verejnú schôdzu s občanmi 25. ja- 
nuára 2017 o 17:30 v spoločenskej sále obecného úradu. 
Starosta obce a poslanci zhodnotia uplynulý rok predsta-
via priority a ciele na nový rok.

 Neoddeliteľnou súčasťou podujatí našej obce, ktoré sa 
konajú v parku pred obecným úradom sa stal Detský kútik. 
Spoločenská miestnosť sa na pár hodín premení na herňu, 
kino ale aj telocvičňu. Hýri rôznymi hračkami, šmykľavkami, 
plastovým domčekom, balónmi, farbičkami, vankúšmi, smie-
chom a dobrou náladou.  Je určený pre deti od 3 do 15 rokov. 
S mladšími deťmi môžu v priestoroch kútika ostať aj ich ro-
dičia. Po vyplnení potrebných údajov a po prečítaní pravi-
diel Detského kútika je možné vaše dieťa nechať bez vášho 
dozoru. Pod odborným pedagogickým vedením sa deti hrajú, 
kreslia, pozerajú rozprávky na veľkom  plátne. Je postarané 
aj o ich  pitný režim. Z doterajších skúseností je o tento kútik 
zo strany detí veľký záujem. Pozývame všetky deti a rodičov 
do nášho Detského kútika. Tešíme sa na vás. 

DETSKÝ KÚTIK

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Manželstvo uzavreli:
 Ing. Marek Bečaver (Pečovská Nová Ves)  Mária Mrovčáková (Pečovská Nová Ves)
 Milan Žemba (Ľubotín)  Daša Červeňáková (Pečovská Nová Ves)
 Rudolf Červeňák (Pečovská Nová Ves) Jolana Gabčová (Pečovská Nová Ves)
 Erik Sabol (Kendice) Lucia Petrušová (Pečovská Nová Ves)
 Tomáš Fecko (Pečovská Nová Ves) Mgr. Mária Šoltýsová (Pečovská Nová Ves)

Do spoločenstva rodiny obyvateľov 
Pečovskej Novej Vsi vítame deti:

 Matej Uličný Lukáš Ferko
 Eva Ferková Adam Ferko
 Patrik Mesarč Emir Gabčo
 Kristína Šoltýsová Daniela Peštová

98 rokov:  Andrej Slota

95 rokov:   Michal Glosik

92 rokov: Mária Novická

87 rokov:  Margita Liptáková

86 rokov:  Vincent Šveda
            Margita Partiková
              Rozália Verešpejová
               Mária Lichvárová

85 rokov:  Pavel Tutoky

84 rokov:  Anna Ridillová
                     
83 rokov:  Magdaléna Krajňáková
               Veronika Hadzimová
                  Mária Fecková
                 Alžbeta Kaminská

82 rokov:  Mária Verešpejová

81 rokov:   Anna Bujňáková                 
                    

80 rokov: Jolana Dudášová
            Marta Kaminská
                 Katarína Sopčáková

75 rokov:  Jozef Tall

70 rokov: Helena Novická
            Mária Želinská
              Martin Matvija
               Halina Bujňáková
                Cecília Červeňáková
               Barbora Semančíková
            Juraj Zubrický
                Helena Dujavová
                                         
65 rokov:  Štefan Hurdich
           Štefan Červeňák
                Mgr. Magdaléna Želinská
                Andrej Červeňák
              Ján Kochan
                Štefan Hrabčák
                     
60 rokov:  Vincent Greš
              Ing. Dana Hrabčáková
                  Mgr. Zdenka Zakuťanská
                Jozef Gira

V roku 2016 nás navždy opustili:
Cyril Červeňák  
Ľubomír Straka                                          
Ján Kandráč                                              
Jozef Ring
František Blizman
Mária Ontková

Ján Kochan
Ján Sirotňák
Dušan Michalík
Mária Buríková
Mária Pivovarníková
Jozef Tešla

Matej Novický
Štefan Virostek
Pavol Matisovský
Ján Dolinský
František Ižarik
Helena Švačová

Helena Kochanová
Andrej Červeňák
Helena Blaščáková
Pavol Kandráč
Ján Majdák

Srdečne blahoželáme jubilantom: 

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
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