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Z Á P I S N I C A 
z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

15.4.2016 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Peter Novický do bodu č. 4, Jaroslav Želinský do bodu č. 8 a od bodu č. 

14, Ing. Ondrej Semančík do bodu č. 9, Mgr. Lukáš Baňas od bodu č. 13 

do bodu č. 13.5. 
       

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta 

obce, ktorý súčasne ospravedlnil meškanie poslanca Ing. Ondreja Semančíka z dôvodu 

plnenia neodkladných pracovných povinností. Poslanci Peter Novický a Jaroslav Želinský 

svoju neúčasť, resp. meškanie neospravedlnili. Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia 

bol prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola 

poslancom doručená v dostatočnom predstihu a súčasne bola zverejnená na webovej stránke  

obce a úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa z rokovania komisií OZ  

5. Informácia hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ za 

obdobie od 12.2.2016 do 14.4.2016 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných 

kontrol za  obdobie od 12.2.2016 do 14.4.2016 

7. Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2015 

8. Návrh na 1. úpravu rozpočtu roku 2016 

9. Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými 

stavebnými  odpadmi na území obce Pečovská Nová Ves 

10.  Pohľadávky na nájomnom, daniach z nehnuteľnosti, psa, odvoze komunálneho 

odpadu k 31.3.2016 – informácia 

11.  Aktuálny stav úveru obce ku dňu 31.3.2016 – informácia 

12.  Schválenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce 

13.  Rôzne 

14.  Otázky poslancov OZ 

15.  Otázky a podnety občanov 

16.  Záver    
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Uznesenie č. 67/2016 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje 

 

program rokovania XV. zasadnutia OZ podľa  predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie : Za   6                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Lukáš Baňas a Mgr. Slavomír Karabinoš. 

 

Uznesenie č. 68/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

berie na vedomie  

 

určenie overovateľov zápisnice  Mgr. Lukáša Baňasa a Mgr. Slavomíra Karabinoša.                                                               

        

                                                                                                                                               

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení: 

Mgr. Silvia Orosová, Ing. Jozef Kolcun, Ján Antol. 

 

Uznesenie č. 69/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí   

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Silvia Orosová, Ing. Jozef Kolcun a Ján Antol. 

                                                                

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode bola jednotlivými predsedami prezentovaná činnosť odborných komisií pri 

OZ  za obdobie od XIII. zasadnutia OZ konaného dňa 12.2.2016 do 15.4.2016.  Poslanci OZ 

zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. Počas prejednávania predmetného bodu sa na 

zasadnutie OZ dostavil poslanec Peter Novický. 

1. Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, 

riešenia nezamestnanosti - predsedníčka komisie Mgr. Silvia Orosová informovala, že 

v posudzovanom období sa členovia komisie stretli jedenkrát dňa 13.4.2016.  

Prejednali:  

 výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves, konkrétne novovytvorených parciel o výmere 35m2, č. 912/140, č. 912/141, 

(pozn. - medzi bytovými domami), na ktorých sú už toho času základové pásy a základové 

dosky budúcich garáží, za účelom výstavby garáží za dodržania určených podmienok v 

komplexe jednotných radových murovaných garáží s vyvolávacou cenou 10,- Eur/m2, 

celkom 350,- Eur/pozemok, ktorá bola zároveň najnižším podaním s doplatkom 
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príslušenstva a zabudovaného materiálu, so záverom odporučenia schváliť predaj za 

vysúťaženú cenu, 

 návrh  úpravy rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1, so záverom 

odporučenia schváliť úpravu, 

 informáciu o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2016 s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu 

vziať na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 3. 2016, 

 programový rozpočet k 31.12.2015 s odporúčaním OZ zobrať na vedomie hodnotenie 

programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 31. 12. 2015, 

 informáciu o stave pohľadávok obce k 31.3.2016 a návrhu odpisu pohľadávok  v prípadoch 

za psa vo výške 26,93 Eur, nakoľko majitelia nevlastnia psa alebo  zomreli a poplatok za 

odvoz komunálneho odpadu vo výške 37,82 Eur z dôvodu úmrtia občanov v r. 2015 

s odporúčaním schváliť odpis pohľadávok, 

 žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za I. štvrťrok 2016 ZŠ s MŠ od rodičov vo 

výške 5 515,43 Eur za I. štvrťrok 2016 a príjmy PASA vo výške 47,23 Eur, s odporúčaním 

OZ schváliť vrátenie príjmov ZŠ s MŠ Pečovská Nová za I. štvrťrok  2016 vo výške 

5 515,43 Eur a príjmy PASA vo výške 47,23 Eur, 

 žiadosť   o    prenájom skladových priestorov  Sklad – Jeseník č. 1 spoločnosťou AVE SK   

odpadové   hospodárstvo s.r.o. Bratislava s odporúčaním OZ schváliť žiadosť za vzájomne 

dohodnutú sumu, 

 bezodplatný prevod budovy bývalého komunitného centra do majetku obce neziskovou 

organizáciou WYFALU – Nová dedina, n.o. so stanoviskom hľadania  zmysluplného 

a ekonomického využitia budovy do budúcnosti, pričom je potrebné  zvážiť náklady na 

energie a údržbu budovy.  

 

2. Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného 

plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, 

poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v sledovanom období nezasadala. 

 

3. Predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš informoval, že komisia pre vzdelávanie, 

kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu 

s Rómami v posudzovanom období zasadala dňa 14.4.2016 v súvislosti s prípravou XXII. 

ročníka Prvomájového behu zdravia. Predseda komisie naviac aktívne participoval na 

príprave Rómskeho dňa, ktorý sa konal 8.4.2016 v spolupráci obce, ZŠ s MŠ 

a komunitným centrom. 

 

4. Komisia sociálna,  zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 

medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov v posudzovanom období 

nezasadala. 

 

5. Podpredseda komisie Ing. Jozef Balaščík informoval, že komisia  na ochranu verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom období zasadala raz 12.4.2016 

a prejednala podanie majetkového priznania za rok 2015 starostom obce vyplývajúce zo 

zákonnej povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2016 

s konštatovaním splnenia zákonom stanovenej povinnosti zo strany starostu obce, 

v zákonom stanovenom rozsahu a termíne a podanie oznámenia po skončení výkonu 

verejnej funkcie za kalendárny rok 2015 bývalým starostom obce vyplývajúce zo 

zákonnej povinnosti podať oznámenie do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa 

skončenia výkonu verejnej funkcie s konštatovaním splnenia zákonom stanovenej 

povinnosti bývalým starostom obce. 
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Uznesenie č. 70/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od XIII. zasadnutia OZ konaného dňa 

12.2.2016 do 15.4.2016. 

 

 

K bodu č. 5  

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav 

plnenia uznesení od XIII. zasadnutia OZ konaného dňa 12.2.2016 do 15.4.2016.  

 Informovala, že: 

 v rámci plnenia uznesení 27-36, ktoré sa týkali odkúpenia pozemkov obcou (konkrétne 

cesta na Pečovec a pozemky na garáže od  fy Slovakita  a rozšírenie ul. Jabloňovej), boli 

uzavreté kúpne zmluvy a sú zverejnené na webovej stránke obce,  

 v rámci plnenia uznesení 37-38, sa predlžovali nájomné zmluvy na jeden rok na obecné 

byty na ulici Rómskej a byt v ZŠ s MŠ uzavreté dodatky sú taktiež zverejnené, 

 v rámci plnenia uznesenia 44, kde bolo schválené podanie žiadosti na projekt „Výstavba 

Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves“, parc.č.1471/2 - v plnení,  

 v rámci plnenia uznesenia 45, kde bolo schválené podanie žiadosti na projekt 

„Rekonštrukcia telovýchovného areálu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves“- projekt bol 

podporený, schvaľovala sa vyššia spoluúčasť obce, čo bude predmetom aj zmeny 

rozpočtu, 

 v rámci plnenia uznesenia 60 - odkúpenie pozemkov na cyklochodník - je v plnení,  

 v rámci plnenia uznesenia 62 - odpredaj prebytočného hnuteľného majetku - je v plnení. 

 

Uznesenie č. 71/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

informáciu hlavnej kontrolórky obce Ing. Nadeždy Matisovskej o stave plnenia uznesení od 

XIII. zasadnutia OZ konaného dňa 12.2.2016 do 15.4.2016. 

 

             

K bodu č. 6 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská informovala 

o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 12.2.2016 do 14.4.2016, konkrétne boli 

skontrolované bankové výpisy celkovo z 10 obecných účtov. Kontrolou neboli zistené vážne 

nedostatky.  Konečné zostatky k 31.12.2015 na bankových účtoch v účtovníctve sú zhodné so 

zostatkami na bankových výpisoch;  celková suma zostatkov na účtoch činila ku koncu roka 

sumu spolu 287 851,72 Eur.  

 Na základe uznesenia OZ č. 50/2016 zo dňa 12.2.2016 bola vykonaná kontrola 

zákonnosti pri nakladaní s majetkom obce pri spôsobe nadobudnutia a výstavbe budovy 

bývalého Komunitného centra na ulici Kvetná 32 za roky 2001-2015. Zistila, že komunitná 

práca v  obci začala v roku 2004,  od tohto času sú v účtovníctve záznamy o prevádzkových 

nákladoch na túto činnosť. Keďže obec nemala vhodné priestory, riešila to prenájmom 

nebytových priestorov od neziskovej organizácie Wyfalu - Nová dedina n.o., ktorej 

zakladateľmi v roku 1998 boli fyzické osoby. Podľa LV č. 1717, ktorý tvorí prílohu, je 
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výlučným vlastníkom tejto budovy už menovaná nezisková organizácia. Obec k tejto 

nehnuteľnosti nemala a ani nemá vlastnícke právo. Túto budovu neeviduje vo svojom 

majetku. Obec vystupovala v tomto vzťahu vždy iba ako prenajímateľ.  Nájomné zmluvy boli 

od roku 2004 do 2008 uzatvárané za bezplatné nájomné, pričom obec hradila režijné náklady 

– t.j. všetky náklady spojené s užívaním nebytových priestorov ako vodné a  stočné, elektrina, 

plyn, poistné a telefón. V ďalších rokoch až do 30.10.2015, kedy bol nájom ukončený, bolo 

nájomné 3,-  Eur/m2, neskôr 2,-  Eur/m2 prenajímanej plochy (s výnimkou rokov 2008-2009 

bol nájom uhradený obcou v rámci projektu v sume 1015,73 Eur). Nájomné zmluvy od roku 

2011 sú stále zverejnené na webovej stránke obce. To boli výdavky obce, ktoré boli nájdené 

v súvislosti s touto nehnuteľnosťou. Uviedla, že prílohou správy je vyjadrenie bývalého 

starostu (ktorý bol aj zakladateľom menovanej neziskovej organizácie, ako fyzická osoba)  

a ktorý bol súčinný pri tejto kontrole.  

 V reakcii na správu hlavnej kontrolórky obce vystúpil poslanec Ing. Jozef Kolcun, 

ktorý požiadal o vysvetlenie skutočnosti, nakoľko v správe sa konštatuje že obcou boli od 

roku 2004 hradené prevádzkové náklady vrátane vodného a stočného. Žiadal odpoveď na 

otázku na základe čoho to bolo hradené. Odpoveď hlavnej kontrolórky obce znela, že 

nájomné zmluvy boli formulované tak, že obcou budú hradené všetky režijné, resp. 

prevádzkové náklady, všeobecne tam patrí vodné, stočné, energie a iné. Keďže tam voda 

nebola usudzuje, že bolo hradené iba stočné na základe evidovaných faktúr.  
 

Uznesenie č. 72/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za  

obdobie od 12.2.2016 do 14.4.2016. 

   

 

K bodu č. 7 

 V tomto bode referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Nalevanková predniesla 

hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2015. Poslanci OZ jej 

hodnotenie zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 73/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2015. 

 

 

K bodu č. 8 

Počas prejednávania predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec 

Jaroslav Želinský. OZ postupne schválilo: 

 

8.1 dočerpanie rezervného fondu za rok 2014 vo výške 40 000,00  Eur na dofinancovanie 

stavby „Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ“. 
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Uznesenie č. 74/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dočerpanie rezervného fondu za rok 2014 vo výške 40 000,00  Eur na dofinancovanie stavby 

„Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ“  

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                 Zdržal sa       0          

 

8.2 dočerpanie rezervného fondu za rok 2014 vo výške 2 789,00 Eur na dofinancovanie 

stavby  „Výstavba chodníka na cintoríne“. 

 

Uznesenie č. 75/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

dočerpanie rezervného fondu za rok 2014 vo výške 2 789,00 Eur na dofinancovanie stavby  

„Výstavba chodníka na cintoríne“. 

  

 Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                 Zdržal sa       0          

 

8.3 dočerpanie rezervného fondu za rok 2014 vo výške 2 874,00 Eur na dofinancovanie 

stavby  „Revitalizácia ul. Školskej medzi bytovými domami“. 

 

Uznesenie č. 76/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

dočerpanie rezervného fondu za rok 2014 vo výške 2 874,00 Eur na dofinancovanie stavby  

„Revitalizácia ul. Školskej medzi bytovými domami“. 

  

 Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                 Zdržal sa       0          

 

8.4 V tomto bode programu následne prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu 

obce Pečovská Nová Ves na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré 

predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 346 235,- Eur. 

Detailne pomenoval plusy a mínusy v rozpočte. Konštatoval, že rozpočet zostáva 

vyrovnaný na celkovú sumu 2 094 235,- Eur.  Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne 

schválili. 
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Uznesenie č. 77/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2016 zo dňa 15.4.2016 spočívajúce 

v prekročení príjmov v celkovej sume 346 235,00 Eur a prekročení výdavkov v celkovej sume 

346 235,00 Eur. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode poslanci OZ schválili VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi  

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pečovská Nová Ves. Pred 

schválením VZN referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Nalevanková predstavila 

poslancom OZ potrebu prijatia VZN a jeho predmet. Počas prejednávania predmetného bodu 

programu sa na zasadnutie dostavil poslanec Ing. Ondrej Semančík. V diskusii 

k predmetnému bodu vystúpili postupne starosta obce a prednosta OcÚ, ktorí konkretizovali 

uplatnenie VZN v každodennom živote, poukázali na neustále zakladania čiernych skládok 

a opatreniach obce na ich elimináciu a odstraňovanie. Starosta obce vysvetlil, že nad rámec 

VZN obec na zbernom dvore dočasne uskladňujú aj pneumatiky od občanov obce a to iba 

preto, aby sme ich nemuseli zberať po okolí tokov Torysy a Ľutinky. Opäť je to služba nad 

rámec, pridaná hodnota pre občanov pre skvalitnenie ich života a zvyšovania ochrany 

životného prostredia. Spôsob nakladania s odpadmi v obci, o ktorom pojednáva VZN pre 

občanov obce veľmi zrozumiteľne zadefinoval v letáku, ktorý bol doručený do každej 

domácnosti a naviac bude zverejnený aj v obecnom spravodajcovi č. 1/2016, ktorý sa v týchto 

dňoch distribuuje do domácností. Informoval poslancov OZ o prvých skúsenostiach 

z prevádzky zberného dvora, postupnom odstraňovaní nedostatkov a postupnom „vychytávaní 

múch“. Zdôraznil, že všetci sa učíme, nakoľko začíname s niečím novým a požiadal 

o toleranciu a pochopenie občanov. Požiadal poslancov OZ o aktívnu komunikáciu s občanmi 

a kvalifikované vysvetľovanie zámerov a cieľov obce na úseku ochrany životného prostredia 

a nakladania s odpadmi v obci. 

 

Uznesenie č. 78/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi na 

území obce Pečovská Nová Ves. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 10 

 V tomto bode prednosta OcÚ informoval poslancov OZ o stave obcou evidovaných 

pohľadávok na nájomnom, daniach z nehnuteľnosti, psa, odvoze komunálneho odpadu 

k 31.3.2016 a predložil návrh odpisu pohľadávok dane za psa v celkovej výške 26,93 Eur, 
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nakoľko majitelia nevlastnili psa, zomreli v r. 2015 a poplatkov za odvoz komunálneho 

odpadu v celkovej výške 37,82 Eur z dôvodu úmrtia občanov v roku 2015. 

 

Uznesenie č. 79/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

stav obcou Pečovská Nová Ves evidovaných pohľadávok na nájomnom, daniach 

z nehnuteľnosti, psa, odvoze komunálneho odpadu k 31.3.2016. 

 

Uznesenie č. 80/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

odpis pohľadávok dane za psa v celkovej výške 26,93 Eur a poplatkov za odvoz komunálneho 

odpadu v celkovej výške 37,82 Eur. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

  

 

K bodu č. 11 

 Na základe informácie starostu obce poslanci OZ  v tomto bode zobrali na vedomie 

aktuálny stav úverov obce ku dňu 31.3.2016. Konkrétne uviedol, že zostatok staršieho úveru 

použitého na výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom s úrokom 2,83 % 

predstavuje sumu 197.109,79 Eur a zostatok nového úveru použitého na nákup motorového 

vozidla Škoda YETI, EČ: SB473BL s úrokom 0 % predstavuje 13.396,50 Eur.  

 

Uznesenie č. 81/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o aktuálnom stave úveru obce Pečovská Nová 

Ves použitého na výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom s úrokom 2,83 %, 

ktorý ku dňu 31.3.2016 predstavuje zostatok 197 109,79 Eur.            

 

Uznesenie č. 82/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o aktuálnom stave úveru obce Pečovská Nová 

Ves použitého na nákup motorového vozidla Škoda YETI, EČ: SB473BL s úrokom 0 %, 

ktorý  ku  dňu 31.3.2016 predstavuje zostatok 13.396,50 Eur. 

 

 

 



 9 

K bodu č. 12 

V bode s titulom „Schválenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku 

obce“ poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ a súčasne predsedu komisie ustanovenej na 

vyhodnotenie OVS, po doporučení finančnej komisie, schválili predaj majetku obce 

spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí - formou obchodnej verejnej súťaže dvom 

fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves. Novovytvorené parcely, 

ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými 

domami), konkrétne parcely č. 912/140, 912/141, k. ú. Pečovská Nová Ves o rozlohách        

35 m2/pozemok, na ktorých sa toho času už nachádzajú základové pásy a základové dosky 

budúcich garáží, zrealizované na základe právoplatného stavebného povolenia sp. zn. 

713/2015-60-Mp-03 zo dňa 7.7.2015 vydaného Obcou Pečovská Nová Ves,  za účelom 

výstavby garáží a za dodržania určených podmienok vo vysúťaženej cene pozemku 10,- 

€/m2, v celkovej výške 350,- Eur/pozemok, dvom súťažiacim z celkového počtu dvoch 

prihlásených žiadateľov, a to konkrétne: 

12.1.1 Veronike Želinskej, bytom ul. Hlavná 574/92, Pečovská Nová Ves, parcelu č. 912/141, 

k. ú. Pečovská Nová Ves, zámer na odpredaj pozemku s príslušenstvom OVS 

schválený uznesením OZ č. 52/2016 dňa 12.2.2016, OVS vyhlásená 1.4.2016, víťaz 

OVS, 

12.1.2 Kataríne Argalassyovej, bytom ul. Na Rybníkoch 485/7, Pečovská Nová Ves, parcelu 

č. 912/140,  k. ú. Pečovská Nová Ves , zámer na odpredaj pozemku s príslušenstvom 

schválený uznesením OZ č. 51/2016 dňa 12.2.2016, OVS vyhlásená 1.4.2016, víťaz 

OVS. 

 

Uznesenie č. 83/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

predaj pozemku C KN parc. č. 912/141 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady 

za vysúťaženú  cenu pozemku 10,- Eur/m2, celková cena pozemku 350,- Eur (slovom: 

tristopäťdesiat Eur) so záväzkom úhrady ceny príslušenstva: v sume 121,85 Eur (slovom: 

jedenstodvadsaťjeden 85/100 Eur) a v sume 600,00 Eur (slovom: šesťsto Eur), spolu celkom 

1071,85 Eur (slovom: jedentisícsedemdesiatjeden 85/100 Eur) pre víťazku verejnej obchodnej 

súťaže vyhlásenej dňa 1.4.2016 – p. Veroniku Želinskú, bytom ul. Hlavná 574/92, Pečovská 

Nová Ves za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe 

jednotných radových murovaných garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku 

obce stanovená podľa osobitného predpisu. Prevod vlastníctva majetku je realizovaný 

verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 

6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 84/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

predaj pozemku C KN parc. č. 912/140 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady 

za vysúťaženú cenu pozemku 10,- Eur/m2, celková cena pozemku 350,- Eur (slovom: 
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tristopäťdesiat Eur) so záväzkom úhrady ceny príslušenstva: v sume 121,85 Eur (slovom: 

jedenstodvadsaťjeden 85/100 Eur) a v sume 600,00 Eur (slovom: šesťsto Eur), spolu celkom 

1071,85 Eur (slovom: jedentisícsedemdesiatjeden 85/100 Eur) pre víťazku verejnej obchodnej 

súťaže vyhlásenej dňa 1.4.2016 – p. Katarínu Argalassyovú, bytom ul. Na Rybníkoch 485/7, 

Pečovská Nová Ves  za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok 

v komplexe jednotných radových murovaných garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná 

hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Prevod vlastníctva majetku je 

realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v 

§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 13 

 Od začiatku prejednávania predmetného bodu zo zasadnutia OZ odišiel poslanec Mgr. 

Lukáš Baňas. V bode „Rôzne“ boli postupne prejednané: 

 

13.1 Prednosta OcÚ informoval poslancov OZ, že priemerná mesačná mzda zamestnanca 

hospodárstva SR za rok 2015 bola Štatistickým úradom SR stanovená na sumu        

883,- Eur. V súlade s novelizovanou a súčasne platnou právnou úpravou už nie je nutné, 

po doručení informácie o výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 

rok 2015 podľa štatistického úradu, prerokovávať plat starostu na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 85/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu prednostu OcÚ o stanovení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva 

SR za rok 2015 Štatistickým úradom SR  na sumu  883,- Eur a s tým súvisiacej zmene platu 

starostu obce.  

 

13.2 OZ schválilo vrátenie finančných prostriedkov prijatých od Pedagogickej a sociálnej 

akadémie v Prešove na základe zmluvy o súvislej praxi žiakov PaSA za 1. štvrťrok 

2016 v sume 47,23 Eur. 

 

Uznesenie č. 86/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

vrátenie sumy 47,23 Eur od Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove na základe zmluvy 

o súvislej praxi žiakov PaSA za 1. štvrťrok 2016 z výdavkového účtu obce na výdavkový účet 

ZŠ s MŠ.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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13.3 OZ schválilo vrátenie finančných prostriedkov prijatých od rodičov, ktorých deti 

navštevujú ŠKD pri ZŠ, MŠ, CVČ, réžiu k stravnému, nájomné a finančné prostriedky 

za dobropisy za 1. štvrťrok 2016 v sume 5 515,43  Eur. 

 

Uznesenie č. 87/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

vrátenie sumy 5 515,43 Eur prijatej od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD pri ZŠ, MŠ, 

CVČ, réžiu k stravnému, nájomné a finančné prostriedky za dobropisy za I. štvrťrok 2016 

z výdavkového účtu obce na výdavkový účet ZŠ s MŠ. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

13.4 OZ schválilo prenájom skladových priestorov v montovanej hale „Sklad Jeseník č. 1“ 

na parcele č. 1106/1, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves 

na dobu určitú od 1.5.2016 do 30.6.2016 za sumu 1 928,16 Eur pre spoločnosť AVE SK 

odpadové hospodárstvo s.r.o. Košice. 

 

Uznesenie č. 88/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

prenájom skladových priestorov v montovanej hale „Sklad Jeseník č.1“ na parcele č. 1106/1, 

k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na dobu určitú od 1.5.2016 

do 30.6.2016  za sumu 1 928,16 Eur pre spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

Košice. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                 Zdržal sa       0          

 

13.5 Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ vrátil – opakovane sa dostavil 

poslanec Mgr. Lukáš Baňas. OZ schválilo prevod majetku neziskovej organizácie 

WYFALU – Nová dedina, n. o. so sídlom na ul. Kvetnej 22, Pečovská Nová Ves – 

prevádzkovo-sociálny objekt bývalého komunitného centra postavený na parcelách č. 

1544/20, 1544/21 a 1545/4, k. ú. Pečovská Nová Ves do majetku obce Pečovská Nová 

Ves na výchovno-vzdelávacie, resp. sociálne využitie na základe písomnej ponuky na 

bezplatný prevod majetku, ktorý obci predložil štatutárny orgán n. o.. Na odporúčanie 

ekonomickej komisie k predmetnému bodu odznela diskusia smerujúca k spôsobu 

využitia budovy v prípade súhlasu s jej bezplatným prevodom, režijným nákladom na 

jej prevádzku a ich výške, ktoré navýšia výdavky v rozpočtu obce, s ktorými sa 

nerátalo, vysporiadaní pozemkov pod budovou a v jej okolí a podobne. V diskusii 

vystúpili postupne poslanci Jaroslav Želinský, Mgr. Silvia Orosová, Ing. Jozef Kolcun, 

Mgr. Slavomír Karabinoš, starosta obce, prednosta OcÚ. 
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Uznesenie č. 89/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

prevod majetku neziskovej organizácie WYFALU – Nová dedina, n. o. so sídlom na ul. 

Kvetnej č. 22, Pečovská Nová Ves – prevádzkovo-sociálny objekt bývalého komunitného 

centra na ul. Kvetnej č. 32 v Pečovskej Novej Vsi, postavený na parcelách č. 1544/20, 

1544/21 a 1545/4, k. ú. Pečovská Nová Ves do majetku obce Pečovská Nová Ves na 

výchovno-vzdelávacie, resp. sociálne využitie. 

 

 Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                 Zdržal sa       0  

 

13.6 Starosta obce vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves, ktoré uplynie dňa 13.5.2016 oznámil, že dňom 14.5.2016 

zanikne mandát štyrom nominantom zriaďovateľa a súčasne navrhol nomináciu  štyroch 

zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na nové 

funkčné obdobie začínajúce dňom 14.5.2016. Poslanci po krátkej porade navrhli 

nasledovných zástupcov: Ing. Jozefa Balaščíka, Petra Novického, Mgr. Slavomíra 

Karabinoša a Jána Mojzeša. Poslanci delegovaných zástupcov jednohlasne schválili. 

Starosta obce zdôraznil dominantné postavenie zriaďovateľa v Rade školy a súčasne 

poukázal na investície obce do rozvoja škôl v našej obci a to či už priame, alebo 

nepriame, ktoré do našich škôl plynú vďaka obci. Poukázal na potrebu hospodárneho 

a zmysluplného nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré do škôl odchádzajú 

z rozpočtu  obce a potrebu vyžadovania zvýšených nárokov na kvalitu výchovno-

vzdelávacieho procesu. Vyjadril vieru v dobrú spoluprácu zriaďovateľa s Radou školy 

a jej vedením.    

 

Uznesenie č. 90/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

s účinnosťou od 14. mája 2016 nových delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 

pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v tomto zložení:  Ing. Jozef Balaščík, Peter Novický, Mgr. 

Slavomír Karabinoš a Ján Mojzeš.            

    

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                 Zdržal sa       0          

        

13.7 Zakúpením nového služobného motorového vozidla Škoda YETI, EČ: SB 473BL 

starosta obce požiadal poslancov OZ o zrušenie uznesenia Obecného  zastupiteľstva 

Obce Pečovská Nová Ves č. 250/2015 zo dňa 18.9.2015, ktorým bolo PhDr. Jaroslavovi 

Dujavovi, nar. 25.6.1968, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Školská 522/16, starostovi 

obce Pečovská Nová Ves umožnené  používanie aj vlastného motorového vozidla 

Škoda Octavia, EČ SB 373BJ na služobné cesty spojené s plnením výkonu jeho funkcie 

starostu obce Pečovská Nová Ves za podmienok základnej náhrady za každý jeden km 

jazdy a náhrady za spotrebované pohonné hmoty v rozsahu aktuálne príslušných 

právnych noriem vzťahujúcich sa na predmetnú problematiku – zákon č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v platnom znení, opatrenie MPSVaR SR č. 632/2008 Z. z. 

s účinnosťou od 19.9.2015.  
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Uznesenie č. 91/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

ruší  

uznesenie Obecného  zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 250/2015 zo dňa 18.9.2015, 

ktorým bolo PhDr. Jaroslavovi Dujavovi, nar. 25.6.1968, bytom Pečovská Nová Ves, ul. 

Školská 522/16, starostovi obce Pečovská Nová Ves umožnené  používanie aj vlastného 

motorového vozidla Škoda Octavia, EČ SB 373BJ na služobné cesty spojené s plnením 

výkonu jeho funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves za podmienok základnej náhrady za 

každý jeden km jazdy a náhrady za spotrebované pohonné hmoty v rozsahu aktuálne 

príslušných právnych noriem vzťahujúcich sa na predmetnú problematiku – zákon č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení, opatrenie MPSVaR SR č. 632/2008 

Z. z. s účinnosťou od 19.9.2015.  

    

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                 Zdržal sa       0          

         

13.8 Zakúpením nového služobného motorového vozidla Škoda YETI, EČ: SB 473BL 

starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie povolenia parkovať služobné 

motorové vozidlo Škoda YETI, EČ: SB473BL mimo určeného miesta aj v mieste 

trvalého pobytu starostu obce. Poslanci OZ návrh starostu obce schválili. 

 

 Uznesenie č. 92/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

PhDr. Jaroslavovi Dujavovi, nar. 25.6.1968, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Školská 522/16, 

starostovi obce Pečovská Nová Ves možnosť parkovať služobné motorové vozidlo Škoda 

YETI, EČ: SB473BL mimo určeného miesta aj v mieste trvalého pobytu starostu obce 

s účinnosťou od 16.4.2016.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                 Zdržal sa       0          

                                           

13.9 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o: 

 začatí výstavby multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ dňa 8.4.2016, ktoré by 

malo byť ukončené do dvoch mesiacov, 

 začatí obstarávania na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre povoľovacie 

konanie stavby cyklochodníka EUROVELO 11, poznamenal, že PD bude hradená 

z iných zdrojov, nie obecných,  

 pracovnom stretnutí zástupcov obce a dodávateľov stavby výstavba miestnych 

komunikácií v lokalite Za Majerom v Pečovskej Novej Vsi (STRABAG, 

EUROVIA SK, a.s.) vo veci opakovanej reklamácie poprepadaných chodníkov, 

výsledkom ktorého bol okamžitý nástup dodávateľa na odstránenie reklamovaných 

častí chodníkov, ktoré boli reálne ukončené do 15.4.2016 a to aj napriek 

nepriaznivému počasiu, 

 aktivitách obce na úseku riešenia nezamestnanosti, obec prijala v rámci nástrojov 

zamestnanosti od 1.4.2016 do pracovného pomeru na dobu určitú 10 osôb  

evidovaných na ÚPSVaR, od 1.5.2016 nastúpia ďalší dvaja, v rámci obce toho 
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času na dobrovoľnícku činnosť pracuje 11 občanov, na malých obecných službách 

17 občanov, aktivačnú činnosť vykonáva 7 nezamestnaných, 

 rekonštrukcii oplotenia v areáli MŠ v časti od cintorína, 

 oprave prístrešku pieskoviska v MŠ, 

 generálnom pardone VVS a.s., pre tých občanov obce, ktorí nelegálne odoberajú 

vodu, resp. užívajú kanalizáciu po dobu troch mesiacov, v čase od 22.3. do 

22.6.2016 

 

13.10 V tomto bode zástupca starostu obce Mgr. Slavomír Karabinoš informoval poslancov 

OZ o kultúrno-spoločenských aktivitách obce - Rómskom dni zrealizovanom 

v súčinnosti so ZŠ s MŠ a pracovníkmi Komunitného centra, ktorý sa uskutočnil 

8.4.2016 a pozval ich na 1. májový beh zdravia, oslavy dňa matiek a iné akcie 

organizované obcou, predstavil nové číslo Pečovskonovoveského spravodajcu č. 

1/2016 a informoval o príprave novej webovej stránky obce. 

 

K bodu č. 14 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“: 

 poslanec Jaroslav Želinský poďakoval vedeniu obce za jarné upratovanie v obci, 

konkrétne v časti medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou a po svojom 

príspevku zo zasadnutia OZ odišiel, 

 poslanec Ing. Jozef Kolcun poukázal na poškodenú cestu, konkrétne prepadnutú časť 

komunikácie na ul. Záhradnej a žiadal jej opravu, podobne sa opýtal na riešenie 

havarijného stavu mostíka na ul. Záhradnej smerom k p. Vaľušovi.   

Starosta obce mu odpovedal, že v časti prepadnutej komunikácie bola už minulý rok 

táto opravovaná, teraz sa poškodenie zopakovalo po tom, čo na uvedenom mieste 

parkovalo nákladné vozidlo, ktoré malo pre svoju stabilizáciu vysunuté tzv. „pätky“ 

pri nakladaní betónových elektrických stĺpov. Naše miestne komunikácie nie sú 

diaľnice, ich pevnosť nie je stavaná na takéto zaťaženie. Užívateľ by mal brať ohľad 

pri takejto činnosti na vytvorenie takých opatrení, aby komunikáciu nepoškodil. Je 

veľmi jednoduché prísť na obecný úrad  a žiadať jej opravu. Všetci si musíme 

chrániť majetok, ktorý máme, resp. ktorý užívame. Podobne takto došlo aj 

poškodeniu časti chodníkov na ul. Za Majerom, kde na chodníku parkovali 

domiešavače a žeriavy. Uviedol, že pri asfaltovaní ulíc a verejných priestranstiev 

v obci v rámci odstraňovaní poškodení komunikácií po zime odstránime aj toto 

poškodenie. Podobne s poškodením mostíka je to aj v druhom prípade, kde 

prechádzala ťažká technika a domiešavače. O havarijnom stave máme vedomosť 

a budeme ho riešiť v rámci finančných možností v blízkom čase. 

 poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš sa opýtal starostu obce, v akom štádiu je príprava            

rozšírenia vodovodu a kanalizácie v obci a v ktorých lokalitách. 

Starosta obce mu odpovedal, že rozšírenia vodovodu a kanalizácie v obci v dĺžke cca 

2 200 m je projektovo pre účely územného konania spracované na lokality č. 1 – ul. 

Mlynská, č. 2 – ul. Jabloňová, č. 3 – Na Pečovec, č. 4 – ul. Ľutinská, č. 5 – ul. 

Záhradná až k ul. Ľutinskej (popred betonárku), č. 6 – ul. Hlavná, č. 7 – ul. Kostolná. 

Všetky pozemky pod plánovanou výstavbou sú vo vlastníctve obce, resp. dlhodobo 

prenajaté obcou na sledovaný zámer a revitalizáciu. V dvoch prípadoch ide 

o novovytvorené budúce časti ulíc, kde občania predali obci pozemky za 1,- 

Eur/pozemok a včasne reagovali na predom avizovaný zámer obce. Tento stav je 

ideálny pre vydanie stavebného povolenia a následné uchádzanie sa o podporu 

projektov z fondov EÚ. Obec získala všetky potrebné vyjadrenia dotknutých úradov 

a inštitúcií a v súčasnosti čakáme na vytýčenie termínu na územné konanie na 
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stavebnom úrade. Zdôraznil, že obec nemôže investovať finančné prostriedky do 

cudzieho majetku. 

 

K bodu č. 15 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov, 

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil. 

 

K bodu č. 16 

 Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Lukáš Baňas - 

Mgr. Slavomír Karabinoš  - 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Nalevanková 

 

 


