ZÁPISNICA
z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

2.12.2020
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Peter Novický do bodu 2, Ján Antol do bodu 4.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava. Informoval, že neprítomní sú poslanci OZ Ján Antol a Peter Novický.
Starosta obce skonštatoval, že fyzicky je prítomných 7 poslancov OZ, čím je obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné.
Vysvetlil dôvod zvolania zasadnutia OZ mimo plánu schválených termínov zasadnutí
OZ v tomto období.
Starosta obce navrhol prejednanie programu zasadnutia OZ v bodoch a poradí
uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ fyzicky
a elektronicky doručená a súčasne bola zverejnená aj na webovej stránke obce.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh aktualizácie uznesenia o určení výšky žiadaných nenávratných finančných
prostriedkov obcou Pečovská Nová Ves v rámci žiadosti o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Rozšírenie zberného dvora v obci
Pečovská Nová Ves“, kód žiadosti NFP310010AFQ9, kód výzvy OPKZP-PO1-SC1112017-32 na základe výzvy riadiaceho orgánu
5. Otázky poslancov OZ
6. Otázky a podnety občanov
7. Záver
Poslanci OZ schválili program rokovania XVIII. zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 153/2020
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 XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za

8

Proti

0

Zdržal sa

0

1

K bodu č. 2
Pri prejednávaní predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec
OZ Peter Novický.
Za zapisovateľku bola určená referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena
Nalevanková a za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Jozefa Kolcuna a Ing. Štefana
Talla.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.
Uznesenie č. 154/2020
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 Ing. Štefana Talla.
K bodu č. 3
Rokovanie OZ pokračovalo voľbou návrhovej komisie do ktorej boli zvolení: Jaroslav
Želinský, Mgr. Viera Horňáková a Mgr. Katarína Falatová.
Uznesenie č. 155/2020
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: Jaroslav Želinský, Mgr. Viera Horňáková a Mgr. Katarína
Falatová.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
Pri prejednávaní predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec
OZ Ján Antol.
V rámci predmetného bodu programu starosta obce predložil poslancom OZ návrh
aktualizácie uznesenia č. 47/2018 zo dňa 22.3.2018 v znení zmien schválených uznesením č.
101/2019 zo dňa 14.6.2019, ktorým bolo schválené zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu s projektu
„Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“, zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uviedol, že predmetom návrhu je aktualizácia pôvodnej sumy zabezpečenia
finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu vo výške max. 35 767,82 Eur
z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 715 356,40 Eur v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci. Podotkol, že k aktualizácii nedochádza svojvoľne, ale na základe výzvy
riadiaceho orgánu o doplnenie žiadosti o NFP, z ktorej tieto sumy vyplynuli, pričom termín
podania doplnenia žiadosti na základe výzvy je 4.12.2020.
V diskusii vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková, ktorá sa informovala ako
sa bude separovať odpad v rómskej osade. Poukázala na potrebu práce s Rómami a ich učeniu
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separovaniu odpadov. Ďalej vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský, ktorý sa informoval na
odberateľov separovaného odpadu, zber kuchynského odpadu v obci a poukázal na možnosti
triedenia odpadu na cintoríne, ktorý často občania obce zanedbávajú a neseparujú odpad.
Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa informoval na merateľné ukazovatele projektu
a na to, kto podával žiadosť na predmetný projekt. Poslanec OZ Peter Novický sa informoval
na víťaza verejného obstarávania na stavebné práce a čo všetko budú obsahovať. Na ich
otázky odpovedal starosta obce.
Poslanci OZ schválili zmenu uznesenia č. 47/2018 zo dňa 22.3.2018 v znení zmien
schválených uznesením č. 101/2019 zo dňa 14.6.2019 vo veci podania žiadosti o NFP obcou
Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 156/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 47/2018 zo dňa 22.3.2018 v znení jeho zmeny schválenej uznesením č.
101/2019 zo dňa 14.6.2019 takto:
Pôvodné znenie 3. bodu uznesenia v znení:
„zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške
maximálne 34 033,44 Eur
(slovom:
tridsaťštyritisíctridsaťtri
44/100 Eur)
z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 680 668,82 Eur (slovom:
šesťstoosemdesiattisícšesťstošesťdesiatosem 82/100 Eur) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,“
sa mení takto:
„zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške
maximálne 35 767,82 Eur (slovom: tridsaťpäťtisícsedemstošesťdesiatsedem 82/100 Eur)
z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 715 356,40 Eur
(slovom:
sedemstopätnásťtisíctristopäťdesiatšesť 40/100 Eur) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.“
Úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 47/2018
zo dňa 22.3.2018 v znení jeho zmeny schválenej uznesením č. 101/2019 zo dňa 14.6.2019 po
zmene v rozsahu zmeny výšky žiadanej finančnej podpory a na to naviazaného 5 %
zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu žiadateľom – obcou
Pečovská Nová Ves po zmenách znie:
Uznesenie č. 47/2018
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 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného
prostredia, zameranie - Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická
úprava triedeného zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
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komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy - OPKZP-P01SC111-2017-32, prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičná priorita: 1.1. –
Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali
v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, špecifický cieľ - 1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, fond – kohézny fond,
typ výzvy – otvorená, poskytovateľ - Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava s projektom „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská
Nová Ves“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce
Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves
a Akčným plánom najmenej rozvinutého okresu Sabinov,


zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške
maximálne 35 767,82 Eur (slovom: tridsaťpäťtisícsedemstošesťdesiatsedem 82/100
Eur) z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 715 356,40 Eur (slovom:
sedemstopätnásťtisíctristopäťdesiatšesť 40/100 Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
V bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ napriek diskusii, ktorá
prebiehala jednotlivo pri každom bude programu zazneli ďalšie otázky:
Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun požiadal o ďalšiu studňu na ul. Rómskej. Starosta obce
ho informoval, že pred časom bola v osade na pozemku obce vykopaná ďalšia studňa, ktorú
sfunkčnia.
Poslanec OZ Jaroslav Želinský požiadal o majetkovo-právne vysporiadanie parcely
registra KN-C 57/2, druh pozemku: záhrada, výmera 26 m2, zapísanej na LV 818, k.ú.
Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves. Konkrétne sa jedná o pozemok pod
garážou nebohého Mariána Džubáka na ul. Mlynskej.
Poslanci OZ schválili majetkovo-právne vysporiadanie predmetnej parcely v prospech
obce.
Uznesenie č. 157/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
majetkovo-právne vysporiadanie parcely registra KN-C 57/2, druh pozemku: záhrada, výmera
26 m2, zapísanej na LV 818, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 6
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodznel žiadny
podnet, či otázka, nakoľko zasadnutia OZ sa nezúčastnil žiadny zástupca verejnosti.
K bodu č. 7
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí OZ a informoval ich, že nasledujúce zasadnutie OZ nebude 10.12.2020 ako bolo
plánované, ale v pondelok 14.12.2020 z dôvodu dodržania lehoty na vyvesenie návrhu
rozpočtu obce na nasledujúci rok 15 dní pred zasadnutím OZ.

Overovatelia zápisnice :
Ing. Jozef Kolcun Ing. Štefan Tall -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Štefan Vaľuš
prednosta OcÚ

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková
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