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

1.9.2015
v     Pečovskej Novej Vsi

Program:       podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:   Jaroslav Želinský do bodu č. 3, Ing. Nadežda Matisovská – hlavná 
                       kontrolórka
      
K bodu č. 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol PhDr. Jaroslav Dujava,  starosta
obce.  Ospravedlnil  neúčasť  hlavnej  kontrolórky  obce  Ing.  Nadeždy  Matisovskej  zo
zdravotných dôvodov. Predložil návrh programu uvedeného v pozvánke, ktorá tvorí prílohu
zápisnice  a  bola  poslancom 31.8.2015 doručená a súčasne  bola  zverejnená  aj  na webovej
stránke obce. Poslanci  program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie zámeru uchádzať sa o podporu projektu v rámci výzvy z Programu rozvoja

vidieka  na roky 2014 -  2020,  opatrenie  6.4 -  Podpora  na investície  do vytvárania
a rozvoja  nepoľnohospodárskych  činností,  konkrétne  činností  pre  cieľové  skupiny
deti, seniori a osoby so zníženou schopnosťou pohybu

5. Diskusia
6. Záver

Uznesenie č. 229/2015
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 VII. zasadnutia OZ podľa  predloženého návrhu uvedeného na pozvánke 
na VII. zasadnutie OZ.

Hlasovanie : Za   8                            Proti    0                                          Zdržal sa       0

K bodu č. 2 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení

Ing. Ondrej Semančík a Mgr. Lukáš Baňas.
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Uznesenie č. 230/2015
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. Ondrej Semančík a Mgr. Lukáš Baňas.
                                                                                                                              

K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:

Ing. Jozef Balaščík, Mgr. Slavomír Karabinoš a Ján Antol.

Uznesenie č. 231/2015
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, Mgr. Slavomír Karabinoš a Ján Antol.
                                                               
Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

K bodu č. 4 
Na rokovanie  sa dostavil  poslanec  Želinský.  V tomto  bode starosta  obce predstavil

poslancom OZ obcou pripravený projekt dostavby a rekonštrukcie budovy bývalej sobášnej
siene  na  ul.  Hlavnej  v Pečovskej  Novej  Vsi  a jej  interiérové  a exteriérové  vybavenie  na
sociálne zariadenie – denný stacionár pre seniorov. Uviedol, že o podporu projektu sa môže
uchádzať podnikateľský subjekt cestou výzvy z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 -
2020, opatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností,  konkrétne  činností  pre  cieľové  skupiny  deti,  seniori  a  osoby  so  zníženou
schopnosťou pohybu.  V tejto  súvislosti  navrhol  založenie  obchodnej  spoločnosti  so 100%
účasťou obce s názvom „CSS Pečovská Nová Ves s.r.o.“, so sídlom v Pečovskej Novej Vsi,
ul.  Hlavná  33,  (pozn.  –  CSS  znamená  Centrum  sociálnych  služieb),  ktorá  bude
predkladateľom  projektu  „Rekonštrukcia  a modernizácia  zdravotného  strediska  Pečovská
Nová  Ves,  č.  parcely  762/1,  II.  etapa  –  sociálne  zariadenie“  a do  budúcna  by  mohla
zastrešovať všetky sociálne služby v našej obci. Poslanci OZ po diskusii k predmetnému bodu
schválili  zámer  obce  uchádzať  sa  o projekt  a následne  schválili  založenie  obchodnej
spoločnosti  so 100% účasťou obce s názvom „CSS Pečovská Nová Ves s.r.o.“,  so sídlom
v Pečovskej Novej Vsi, ul.  Hlavná 33. Na návrh poslancov OZ sa jednohlasne konateľom
predmetnej obchodnej spoločnosti stal starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava a členmi dozornej
rady prednosta  OcÚ Andrej  Petruš  ako jej  predseda  a poslanci  Mgr.  Slavomír  Karabinoš
a Mgr. Lukáš Baňas ako členovia. 
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Uznesenie č. 232/2015
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  uchádzať  sa  o  podporu  projektu  „Rekonštrukcia
a modernizácia  zdravotného  strediska  Pečovská  Nová  Ves,  č.  parcely  762/1,  II.  etapa  –
sociálne  zariadenie“  v  rámci  výzvy  z  Programu  rozvoja  vidieka  na  roky  2014  -  2020,
opatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
konkrétne činností pre cieľové skupiny deti, seniori a osoby so zníženou schopnosťou pohybu

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                   Zdržal sa       1    (Peter Novický)

Uznesenie č. 233/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

v súvislosti so schválením zámeru Obce Pečovská Nová Ves uchádzať sa o podporu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely 762/1,
II. etapa – sociálne zariadenie“ v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 -
2020, opatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností,  konkrétne  činností  pre  cieľové  skupiny  deti,  seniori  a  osoby  so  zníženou
schopnosťou  pohybu,  založenie  obchodnej  spoločnosti  so  100% účasťou  Obce  Pečovská
Nová Ves s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej
Vsi,  ul.  Hlavná  33,  ktorá  bude  predkladateľom  projektu  „Rekonštrukcia  a modernizácia
zdravotného strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely 762/1, II. etapa – sociálne zariadenie“.  

Hlasovanie : Za   9                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 234/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

mimo iných neviazaných živností obchodnej spoločnosti so 100% účasťou Obce Pečovská
Nová Ves s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej
Vsi, ul. Hlavná 33, tieto konkrétne živnosti:
22.3 Prevádzkovanie výdajne stravy
22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
25.1 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu ...
28.2 Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na          
vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
29.4 Poskytovanie sociálnych služieb
29.5 Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
30.1 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
31.6 Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
31.37 Služby požičovní
                                                                                                                              .  
Hlasovanie : Za   9                             Proti    0                                          Zdržal sa       0
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Uznesenie č. 235/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

PhDr. Jaroslava Dujavu, bytom ul. Školská 16, Pečovská Nová Ves, starostu obce Pečovská
Nová Ves za 1. konateľa obchodnej spoločnosti so 100% účasťou Obce Pečovská Nová Ves
s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul.
Hlavná 33.                                                                                                                               .  

Hlasovanie : Za   9                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 236/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

Andreja Petruša, bytom ul. Jabloňová č. 10, Pečovská Nová Ves za predsedu dozornej rady
obchodnej  spoločnosti  s obchodným  názvom  CSS  Pečovská  Nová  Ves  s.r.o.,  so  sídlom
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.                                                  .  

Hlasovanie : Za   9                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 237/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

Mgr. Slavomíra Karabinoša, bytom ul. Hlavná č. 80, Pečovská Nová Ves za 1. člena dozornej
rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.                                         .  

Hlasovanie : Za  8                    Proti  0             Zdržal sa       1  (Mgr. Slavomír Karabinoš)

Uznesenie č. 238/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

Mgr. Lukáša Baňasa, bytom ul. Za Majerom č. 39, Pečovská Nová Ves za 2. člena dozornej
rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.                                         .  

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0           Zdržal sa      1   (Mgr. Lukáš Baňas)
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Uznesenie č. 239/2015
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. Jaroslava Dujavu na výkon činností spojených so
založením obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so
sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
                    
Hlasovanie : Za   9                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 240/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
súhlasí

aby obchodná spoločnosť s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. mala sídlo
v priestoroch OcÚ Pečovská Nová Ves na ul. Hlavnej 33 v Pečovskej Novej Vsi.

Hlasovanie : Za   9                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 241/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2015 v sume
5000,-  Eur  (slovom:  päť  tisíc  Eur)  na  základné  imanie  spojené  so  založením  obchodnej
spoločnosti so 100% účasťou Obce Pečovská Nová Ves s obchodným názvom CSS Pečovská
Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33. 

Hlasovanie : Za   9                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

K bodu č. 5
V bode „Diskusia“ starosta obce informoval poslancov OZ o tragédii, ktorá sa udiala

v našej obci dňa 31.8.2015 v podvečerných hodinách, kedy po explózii munície z II. svetovej
vojny  došlo  k vážnym  zraneniam  dvoch  10-ročných  chlapcov  a ľahšiemu  zraneniu  10-
ročného dievčaťa na ul. Rómskej. Informoval, že dnešného dňa sa v blízkosti miesta nešťastia
našla nevybuchnutá munícia z II. svetovej vojny. Nakoľko sa jedná o poškodených zväčša zo
sociálne  málo  podnetného  prostredia,  je  maximálne  nápomocný  poškodeným  rodinám
v komunikácii  s ošetrujúcimi  lekármi  a OČTK.  Po  náleze  munície  bezodkladne  požiadal
vedenie KR PZ Prešov o dôkladnú pyrotechnickú prehliadku v lokalite nálezu munície.
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Uznesenie č. 242/2015
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 tragédii,  ktorá  sa  udiala  v našej  obci  dňa
31.8.2015, kedy pri explózii munície z II. svetovej vojny došlo k vážnym zraneniam troch 10-
ročných detí na ul. Rómskej a opatreniach zameraných na stabilizáciu situácie medzi občanmi
na  ul.  Rómskej  v Pečovskej  Novej  Vsi,  pomoci  poškodeným  rodinám  a súčinnosti
s príslušnými inštitúciami. 

K bodu č. 6
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ. 

Overovatelia zápisnice : 
Ing. Ondrej Semančík -
Mgr. Lukáš Baňas -

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš
                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ

Zapísala : Ing. Nalevanková
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