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Z Á P I S N I C A 
zo XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

30.3.2016 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Silvia Orosová 
       

 

K bodu č. 1 

 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť na zasadnutí OZ poslanca Ing. Jozefa Kolcuna z dôvodu 

služobnej cesty mimo miesta bydliska, Mgr. Lukáš Baňas a Mgr. Silvia Orosová z dôvodu 

plnenia pracovných povinností. Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol  

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

doručená 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. Schválenie poskytnutia úveru pre obec Pečovská Nová Ves 

5. Schválenie zámeru na prevod nehnuteľnosti do majetku obce 

6. Rôzne 

7. Otázky poslancov OZ 

8. Otázky a podnety občanov 

9. Záver    

   

 

Uznesenie č. 54/2016 

 

  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 XIV. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  6                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 2  

 

 Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Slavomír Karabinoš a Ján Antol.  
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Uznesenie č. 55/2016 

 

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. Slavomír Karabinoš a Ján Antol.  

                                                                               

                                                                                                                

K bodu č. 3 

 

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

Ing. Jozef Balaščík, Jaroslav Želinský a Peter Novický. 

 

Uznesenie č. 56/2016 

 

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: Ing. Jozef Balaščík, Jaroslav Želinský a Peter Novický.. 

                                                                

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode starosta obce informoval, že uznesením obecného zastupiteľstva obce 

Pečovská Nová Ves č. 317/2015 zo dňa 11.12.2015 bol schválený rozpočet obce Pečovská Nová 

Ves na rok 2016 a v rámci neho bola schválená suma 5000.- Eur na prvú splátku nového 

motorového vozidla pre obec, nakoľko aktuálne využívané vozidlo Škoda Fabia Combi je z roku 

2003, v čase schvaľovania rozpočtu na rok 2016 už malo najazdených viac ako 230 000 km, jeho 

technický stav sa postupne zhoršuje, vyžaduje si ďalšie a ďalšie investície a vzrastá na ňom 

spotreba PHM. Uviedol, že v rámci schváleného zámeru na nákup nového motorového vozidla 

obec výberovým konaním cestou elektronického trhoviska vysúťažila motorové vozidlo typu 

Škoda Yeti Ambition, 1,4 TSi, 92 kW, rok výroby 2016, VIN: TMBJJ75L8G6056319, bielej 

farby, druh paliva benzín, za vysúťaženú cenu 17 862.- Eur. Na základe pôvodného zámeru 

poslancov OZ navrhol, aby motorové vozidlo bolo zakúpené na štvrtiny, pričom prvá splátka za 

vozidlo vo výške 4 465,50.- Eur bude uhradená pri kúpe vozidla, zvyšná časť sa uhradí v troch  

ročných splátkach na základe štandardného úveru od spoločnosti spolupracujúcej 

a autorizovaným predajcom. Konštatoval, že výška žiadaného úveru predstavuje sumu 

13 396,50.- Eur. Úver je bez navýšenia. Pred hlasovaním poslancov OZ o poskytnutí úveru 

starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce o jej vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie úveru.  

Hlavná kontrolórka obce poskytnutie úveru doporučila. Poslanci OZ zobrali na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce a následne schválili žiadosť o poskytnutie úveru vo výške 

13 396,50.- Eur od spoločnosti Škoda Financial Services na nákup motorového vozidla  typu 

Škoda Yeti Ambition, 1,4 TSi, 92 kW, rok výroby 2016, VIN: TMBJJ75L8G6056319 pre Obec 

Pečovská Nová Ves. 
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Uznesenie č. 57/2016 

 

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  

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej k žiadosti 

o poskytnutie úveru vo výške 13 396,50.- Eur od spoločnosti Škoda Financial Services na 

nákup motorového vozidla typu Škoda Yeti Ambition, 1,4 TSi, 92 kW, rok výroby 2016, 

VIN: TMBJJ75L8G6056319  pre Obec Pečovská Nová Ves. 

                                                                               

Uznesenie č. 58/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje   

 

poskytnutie úveru vo výške 13 396,50.- Eur od spoločnosti Škoda Financial Services na nákup 

motorového vozidla typu Škoda Yeti Ambition, 1,4 TSi, 92 kW, rok výroby 2016, VIN: 

TMBJJ75L8G6056319  pre Obec Pečovská Nová Ves. 

                                                                

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 59/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

splnomocňuje   

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslav Dujavu na dojednanie zmluvných podmienok 

poskytnutia úveru vo výške 13 396,50.- Eur od spoločnosti Škoda Financial Services na nákup 

motorového vozidla typu Škoda Yeti Ambition, 1,4 TSi, 92 kW, rok výroby 2016, VIN: 

TMBJJ75L8G6056319  pre Obec Pečovská Nová Ves a podpis úverovej zmluvy pre žiadateľa 

obec Pečovská Nová Ves. 

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5 

 

V tomto bode poslanci OZ schválili zámer na prevod nehnuteľnosti do majetku obce  

Pečovská Nová Ves - novo vytvorenej parcely registra KN-C č.  1471/15,   druh pozemku: 

ostatná plocha o výmere 5828 m
2
, nachádzajúcej sa v k. ú. Pečovská Nová Ves v podiele 1/1. 
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Uznesenie č. 60/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

zámer na prevod nehnuteľnosti do majetku obce Pečovská Nová Ves - kúpu novo vytvorenej 

parcely registra KN-C č.  1471/15,   druh   pozemku:  ostatná plocha o výmere 5828 m
2
, ktorá 

vznikla na  základe   geometrického plánu  na  zameranie parcely č. 18/2016 zo dňa 9.3.2016 

vypracovaného firmou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov  z pôvodných parciel 

registra  KN-E  č.  434,  druh  pozemku:  trvalé trávnaté porasty  o výmere 6438 m
2
,   KN-E č. 

433, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 10380 m
2
 a   KN-E č. 432, druh pozemku: trvalé 

trávnaté porasty o výmere 9598 m
2
,  všetky sa nachádzajúce  v   katastrálnom území Pečovská 

Nová Ves  v podiele 1/1 od  vlastníkov - Vincenta Straku, bytom ul. Záhradná  95/22,        

082 56 Pečovská Nová Ves, Anny Cvancigerovej, bytom ul. Školská 457/10, 082 56 

Pečovská Nová Ves a Matildy Gernátovej, bytom ul.  Na  Rybníkoch 479/1, 082 56 Pečovská 

Nová Ves  za účelom realizácie investičných zámerov obce.     

 

Hlasovanie : Za  6                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 6 

 

6.1 V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu zástupcu starostu obce, 

poslanca Mgr. Slavomíra Karabinoša o výsledkoch volieb do NR SR 2016 v našej obci, 

konaných dňa 5.3.2016. 

 

Uznesenie č. 61/2016 

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 zástupcu starostu obce, poslanca Mgr. Slavomíra Karabinoša o výsledkoch  volieb 

do NR SR 2016 v našej obci konaných dňa 5.3.2016. 

 

6.2  Prednosta OcÚ Andrej Petruš predložil návrh na schválenie zámeru na odpredaj 

prebytočného majetku obce – motorových a prípojných vozidiel, formou verejnej obchodnej 

súťaže. Poslanci zámer schválili. 

 

Uznesenie č. 62/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer obce Pečovská Nová Ves na odpredaj prebytočného majetku obce – motorových 

a prípojných vozidiel formou verejnej obchodnej súťaže. 

Konkrétne:  
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1. traktor Zetor 7011, EČ: SB-607AA, rok výroby 2002, červená farba, toho času 

nepojazdný,  

2. traktorový sklápací príves, EČ: SB-113YB, rok výroby 1986,  

3. nákladné motorové vozidlo typu Avia A 31 N SPO-M-1, skriňová,  v minulosti EČ: 

SB-524AN, rok výroby 1985, vyradené z evidencie, nepojazdné,  

4. nákladné motorové vozidlo typu Avia 31 NSPO-M-1, skriňová,  EČ: SB481AG, rok 

výroby 1985, modrá farba, vozidlo dočasne vyradené z prevádzky od 27.11.2015 do 

26.11.2020, nepojazdné,  

5. nákladné motorové vozidlo Multicar M 25, v minulosti EČ: SB-302AI, druh vozidla 

nákladné, rok výroby 1979, modrá farba, vyradené z prevádzky, nepojazdné,  

6. motorové vozidlo typu Škoda Fabia Combi, EČ: SB-539AJ, rok výroby 2003, čierna 

farba,  

 

Hlasovanie : Za  6                           Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

6.3   Starosta obce informoval poslancov o: 

 finalizácii terénnych úprav a opatreniach pri riešení svahovej deformácie v Pečovskej 

Novej Vsi, 

 riešení protipovodňových opatrení obce v rámci Partnerstva - spoločný postup obcí 

Pečovská Nová Ves, Ľutina a Olejníkov pri riešení protipovodňových opatrení na toku 

potoka Ľutinka, s tým súvisiacimi pracovnými stretnutiami na OcÚ Peč. N. Ves so 

zástupcami MŽP, SVP a dotknutých obcí, 

 tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo  žiadosť obce na 

riešenie havarijného stavu vykurovacích telies a rozvodov v budove ZŠ s MŠ od roku 

2012 sumou 60 000.- Eur,  

 výsledku verejného obstarávania na dodávateľa stavby multifunkčné ihrisko pri         

ZŠ s MŠ,  

 podporení žiadosti obce Pečovská Nová Ves o rekonštrukciu telocviční ZŠ s MŠ 

v Pečovskej Novej Vsi  vo výzve na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na 

rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a  na vybavenie telocvične na 

rok 2016 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sumou     

103 420.- Eur, pričom spoluúčasť obce Pečovská Nová Ves predstavuje sumu           

25 220.- Eur, 

 výsledku výkonu štátneho stavebného dohľadu obce Pečovská Nová Ves vo veci 

odstránenia ruín stavby bývalého rodinného domu nachádzajúceho sa na parcele KN-E 

č. 192/4, na ul. Školskej pred ZŠ s MŠ na náklady obce Pečovská Nová Ves, 

 odstránení stromu pred kostolom sv. Ondreja a príprave realizácie náhradnej výsadby, 

 sanácii nadrozmerného stromu topoľ na ul. Za Ľutinkou a s tým súvisiacim podnetom 

podaným občanom obce na odbore životného prostredia OÚ Sabinov, 

 úpravách okolia vodného toku Ľutinka v časti medzi železničným mostom a mostom 

na ceste I. triedy v smere na Lipany, 

 uvedení zberného dvora a kompostárne do prevádzky dňom 19.3.2016, 

 prenájme 1100 l kontajnerov na separáciu plastov, skla a papiera a ich plánovanom 

rozmiestnení po uliciach obce, 

 uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov Envi-pak 

a.s. zodpovedajúcou za zber triedeného odpadu a recykláciu obalov a odpadu, 

  

 terénnych úpravách a skrášlení areálu bývalej tehelne, 

 opakovanom poškodzovaní čakárne na železničnej stanici a vandalizme v jej okolí, 
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 množiacom sa zakladaní čiernych skládok a prijatých opatreniach na elimináciu 

skutkového stavu, 

 dlhodobom prenájme novo vytvorenej parcely KN-C č. 482/2, k. ú. Pečovská Nová 

Ves o výmere 933 m
2
, druh pozemku – zastavaná plocha, k. ú. Pečovská Nová Ves,  

za účelom realizácie protipovodňových opatrení, rozšírenia vodovodu, kanalizácie  

plynofikácie,  

 zapojení sa do výzvy na podporu kultúrnych tradícií vyhlásenej MK SR,  

 zapojení sa do výzvy na podporu športu vyhlásenej PSK. 

 

Uznesenie č. 63/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

spoluúčasť obce Pečovská Nová Ves v podporenej žiadosti vo výzve na predkladanie žiadostí 

o finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie 

telocvične na rok 2016 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky - projektu rekonštrukcie telocviční Základnej školy s materskou školou 

v Pečovskej Novej Vsi s výškou spoluúčasti obce Pečovská Nová Ves na bežné výdavky        

v sume 25 000.- Eur k poskytnutým finančným prostriedkom v sume 76 000.- Eur a s výškou 

spoluúčasti obce Pečovská Nová Ves v sume 220.- Eur k poskytnutým finančným 

prostriedkom v sume 2 200.- Eur na kapitálové výdavky. 

 

Hlasovanie : Za  6                           Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 64/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

dlhodobý prenájom novo vytvorenej parcely KN-C č. 482/2, k. ú. Pečovská Nová Ves 

o výmere 933 m
2
, druh pozemku – zastavaná plocha, k. ú. Pečovská Nová Ves, na dobu určitú  

od 3. marca 2016 do 2. marca 2023 od vlastníka Jaroslava Petríka, trvale bytom ul. 

Komenského 762/34, 083 01 Sabinov za účelom realizácie projektov vo verejnom záujme 

s cieľom riešenia protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, revitalizácie 

a zabudovania inžinierskych sietí na pozemku, za vzájomne dohodnutú cenu dlhodobého 

prenájmu vo výške  50,00.- Eur/rok (slovom: päťdesiat).  

                                                                   

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 65/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  
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zapojenie obce Pečovská Nová Ves do podpory projektu „19. Pečovskonovoveský remeselný 

jarmok“ v programe 4.2 – Vznik, prezentácia a šírenie tvorby z dotácie Fondu na podporu 

umenia 2016 v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sumou spolu 15 003.- 

Eur, pričom žiadaná podpora predstavuje sumu 13 703.- Eur s  8,665 %  spoluúčasťou obce 

Pečovská Nová Ves vo výške 1 300.- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 66/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

zapojenie obce Pečovská Nová Ves do podpory projektu na podporu športu v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 a financovanie 

projektov realizovaných v rámci programu „šport“ žiadanou sumou 5 000.- Eur s 20 % 

spoluúčasťou obce Pečovská Nová Ves v sume 1 000.- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   6                            Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

    K bodu č. 7 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ sa poslanec Ing. Ondrej 

Semančík opýtal na vlastnícke vzťahy k ceste medzi ul. Mlynskou smerom k potoku Ľutinka, 

resp. k železničnému mostu, nakoľko vo večerných hodinách je na danom úseku tma. Starosta 

obce mu odpovedal, že predmetný pozemok je vo vlastníctve ŽSR a tento majetkový stav 

bráni investíciám obce do cudzieho majetku. 

 

 

K bodu č. 8 

 

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

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil. 

 

 

K bodu č. 9 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ. 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Slavomír Karabinoš - 

Ján Antol - 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková                                                                 


