
Z Á P I S N I C A 

z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 20.5.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Jaroslav Želinský do bodu č. 6, Ing. Štefan Tall do bodu č. 7.  

 

                         
K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol PhDr. Jaroslav 

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil meškanie poslancov OZ Jaroslava Želinského a Ing. 

Štefana Talla z pracovných dôvodov. Skonštatoval, že na zasadnutí OZ je fyzicky prítomných 

7 poslancov OZ z celkového počtu 9 poslancov, OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce navrhol, aby program XXIII. zasadnutia OZ bol prejednaný v poradí 

bodov uvedených na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ 

v dostatočnom predstihu doručená a súčasne bola zverejnená aj na úradnej tabuli obce a na 

webovej stránke obce. 

   

Navrhovaný program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovania komisií   

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

6. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2020 

7. Informácia o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2021 k 31.3.2021 

8. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia OZ obce Pečovská Nová Ves č. 145/2020 zo dňa 

4.11.2020 v znení uznesenia OZ obce Pečovská Nová Ves č. 56/2021 zo dňa 31.3.2021 

9. Návrh na schválenie predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves 

10. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves 

11. Návrh na úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 rozpočtovým opatrením 

č. 2/2021  

12. Doručené podania 

13. Rôzne 

14. Otázky poslancov OZ 

15. Otázky a podnety občanov  

16. Záver    

 

Poslanci OZ schválili program rokovania XXIII. zasadnutia OZ Obce Pečovská Nová 

Ves.  

 

Uznesenie č. 58/2021 

  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 XXIII. zasadnutia OZ. 



Hlasovanie : Za  7                                Proti     0                              Zdržal sa       0        

 

                                                                                                                                              

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Bc. Eva Kolcunová, referentka ekonomického oddelenia 

OcÚ, za overovateľov boli určení Ing. Jozef Kolcun a Ján Antol.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 59/2021 

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 Ing. Jozefa Kolcuna a Jána Antola.                                                               

                                     

                                                                                                                                 

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: Ing. 

Radoslav Lipjanec, Mgr. Viera Horňáková a PhDr. Slavomír Karabinoš.  

Poslanci OZ zvolili návrhovú komisiu. 

 

Uznesenie č. 60/2021 

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: Ing. Radoslav Lipjanec, Mgr. Viera Horňáková a PhDr. 

Slavomír Karabinoš. 

                                                                

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných 

komisií pri OZ za obdobie od XXI. zasadnutia OZ konaného 18.3.2021 doposiaľ.  

4.1 Starosta obce  informoval,  že   komisia    ekonomická,   kontroly   a   správy   obecného      

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti   v  posudzovanom  období  

zasadala 13.5.2021, prejednala podklady k jednotlivým bodom programu zasadnutia OZ, 

pričom stanovisko komisie prednesie zástupca komisie pri ich prejednávaní v konkrétnych 

bodoch programu. 

4.2 Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho 

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení podľa 

vyjadrenia predsedu komisie Ing. Jozefa Kolcuna v posudzovanom nezasadala. 

4.3 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými 

a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami podľa vyjadrenia predsedu komisie PhDr. 

Slavomíra Karabinoša v posudzovanom období komisia nezasadala.  

4.4 Komisia sociálna,  zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,  

riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej predsedu Ing. Radoslava Lipjanca 

v posudzovanom období komisia nezasadala. 



4.5 Poslanec OZ Ján Antol, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií informoval, že v posudzovanom období nezasadala. 

      Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 61/2021 

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 XXI. zasadnutia OZ konaného 

18.3.2021 do 20.5.2021. 

 

 

K bodu č. 5 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Mária Galeštoková 

zhodnotila plnenie uznesení prijatých OZ od XX. zastupiteľstva konaného 14.1.2021 

doposiaľ. 

  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení OZ na 

vedomie. 

 

Uznesenie č. 62/2021 

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 plnení uznesení od XX. zastupiteľstva 

konaného 14.1.2021 do 20.5.2021. 

 

 

K bodu č. 6  

V úvodnej časti prejednávaného bodu programu hlavná kontrolórka obce Ing. Mária 

Galeštoková predniesla svoje stanovisko k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2020, 

v závere ktorého konštatovala, že odporúča poslanom OZ schváliť záverečný účet obce 

Pečovská Nová Ves za rok 2020 a prijať ho bez výhrad.  

Pri prejednávaní predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec 

OZ Jaroslav Želinský.  

Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na 

vedomie.  

  

Uznesenie č. 63/2021 

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  

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k schváleniu záverečného účtu obce 

za rok 2020 bez výhrad.            

  

 V ďalšej časti prejednávaného bodu programu referentka ekonomického oddelenia 

OcÚ Bc. Eva Kolcunová odprezentovala správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2020, informovala 



o individuálnej účtovnej závierke obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2020,  informovala o 

hodnotení programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 31. 12. 2020 a následne 

predniesla návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 a celoročného 

hospodárenia obce.  

V rámci diskusie k predmetnému bodu programu starosta obce opakovane informoval 

prítomných o tom, že rezervný fond obce Pečovská Nová Ves ku dňu 31.12.2020 

predstavoval sumu 446 012,66 Eur. Obec v uplynulom roku 2020 roku napriek náročnej 

ekonomickej a spoločenskej situácii hospodárila s prebytkom 581 030,- Eur, z čoho po 

„očistení“ do rezervného fondu obce pribudne v roku 2021 neviazaná suma 487 874,79 Eur. 

Konštatoval, že pre rok 2021 môžeme rátať spolu v rezervnom fonde obce so sumou 

933 887,45 Eur. Do pozornosti prítomných dal skutočnosť, že obec Pečovská Nová Ves má 

popri vyššie uvedených a dosiahnutých ekonomických výsledkoch nulové úverové zaťaženie. 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ – PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý sa informoval na stav rekonštrukcie zdravotného strediska a meno 

projektanta zdravotného strediska. Starosta obce mu komplexne odpovedal na otázky. 

Detailne informoval o pripravovanej rekonštrukcii zdravotného strediska, úprave projektovej 

dokumentácie, dispozičnom riešení zdravotného strediska, príprave aktualizácie rozpočtu 

stavby na jej skutočný rozsah, uviedol, že doposiaľ zo schválených finančných prostriedkov 

na rekonštrukciu nebol použitý ani cent. Uviedol, že projektantom od začiatku je Ing. Michal 

Petrík st.. Starosta obce informoval poslancov o tom, že im zašle nové dispozičné riešenie 

stavby. Poslankyňa OZ Mgr. Katarína Falatová sa informovala na dĺžku výstavby – 

rekonštrukcie zdravotného strediska. Starosta obce ju informoval, že rekonštrukcia nie je 

otázkou rokov, ale mesiacov. Všetko záleží od rýchlosti prípravy dokumentácie a výsledkov 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. 

Poslancami OZ zobrali na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2020, 

individuálnu účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2020, schválili hodnotenie 

programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 31. 12. 2020, záverečný účet  obce 

Pečovská Nová Ves 2020 a celoročné hospodárenie obce Pečovská Nová Ves bez výhrad. 

Taktiež schválili prebytok rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves za rok 2020 

na tvorbu rezervného fondu  vo výške  487 874,79 Eur.  

 

Uznesenie č. 64/2021 

 

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 o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2020. 

 

Uznesenie č. 65/2021 

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  

individuálnu účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2020. 

 

 

 



Uznesenie č. 66/2021 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2020. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 67/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

záverečný účet obce Pečovská Nová Ves za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce 

Pečovská Nová Ves bez výhrad. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                             Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 68/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

  

tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves za 

rok 2020 vo výške  487 874,79 Eur. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                             Zdržal sa       0                                

  

K bodu č. 7 

V rámci prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec OZ 

Ing. Štefan Tall. 

Starosta obce informoval prítomných o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 31.3.2021. Uviedol, že bežné príjmy obce k 31.3.2021 predstavovali sumu 827 347,20 Eur, 

kapitálové príjmy sumu 1 784,00 Eur, finančné príjmy sumu 98 492,71 Eur, spolu príjmy 

obce predstavovali sumu 927 623,91 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  spolu sumu 26 884,26 Eur, príjmy 

spolu sumu 954 508,17 Eur. Bežné výdavky obce predstavovali sumu  226 785,16 Eur, 

kapitálové výdavky obce sumu 16 738,56 Eur, finančné výdavky obce sumu 12,00 Eur, 

výdavky obce spolu predstavovali 243 535,72 Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu sumu 

286 876,50 Eur, výdavky spolu sumu 530 412,22 Eur.  

Poslanci OZ zobrali informáciu o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 31.3.2021 na vedomie.  

 

Uznesenie č. 69/2021 

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 čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 31.3.2021. 



K bodu č. 8 

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili návrh na doplnenie 

uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 145/2020 zo dňa 4.11.2020 

v znení uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 56/2021 zo dňa 

31.3.2021 na základe opakovanej výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského 

orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje. Starosta obce informoval, že návrh súvisí 

s podanou žiadosťou o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) 

obcou Pečovská Nová Ves v rámci  výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského 

orgánu Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na  „Podporu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav“ na projekt s názvom „Podpora vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom 

jednoduchých pozemkových úprav“. 

 

Uznesenie č. 70/2021 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

aktualizáciu uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 145/2020 zo dňa 

4.11.2020 v znení uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 56/2021 zo 

dňa 31.3.2021 takto: 

 

Pôvodné znenie uznesenia:  

 

 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov obcou Pečovská 

Nová Ves v rámci  výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu 

Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na  „Podporu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav“ na financovanie projektu s názvom „Podpora 

vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská 

Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“, pričom ciele projektu sú v 

súlade s platným Plánom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 - 2022,  

 

Úplné - doplnené znenie Uznesenia č. 145/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová 

Ves zo dňa 4.11.2020 v znení uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 

56/2021 zo dňa 31.3.2021 znie: 

 

Uznesenie č. 145/2020 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov obcou Pečovská 

Nová Ves v rámci  výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu 

Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na  „Podporu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav“ na financovanie projektu s názvom „Podpora 



vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská 

Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“, pričom ciele projektu sú v 

súlade s platným Plánom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 

a platným Územným plánom obce Pečovská Nová Ves v znení jeho Zmien a doplnkov 

č.1. 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce 

Pečovská Nová Ves vo výške povinného spolufinancovania projektu, t. j. minimálne  5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 9 

            V predmetnom bode programu starosta obce predniesol návrh na schválenie zámeru 

predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce spôsobom priameho predaja, v súlade s §9a, 

ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

konkrétne: predaj osobného motorového vozidla typu Škoda Fabia Combi 1.2, 12 V,  EČ 

SB539AJ, čiernej farby, rok výroby 2003, zdvihový objem valcov motora 1198 m3,  

maximálny výkon motora 47 kW, predpísané palivo – benzín, dátum uvedenia do prevádzky – 

9.6.2003, výrobné číslo karosérie – TMBJY46Y333785778, výrobné číslo motora – AZQ,  

počet najazdených km – cez 262263, pojazdné.  

 Starosta obce uviedol, že za účelom výpočtu hodnoty vozidla Škoda Fabia Combi 1.2, 

12 V,  EČ SB539AJ, obec požiadala súdneho znalca Ing. Stanislava Ondirka, znalca v odbore 

cestná doprava, evidenčné číslo znalca 912571, odvetvia: technický stav cestných vozidiel, 

technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia, nehody v cestnej doprave, odhad 

hodnoty cestných vozidiel, o vypracovanie odborného stanoviska na stanovenie všeobecnej 

hodnoty vozidla. Súdny znalec odborným stanoviskom č. 6/2021 zo dňa 9.4.2021  stanovil 

všeobecnú hodnotu osobného motorového vozidla typu Škoda Fabia Combi 1.2, 12 V,  EČ 

SB539AJ ku dňu 1.4.2021 na sumu 236,00 Eur s DPH (slovom: dvestotridsaťšesť Eur). 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera 

Horňáková, ktorá sa informovala, či vyššie uvedené vozidlo už nie je predané. Starosta obce 

ju informoval, že práve prebieha proces, ktorý dovolí motorové vozidlo predať. 

Poslanci OZ schválili zámer predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce za cenu 

najmenej 250,00 Eur. 

 

Uznesenie č. 71/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zámer predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve obce spôsobom priameho predaja, v súlade 

s §9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

konkrétne: predaj osobného motorového vozidla typu Škoda Fabia Combi 1.2, 12 V,  EČ 

SB539AJ, čiernej farby, rok výroby 2003, zdvihový objem valcov motora 1198 m3,  



maximálny výkon motora 47 kW, predpísané palivo – benzín, dátum uvedenia do prevádzky – 

9.6.2003, výrobné číslo karosérie – TMBJY46Y333785778, výrobné číslo motora – AZQ,  

počet najazdených km – cez 262263, pojazdné za cenu minimálne 250,00 Eur (slovom: 

dvestopäťdesiat Eur). 

 

Hlasovanie : Za  9                              Proti  0                                  Zdržal sa  0  

         

    

K bodu č. 10 

V tomto bode programu starosta obce predniesol návrhy na čerpanie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na realizáciu investičnej akcie 

s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves - južná časť - 2. 

etapa“, nákup komunálneho traktora s príslušenstvom (radlica na sneh, zimný sypač pevných 

zmesí, zimná valcová snehová kefa, cisterna s prednou striekacou lištou, zariadenie na 

polievanie s navíjacím bubnom) a na realizáciu  investičnej akcie s názvom „Miestna 

komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi“. 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ – PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý podporil nákup komunálneho traktora s príslušenstvom, informoval sa na 

termín kolaudácie bytových domov a viazanosti výstavby miestnej komunikácie ku kolaudácii 

bytových domov, Jaroslav Želinský podporil nákup komunálneho traktora s príslušenstvom, 

Ing. Štefan Tall podporil nákup komunálneho traktora s príslušenstvom formou leasingu 

s cieľom ponechať si na obci čo najviac financií, Ján Antol podporil nákup komunálneho 

traktora s príslušenstvom, hlavná kontrolórka obce odpovedala na otázky poslancov OZ, 

podporila nákup formou leasingu a vysvetlila postup obce v prípade schválenia nákupu. 

Starosta obce v úvode vyjadrenia vyrátal všetky investičné akcie, na ktoré boli doposiaľ 

schválené čerpania z rezervného fondu na tento rok a vyrátal zostatok prostriedkov. 

Informoval o projektovej dokumentácii a rozpočte projektanta na výstavbu miestnej 

komunikácie na ul. Kvetnej pri budovaných bytových domoch, termíne ich kolaudácie, 

predstavil zámer nákupu komunálnej techniky, možnosti priameho nákupu, alebo leasingu, 

prednosta OcÚ Štefan Vaľuš informoval o žiadaných parametroch na nákup komunálnej 

techniky vrátane príslušenstva. 

Poslanci OZ schválili nákup komunálneho traktora s príslušenstvom formou leasingu 

na 36 mesačných splátok plus prvotná akontácia, vrátane havarijného  poistenia a povinného 

zmluvného poistenia a čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská 

Nová Ves na konkrétne investičné akcie a financovanie kúpy komunálneho traktora. 

 

Uznesenie č. 72/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 23 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 23 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves – južná časť – 2. etapa“. 
  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 



Uznesenie č. 73/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zámer nákupu komunálneho traktora s príslušenstvom (radlica na sneh, zimný sypač pevných 

zmesí, zimná valcová snehová kefa, cisterna s prednou striekacou lištou, zariadenie na 

polievanie s navíjacím bubnom) v predpokladanej hodnote 149 000.- Eur formou leasingu na 

36 mesačných splátok a akontácie vrátane havarijného  poistenia a povinného zmluvného 

poistenia. 

  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 74/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 58 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 58 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na nákup komunálneho traktora s príslušenstvom (radlica na sneh, 

zimný sypač pevných zmesí, zimná valcová snehová kefa, cisterna s prednou striekacou 

lištou, zariadenie na polievanie s navíjacím bubnom). 

  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 75/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 145 000,- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 145 000,- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na realizáciu  investičnej akcie s názvom „Miestna komunikácia ku 

komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi“. 

  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

                                                                                  

 

K bodu č. 11 

   V predmetnom bode programu starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021. Detailne pomenoval 

príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu a informoval, že rozpočet  obce je navrhovaný ako 

vyrovnaný.  

   V rámci predmetného bodu programu na návrh starostu obce poslanci OZ prejednali 

žiadosť Mgr. Jána Jaška, bytom ul. Kostolná 779/66, 082 56 Pečovská Nová Ves o kompletnú 



výmenu oplotenia, poprípade preplatenie všetkých nákladov spojených s realizáciou oplotenia 

- obecného plotu oddeľujúceho súkromný pozemok vo vlastníctve žiadateľa a obecný 

pozemok (cintorín) a schválili jeho opravu, resp. realizáciu na náklady obce. 

         

Uznesenie č. 76/2021 

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   

 

žiadosť Mgr. Jána Jaška, bytom ul. Kostolná 779/66, 082 56 Pečovská Nová Ves o nápravu 

problému v súvislosti s obecným plotom oddeľujúcim pozemok obce (cintorín) na parcele 

registra KN-C 55/2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves od súkromného pozemku 

– parcely registra KN-C 76/1, zapísanej na LV 1469, k.ú. Pečovská Nová Ves v jeho 

vlastníctve. 

 

V diskusii k oprave plota na cintoríne vystúpili poslanci OZ - Jaroslav Želinský, ktorý 

podporil opravu, resp. výmenu oplotenia obecného plotu na pravej strane pozemku cintorína 

z pohľadu od vchodu, bez bráničiek zo susedných záhrad, Peter Novický podporil výmenu 

poškodeného plota v celku, Ján Antol poukázal na možné reakcie susedov, ak dôjde iba k 

jednej dielčej oprave plota, Mgr. Katarína Falatová informovala, že komunikovala s p. 

Jaškom, ktorý je prístupný rôznym formám spolupráce pri oprave plota, pričom podotkla, že 

názory na opravy oplotenia cintorína sú rôzne, starosta obce informoval poslancov OZ 

o aktuálnych právnych normách súvisiacich s oplocovaním pozemkov (§ 127, ods. 1 a 2 

zákona 509/1991, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník) a obyčajovom práve 

(pravidle pravej ruky s orientáciou na vchod), vzhľadom na špecifiká cintorína a opakované 

žiadosti majiteľov susedných pozemkov o opravu oplotenia cintorína, požiadal poslancov OZ 

o schválenie systémového riešenia oplotenia výhľadovo do ďalšieho obdobia. 

V diskusii k uvoľneniu finančných prostriedkov obce v rámci zákonnej povinnosti 

obce riešiť kuchynský odpad vystúpili poslanci OZ - Jaroslav Želinský, PhDr. Slavomír 

Karabinoš, Ing. Jozef Kolcun, Peter Novický a Ing. Štefan Tall. Prednosta OcÚ a starosta 

obce detailne informovali o povinnosti obce riešiť separáciu a následne vývoz kuchynského 

odpadu, možnostiach prechodného obdobia, osobitne smerom k bytovým domom, ako aj 

zámere obce riešiť kuchynský odpad do budúcna vo VZN. Informoval poslancov OZ o tom, 

že táto povinnosť obce sa do budúcna značne premietne do cien za vývoz odpadu na občana.  

Poslanci OZ rozhodli o dočasnom riešení nakladania s kuchynským odpadom nákupom 

kompostérov pre bytové domy.  

Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 

rozpočtovým opatrením č. 2/2021 zo dňa  20.5.2021. 

 

Uznesenie č. 77/2021 

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. 2/2021 zo dňa 20.5.2021 s úpravami 

spočívajúcimi v prekročení príjmov v celkovej sume 276 300,-  Eur a v prekročení výdavkov 

v celkovej sume 276 300,- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu      

3 949 200,-  Eur. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                                                                                 



Po prejednaní predmetného bodu programu starosta obce vyhlásil krátku 15 minútovú 

prestávku. Po jej ukončení zasadnutie OZ pokračovalo. 

 

 

K bodu č. 12 

             V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali doručené podania: 

 

12.1. Poslanci OZ prejednali žiadosť Pavla Gernáta, bytom ul. Štúrova 27, 082 71 Lipany, 

vlastníka a prevádzkovateľa pohostinstva Na dube, ul. Hlavná 63, Pečovská Nová Ves 

o udelenie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu spoločnosti SYNOT TIP, a. s. 

v jeho prevádzke. 

 V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ – PhDr. Slavomír 

Karabinoš, Jaroslav Želinský, Ing. Radoslav Lipjanec, Peter Novický a starosta obce. 

Z diskusie vyplynulo časové obmedzenie prevádzkovania stávkového terminálu a cieľ 

zabezpečenia rovnosti prístupu k obdobným prevádzkam v obci. 

 

 

Uznesenie č. 78/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

prevádzkovanie stávkového terminálu spoločnosti SYNOT TIP, a. s. v pohostinstve Na dube, 

ul. Hlavná 63, Pečovská Nová Ves pre prevádzkovateľa Pavla Gernáta, bytom ul. Štúrova 27, 

082 71 Lipany na obdobie do 31.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti   1                                       Zdržal sa       0  

                                                          (Mgr. Katarína Falatová) 

 

12.2. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

kanalizačnej, vodovodnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na  pozemku vo vlastníctve   

obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne   parcele registra KN-C 1082/4 o výmere 1478 m2, druh 

pozemku - záhrada, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová, z dôvodu napojenia 

novostavby rodinného domu bez súp. čísla na ul. Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi, 

nachádzajúcej sa na parcele registra KN-C 229/3, druh pozemku - zastavaná plocha a 

nádvorie, výmera 130 m2, zapísanej na LV 2255 pre k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Miroslava Seča, nar. 24.2.1981 a manž. Martiny Seč, r. Kochanovej, nar. 12.10.1982, obaja 

bytom ul. Komenského 6, 083 01 Sabinov na verejné inžinierske siete za podmienok, že 

všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

 

Uznesenie č. 79/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   



 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej 

prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 1082/4 

o výmere 1478 m2, druh pozemku - záhrada, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

z dôvodu napojenia novostavby rodinného domu bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na 

parcele registra KN-C 535/7, zapísanej na LV 2250, k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné 

inžinierske siete v prospech Miroslava Seča, nar. 24.2.1981 a manž. Martiny Seč, r. 

Kochanovej, nar. 12.10.1982, obaja bytom ul. Komenského 6, 083 01 Sabinov za podmienok, 

že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného 

bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve 

o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení 

vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za   9                          Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

 

12.3. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

kanalizačnej, vodovodnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na   pozemku vo vlastníctve   

obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne  parcele registra KN-C 1082/4 o výmere 1478 m2, druh 

pozemku - záhrada, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová, z dôvodu napojenia z dôvodu 

napojenia pozemku - parcely registra KN-C 274/5, druh pozemku – záhrada, výmera 765 m2, 

zapísanej na LV 33 pre k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Lýdie Karaffovej, nar. 

23.9.1973, bytom ul. Školská 449/2, 082 56 Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske siete 

za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného 

z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na 

zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy 

o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Uznesenie č. 80/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej 

prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 1082/4 

o výmere 1478 m2, druh pozemku - záhrada, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

z dôvodu napojenia pozemku - parcely registra KN-C 274/5, druh pozemku – záhrada, 

výmera 765 m2, zapísanej na LV 33 pre k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske siete 

v prospech Lýdie Karaffovej, nar. 23.9.1973, bytom ul. Školská 449/2, 082 56 Pečovská Nová 

Ves za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu 

na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného 

z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na 

zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy 



o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

 

12.4. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

kanalizačnej a vodovodnej prípojky na pozemku vo  vlastníctve  obce Pečovská Nová Ves, 

konkrétne parcele registra KN-C 924/1 o výmere 2137 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia rodinného domu súp. č. 

188 na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Melichara Gajdoša, nar. 14.9.1947 

a manželky Márie Gajdošovej r. Eliášovej, nar. 8.9.1949, obaja bytom ul. Ľutinská 188/43, 

082 56 Pečovská Nová Ves na verejný vodovod a kanalizáciu za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 81/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  konkrétne  parcele registra KN-C 924/1 o výmere 2137 

m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu 

napojenia rodinného domu súp. č. 188 na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi na verejný 

vodovod a kanalizáciu v prospech Melichara Gajdoša, nar. 14.9.1947 a manželky Márie 

Gajdošovej r. Eliášovej, nar. 8.9.1949, obaja bytom ul. Ľutinská 188/43, 082 56 Pečovská 

Nová Ves za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického 

plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov 

povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad 

zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

 

12.5. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

kanalizačnej a vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, 

konkrétne parcele registra KN-C 924/1 o výmere 2137 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia rodinného domu súp. č. 

189 na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Ireny Gajdošovej, r. Gajdošovej, 

nar. 12.10.1950, bytom ul. Ľutinská 189/44, 082 56 Pečovská Nová Ves na verejný vodovod 

a kanalizáciu za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 



geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

 

Uznesenie č. 82/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcele registra KN-C 924/1 o výmere 2137 

m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu 

napojenia rodinného domu súp. č. 189 na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi na verejný 

vodovod a kanalizáciu v prospech Ireny Gajdošovej, r. Gajdošovej, nar. 12.10.1950, bytom ul. 

Ľutinská 189/44, 082 56 Pečovská Nová Ves za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.6. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

kanalizačnej a vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

konkrétne parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej 

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia rodinného domu súp. č. 157 na ul. 

Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Martina Kurimského, nar. 9.11.1960, bytom 

ul. Puškinova 3, 083 01 Sabinov, na verejný vodovod a kanalizáciu za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 83/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu 

napojenia rodinného domu súp. č. 157 na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi na verejný 



vodovod a kanalizáciu v prospech Martina Kurimského, nar. 9.11.1960, bytom ul. Puškinova 

3, 083 01 Sabinov za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.7. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

kanalizačnej, vodovodnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve   

obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne parcele registra KN-C 780/38 o výmere 1524 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves 

z dôvodu napojenia pozemkov - parciel registra KN-C 780/69, druh pozemku - zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 732 m2, zapísanej na LV 1622 pre k.ú. Pečovská Nová Ves a  KN-

C 780/11, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1289 m2, zapísanej na LV 

1622 pre k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Mareka Šoltésa, nar. 13.9.1979 a manž. Jany 

Šoltésovej r. Ondrejovej, nar. 20.8.1983, obaja bytom ul. Jabloňová 758/32, 082 56 Pečovská 

Nová Ves, na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky finančné náklady spojené 

s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov 

spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za 

podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude 

znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 84/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej 

prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcele registra  

KN-C 780/38 o výmere 1524 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na 

LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia pozemkov - parciel registra KN-C 

780/69, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 732 m2, zapísanej na LV 1622 

pre k.ú. Pečovská Nová Ves a  KN-C 780/11, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 1289 m2, zapísanej na LV 1622 pre k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske 

siete v prospech Mareka Šoltésa, nar. 13.9.1979 a manž. Jany Šoltésovej r. Ondrejovej, nar. 

20.8.1983, obaja bytom ul. Jabloňová 758/32, 082 56 Pečovská Nová Ves, za podmienok, že 

všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  



12.8. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

vodovodnej prípojky (podružného odberu vody) na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves, konkrétne parcele registra KN-C 149/2 o výmere 2067 m2, druh pozemku - 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu 

napojenia rodinného domu súp. č. 318 na ul. Na Dujave v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve 

Mgr. Františka Baňasa, bytom ul. Školská 521/15, Pečovská Nová Ves na verejný vodovod za 

podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného 

z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na 

zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy 

o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Uznesenie č. 85/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky (podružného odberu) 

na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcele registra KN-C 149/2 

o výmere 2067 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia rodinného domu súp. č. 318 na ul. Na Dujave 

v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod v prospech Mgr. Františka Baňasa, nar. 5.9.1957, 

bytom ul. Školská 521/15, Pečovská Nová Ves, za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.9. Poslanci OZ prejednali žiadosti Ruženy Bilej, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská 

Nová Ves, Róberta Červeňáka, bytom ul. Rómska 8, Pečovská Nová Ves a Petra Gabča, 

bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o prenájom pozemkov na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi za účelom výstavby rodinného domu, resp. umiestnenia unimobunky. 

 Starosta obce uviedol, že obec nedisponuje na ul. Rómskej pozemkami vo vlastníctve 

obce, ktoré je možné žiadateľom prenajať za účelom riešenia ich bytovej otázky. Poznamenal, 

že za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod osadou obec aktuálne žiada 

o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci  výzvy Ministerstva vnútra SR 

ako sprostredkovateľského orgánu Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej 

na  „Podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s 

prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav“ na financovanie projektu s 

názvom „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce 

Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“. 

         

 

 



Uznesenie č. 86/2021 

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    

 

žiadosti Ruženy Bilej, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves, Róberta Červeňáka, 

bytom ul. Rómska 8, Pečovská Nová Ves a Petra Gabča, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská 

Nová Ves o prenájom pozemkov na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi za účelom výstavby 

rodinného domu, resp. umiestnenia unimobunky. 

 

12.10. Poslanci OZ prejednali žiadosti Ivana Červeňáka, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská 

Nová Ves a Štefana Červeňáka, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o ukončenie 

nájmu bytov v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi. Súčasne 

prejednali žiadosti Dávida Bilého, bytom ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi, Jany 

Červeňákovej, bytom ul. Rómska 7, Pečovská Nová Ves, Anny Bilej, bytom ul. Rómska 

589/11, Pečovská Nová Ves a Jarmily  Kalejovej, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová 

Ves o prenájom bytu v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi. 

 V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil starosta obce, ktorý informoval o 

aktuálnej situácii v rómskej osade, osobitne v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v 

Pečovskej Novej Vsi a predstavil zámer obce riešiť nájomcov v bytovom dome. Postupne sa 

vyjadrili aj poslanci OZ Jaroslav Želinský, ktorý prejavil vôľu prenajať dva voľné byty, Mgr. 

Viera Horňáková, ktorá sa informovala, kde odišli tí dvaja nájomníci, ktorí uvoľnili byty 

a súčasne podporila vôľu voľné byty prenajať. K situácii v osade sa vyjadril poslanec OZ Ing. 

Jozef Kolcun. 

 Poslanci schválili nájom bytov v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej 

Novej Vsi - č. 7 pre Janu Červeňákovú a č. 11 pre Jarmilu Kalejovú na obdobie do 

31.12.2021. 

 

 

Uznesenie č. 87/2021 

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    

 

žiadosť Ivana Červeňáka, nar. 9.1.1964, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves  

o ukončenie nájmu bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi. 

 

 

Uznesenie č. 88/2021 

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    

 

žiadosť Štefana Červeňáka, nar. 11.11.1965, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves  

o ukončenie nájmu bytu č.11 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 89/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje    

 

nájom bytu č. 11 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Jarmilu 

Kalejovú, nar. 3.3.1990, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves na obdobie do 

31.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

Uznesenie č. 90/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje     

 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Janu 

Červeňákovú, nar. 1.3.2003, bytom ul. Rómska 7, Pečovská Nová Ves na obdobie do 

31.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 13 

V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali a schválili: 

13.1.  Návrh starostu obce na schválenie nákupu parcely registra KN-C 274/11, druh 

pozemku: záhrada, o výmere 37 m2, zapísaného na LV 33, k.ú. Pečovská Nová Ves od 

vlastníčky Lýdie Karaffovej, nar. 23.9.1973, bytom ul. Školská 449/2, 082 56 Pečovská Nová 

Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves  z dôvodu vysporiadania pozemkov pod miestnou 

komunikáciou na ul. Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi v nadväznosti na parcelu registra KN-C 

1082/4, zapísanú na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves. 

 Poslanci OZ prejednali a schválili nákup pozemku v prospech obce Pečovská Nová 

Ves. 

               

Uznesenie č. 91/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

nákup  parcely registra KN-C 274/11, druh pozemku: záhrada, o výmere 37 m2, zapísaného na 

LV 33 pre k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-

C 274/5,  druh pozemku: záhrada, o výmere 765 m2, zapísaného na LV 33 pre k.ú. Pečovská 

Nová Ves a to geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 274/11 č. 20/2021 zo dňa 

14.4.2021 vyhotoveného spoločnosťou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody č. 79/79, 083 01 

Sabinov, IČO: 36504441, úradne overeným Okresným úradom v Sabinove, katastrálnym 

odborom sp. zn. G1-242/2021 dňa 24.4.2021, od vlastníčky Lýdie Karaffovej, nar. 23.9.1973, 

bytom ul. Školská 449/2, 082 56 Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves  za 

jednotkovú cenu 10.- Eur/m2. 

 

Hlasovanie : Za     9                       Proti     0                              Zdržal sa       0   



13.2.  Na návrh starostu obce v súvislosti s ukončením verejnoprospešnej stavby a snahe jej 

uvedenia do prevádzky poslanci OZ schválili prenájom plynovodu, stavby s názvom 

„Rozšírenie distribučnej siete v obci Pečovská Nová Ves“ v rozsahu SO 01 „A“ ul. Jabloňová, 

SO 01.1 STL plynovod D 50 PE, SO 01.2 Pripojovací plynovod, SO 02 „B“ ul. Mlynská, SO 

02.1 STL plynovod D 50 PE, SO 02.2 Pripojovací plynovod, SO 04 „D“ ul. Záhradná, SO 

04.1 STL plynovod D 50 PE, SO 04.2 Pripojovací plynovod, SO 05 „E“ ul. Ľutinská, SO 05.1 

STL plynovod D 50 PE, SO 05.2 Pripojovací plynovod  v prospech SPP - distribúcia, a.s., 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava na dobu neurčitú.  

 

 

Uznesenie č. 92/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

nájom plynárskeho zariadenia vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne plynovodu 

s názvom stavby „Rozšírenie distribučnej siete v obci Pečovská Nová Ves“ v rozsahu SO 01 

„A“ ul. Jabloňová, SO 01.1 STL plynovod D 50 PE v celkovej dĺžke 205,59 m, SO 01.2 

Pripojovací plynovod v celkovej dĺžke 6,52 m, SO 02 „B“ ul. Mlynská, SO 02.1 STL 

plynovod D 50 PE v celkovej dĺžke 152,73 m, SO 02.2 Pripojovací plynovod, v celkovej 

dĺžke 5,30 m, SO 04 „D“ ul. Záhradná, SO 04.1 STL plynovod D 50 PE v celkovej dĺžke 

191,09 m, SO 04.2 Pripojovací plynovod v celkovej dĺžke 5,05 m, SO 05 „E“ ul. Ľutinská, 

SO 05.1 STL plynovod D 50 PE v celkovej dĺžke 170,50 m, SO 05.2 Pripojovací plynovod 

v celkovej dĺžke 3,35 m, povolenej rozhodnutím obce Červenica pri Sabinove č. 204/2020-

127/Mp-03 zo dňa 6.10.2020, zrealizovanej v súlade s geodetickou dokumentáciou - 

porealizačným zameraním STL plynovodu, č. zákazky 1521/G - SO 01 „A“ ul. Jabloňová zo 

dňa 22.4.2021 v , SO 02 „B“ ul. Mlynská zo dňa 16.4.2021, SO 04 „D“ ul. Záhradná zo dňa 

16.4.2021, SO 05 „E“ ul. Ľutinská zo dňa 16.4.2021 v prospech SPP - distribúcia, a.s., 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava na dobu neurčitú.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

13.3.    Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o  tom, že dňa 19.3.2021   

žalobca Jaroslav Straka, bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves na Okresný súd 

Prešov podal žalobu na žalovaného – obec Pečovská Nová Ves na určenie vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti - parcele registra KN-C 555, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

ktorej podľa geometrického plánu spoločnosti GEODET SABINOV s.r.o., číslo plánu 

76/2017, vyhotoveného 10.7.2017, autorizačne overeného 10.7.2017 a úradne overeného 

21.9.2017, pod číslom 61-422/2017, zodpovedá parcela KN-C 555/9 – zastavaná plocha, vo 

výmere 41 m2. Konkrétne sa jedná o ďalší z pozemkov - zelený pás medzi miestnou 

komunikáciou a múrom na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi, tentokrát v časti pred 

pozemkom, na ktorom sa nachádza rodinný dom súp. č. 97, ktorého vlastníkom je Jaroslav 

Straka. Spis je vedený na Okresnom súde v Prešove pod sp. zn. 29C/15/2021. 

             V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ Jaroslav Želinský, 

ktorý sa informoval na ďalší postup v konaní. Starosta obce ho informoval. 

  

Uznesenie č. 93/2021 

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 podaní žaloby žalobcom Jaroslavom Strakom, 

bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves na žalovaného Obec Pečovská Nová Ves na 

určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - parcele registra KN-C 555, zapísanej na LV 

1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorej podľa geometrického plánu spoločnosti GEODET 

SABINOV s.r.o., číslo plánu 76/2017, vyhotoveného 10.7.2017, autorizačne overeného 

10.7.2017 a úradne overeného 21.9.2017, pod číslom 61-422/2017, zodpovedá parcela KN-C 

555/9 – zastavaná plocha, vo výmere 41 m2. Konanie je vedené na  Okresnom súde Prešov 

pod sp. zn. 29C/15/2021.  

 

Uznesenie č. 94/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

ukladá  

  

PhDr. Jaroslavovi Dujavovi, starostovi obce Pečovská Nová Ves do právoplatného skončenia 

veci vedenej na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 29C/15/2021 vo veci žaloby o určenie 

vlastníckeho práva k parcele KN-C 555/9, k.ú, Pečovská Nová Ves na zasadnutiach OZ 

informovať OZ o stave konania. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

13.4.    Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o  výsledku  verejného 

pojednávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.5.2021 na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 

32C/45/2019 vo veci žaloby na určenie vlastníckeho práva k parcele KN-C 555/5, k.ú, 

Pečovská Nová Ves, podanej žalobcom Helenou Dujavovou, bytom ul. Záhradná 93/21, 

Pečovská Nová Ves proti obci Pečovská Nová Ves. Pojednávanie bolo odročené na neurčito 

za účelom ďalšieho dokazovania.   

 

Uznesenie č. 95/2021 

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 výsledku verejného pojednávania, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 18.5.2021 na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 32C/45/2019 vo veci žaloby na 

určenie vlastníckeho práva k parcele KN-C 555/5, k.ú, Pečovská Nová Ves podanej žalobcom 

Helenou Dujavovou, bytom ul. Záhradná 93/21, Pečovská Nová Ves proti obci Pečovská 

Nová Ves. 

 

13.5.  Poslanci OZ prejednali a schválili pristúpenie obce Pečovská Nová Ves k memorandu 

o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny so sídlom Námestie mieru 2, 

Prešov, IČO: 2283208 za účelom dlhodobej spolupráce účastníkov memoranda v oblasti 

riešenia krízových situácií v Prešovskom samosprávnom kraji. 

             V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý sa informoval o nároku na príspevok z nadácie v prípade potreby, starosta 

obce mu prečítal príslušné znenie článku memoranda. 

             Poslanci OZ neschválili pristúpenie obce Pečovská Nová Ves k memorandu 

o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny za účelom dlhodobej 



spolupráce účastníkov memoranda v oblasti riešenia krízových situácií v Prešovskom 

samosprávnom kraji. 

     

 

Uznesenie č. 96/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

pristúpenie obce Pečovská Nová Ves k memorandu o partnerstve a spolupráci s Nadáciou 

PSK pre podporu rodiny so sídlom Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 2283208 za účelom 

spolupráce v oblasti riešenia krízových situácií v Prešovskom samosprávnom kraji. 

 

Hlasovanie : Za     0                Proti    9                                                      Zdržal sa       0   

                                                  (Ing. Radoslav Lipjanec, Ján Antol, 

                                                  Ing. Jozef Kolcun, Ing. Štefan Tall, 

                                                  Peter Novický, PhDr. Slavomír Karabinoš, 

                                                  Mgr. Viera Horňáková, Mgr. Katarína Falatová 

       Jaroslav Želinský) 

 

13.6.  Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom dianí v obci od 19.3.2021 doposiaľ. 

Popri plnení každodenných povinností detailnejšie informoval o: 

 celoplošnom nepretržitom víkendovom testovaní v obci od 22.1.2021 do 10.5.2021, 

 mobilnom očkovacom centre polikliniky Sabinov, ktoré začalo dňom 18.5.2021 

s očkovaním obyvateľov obce,  

 ukončení parkoviska pred PB SP, ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves,  

 ukončení a kolaudácii projektu „Rozšírenie distribučnej siete v obci Pečovská Nová Ves“ 

v rozsahu SO 01 „A“ ul. Jabloňová, SO 02 „B“ ul. Mlynská, SO 04 „D“ ul. Záhradná, SO 

05 „E“ ul. Ľutinská,  

 začatí projektu združenej investície s VSD, a.s. „Pečovská Nová Ves- 2x12 b.j. bežný 

štandard, SO 08 Úprava NN vedenia a DP, SO 09 Úprava vedenia Verejného osvetlenia“,  

 začatí a pokračovaní v projekte Modernizácie osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves - 

Južná časť - 1. etapa,  

 schválení dotácie PSK na nákup dataprojektoru a elektrického výsuvného plátna pre 

potreby obce, 

 priebehu povoľovacích konaní na pripravované verejnoprospešné stavby výstavby 

a rekonštrukcií miestnych komunikácií na ul. Jabloňovej, Mlynskej, Záhradnej,  

 rozšírení vodovodu a kanalizácie na ul. Rómskej a postupe prác v projekte Dobudovanie 

ZTI v MRK obce Pečovská Nová Ves. 

           Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o aktuálnom dianí v obci od 

19.3.2021 doposiaľ.   

 

Uznesenie č. 97/2021 

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 dianí v obci od 19.3.2021 

doposiaľ.  

 



 

K bodu č. 14 

  

 V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ postupne 

vystúpili: 

 Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková informovala, že počas intenzívnych dažďov 

došlo k upchávaniu priepustov a vylievaniu vody z odvodňovacích priekop na ul Hlavnej. 

Žiadala o vyčistenie priepustov a priekop. Požiadala sprístupniť PVC na ul. Kvetnej 32, kde 

boli premiestnené kroje a iné vybavenie FS Jablonečka. 

 Poslanec OZ Peter Novický sa informoval na stav výstavby vodovodu na ul. Hlavnej. 

Starosta obce ho informoval, že aktuálne je predmetom posudzovania Environmentálneho 

fondu žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu vodovodu. V prípade podporenia žiadosti je 

jeho realizácia plánovaná na rok 2021. 

 Poslanec OZ Ján Antol informoval o stave vodného toku potoka Ľutinka v časti od 

cestného mosta na ceste I/68 a mosta na ul. Na Trubalovec. Požiadal starostu obce, aby 

vstúpil do jednania so správcom toku a požiadal o jeho úpravu (odstránenie naplavenín 

v strede toku) a zvýšenie ochrany  brehov, hlavne smerom k rodinným domom.  

 Poslanec OZ Slavomír Karabinoš sa informoval na stav výberového konania na 

riaditeľa ZŠ s MŠ, starosta obce mu odpovedal, že aktuálne došlo k odvolaniu núdzového 

stavu, preto sa začne touto otázkou zaoberať. Vzhľadom na stiesnené pomery na OcÚ navrhol 

presťahovať obecnú knižnicu do bytu v ZŠ s MŠ, pričom aktuálnym nájomcom navrhol 

citlivo ponúknuť jeden z nájomných bytov, ktoré sa aktuálne stavajú v obci na ul. Kvetnej. 

Zvyšné priestory v byte navrhol využívať pre potreby obce, napr. počas jarmoku. 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský informoval, že má vedomosť o blížiacom sa uvoľneniu 

predmetného bytu. V súvislosti s pripravovanou realizáciou vodovodu na ul. Hlavnej navrhol 

rozšíriť výjazd z ul. Južnej, resp. ul. Na Rybníkoch na cestu I/68, nakoľko registruje, že 

niektorí vodiči, či vodičky pri krížnom prechádzaní križovatkou zadným kolesom prechádzajú 

čiastočne priekopou. Informoval sa na stav sčítania obyvateľov v našej obci. Starosta obce ho 

informoval o percentuálnom stave sčítania sa obyvateľov v obci k dátumu konania OZ. 

Informoval sa o stave voľných miest v materských školách v obci vzhľadom na povinnosť 

predškolskej prípravy od budúceho školského roka. Starosta obce ho informoval o kapacitách 

materských škôl v obci a o tom, že naša obec sa na túto povinnosť pripravila výhľadovo 

a v dostatočnom predstihu, a to vybudovaním druhej materskej školy na ul. Rómskej. Na 

záver sa informoval na stav vyšetrovania vandalizmu a poškodenia rodinného domu rodiny 

Antolovej a rozbitia sklenených výplní na čakárni železničnej stanice. Starosta obce ho 

informoval, že v danej veci koná polícia, obec nedisponuje informáciami o stave vyšetrovania 

a menách páchateľov. Pozitívne hodnotil skutočnosť, že zákonní zástupcovia jedného 

z maloletých poškodzovateľov sklenených výplní na čakárni železničnej stanice iniciatívne na 

vlastné náklady odstránili škody a zasklili ich. 

 Poslankyňa OZ Mgr. Katarína Falatová sa informovala, aký je predpokladaný termín 

odovzdávania nových bytov nájomníkov. Starosta obce ju informoval, že predpokladá, že to 

bude v máji budúceho roka. 

 

 

 K bodu č. 15 

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

nakoľko verejnosť na zasadnutí OZ nebola prítomná. 

 

 



K bodu č. 16 

 V závere starosta obce poďakoval prítomným za ich účasť a prijatie racionálnych 

rozhodnutí v prospech obce. Následne ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Jozef Kolcun - 

Ján Antol - 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                        Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Eva Kolcunová  


