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

3.3.2017 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Silvia Orosová, Jaroslav Želinský do bodu 8, Mgr. 

Lukáš Baňas do bodu 15.4. 
       

 

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 a Mgr. Silvie Orosovej z dôvodu plnenia pracovných povinností. 

Ospravedlnil meškanie poslanca Mgr. Lukáša Baňasa z dôvodu plnenia pracovných povinností. 

Poslanec Jaroslav Želinský svoje meškanie neospravedlnil. Starosta obce konštatoval, že 

fyzicky sú prítomní piati poslanci, preto je OZ uznášania schopné. Navrhol, aby program 

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

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

stránke  obce a na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Návrh na zmenu uznesenia č. 268/2016 zo dňa 9.12.2016 

5. Správa z rokovania komisií OZ  

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ za obdobie od 

10.12.2016 do 3.3.2017 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za  

obdobie od 9.12.2016 do 3.3.2017 

8. Ročná správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za  rok 

2016 

9. Schválenie prevodu majetku obce zámenou 

10. Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2016 

11. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 

12. Schválenie podania projektového zámeru a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na  

  pripravované investičné akcie obce Pečovská Nová Ves 

13. Návrh na 1. úpravu rozpočtu roku 2017 

14. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 

31.12.2016 

15. Rôzne 

16. Otázky poslancov OZ 

17. Otázky a podnety občanov 

18. Záver    
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Uznesenie č. 8/2017 

 

  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 XXV. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  5                            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.  

 

Uznesenie č. 9/2017 

 

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. Slavomíra Karabinoša a Jána Antola.  

                                                                               

                                                                                                                

K bodu č. 3 

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

Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ondrej Semančík a Peter Novický. 

 

Uznesenie č. 10/2017 

 

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, Ing. Ondrej Semančík a Peter Novický. 

                                                                

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

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

Pečovská Nová Ves č. 268/2016 zo dňa 9.12.2016 bol schválený plán zasadnutí OZ na rok 2017. 

Vzhľadom na hospodárnosť s nakladaním finančných prostriedkov obce a očakávanú potrebu 

schválenia podania pripravovaného projektového zámeru a pripravovaných žiadostí o NFP 

začiatkom marca, po preverení možnosti posunu zvolania zasadnutia OZ  AK Košice a po 

predbežnom predjednaní posunu termínu konania zasadnutia OZ s poslancami OZ, zvolal XXV. 

zasadnutie OZ  s posunom oproti pôvodne plánovanému termínu 13.2.2017 na dnešný deň. 
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Konštatuje, že zákonná, maximálne trojmesačná lehota medzi jednotlivými zasadnutiami OZ je 

dodržaná. Vzhľadom na uvedené okolnosti navrhol schváliť zmenu uznesenia OZ obce Pečovská 

Nová Ves č. 268/2016 zo dňa 9.12.2016. Poslanci OZ schválili zmenu termínu konania zasadnutia 

OZ na 3.3.2017. 

                                                                             

Uznesenie č. 11/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

mení   

 

uznesenie obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 268/2016 zo dňa 9.12.2016, 

ktorým bol schválený plán zasadnutí OZ na rok 2017 takto: 

 

 pôvodný termín 13. februára 2017, mení na termín 3. marca 2017, 

 

 Úplné zmenené znenie uznesenia č. 268/2016 zo dňa 9.12.2016, po zmene znie: 

 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje   

 

plán zasadnutí OZ na rok 2017 v dvojmesačných intervaloch, konkrétne v dňoch: 

3. marca 2017,  

7. apríla 2017,  

16. júna 2017,  

11. augusta 2017,  

13. októbra 2017, 

8. decembra 2017. 

 

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 5 

 V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných 

komisií pri OZ za obdobie od 9.12.2016 do 3.3.2017. Poslanci OZ zobrali správy o činnosti 

komisií na vedomie. 

5.1 Tajomníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej  

činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Anna Krajňáková informovala, že 

v posudzovanom  období komisia zasadala 1.3.2017 a prejednala: 

 hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2016, 

 návrh 1. úpravy rozpočtu za rok 2017, 

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

k 31.12.2016, 

 čerpanie rozpočtu k 31.12.2016, 

 prevod majetku obce zámenou a zámer na majetkovo-právne vysporiadanie majetku, 
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 žiadosť ZŠ s MŠ o vrátenie finančných prostriedkov, 

 podania projektového zámeru a žiadostí o NFP na pripravované investičné akcie obce 

Pečovská Nová Ves. 

5.2 Starosta obce informoval, že komisia výstavby, územného  plánovania, rozvoja bývania, 

dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia 

protipovodňových opatrení v posudzovanom období  komisia nezasadala. 

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

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

s Rómami v posudzovanom období zasadala 13.2.2017. Predmetom stretnutia bola  

príprava a organizačné zabezpečenie kultúrnospoločenskej akcie Fašiangy v Pečovskej 

Novej Vsi a zabíjačky v obci Pečovská Nová Ves, ktorá sa reálne uskutočnila v sobotu 

25.2.2017.  

5.4 Predseda komisie Ing. Jozef Balaščík informoval, že komisia sociálna a zdravotníctva,        

starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov, 

riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období nezasadala.  

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

záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom  období nezasadala. 

   

     Uznesenie č. 12/2017 

 

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  

informácie o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od XXIII. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 9.12.2016 do 3.3.2017. 

 

 

K bodu č. 6 

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

uznesení z XXIII. a XXIV. zasadnutia OZ. Informovala, že prijaté uznesenia za hodnotené 

obdobie sú splnené, resp. sú v plnení. Nezistila neplnenie prijatých uznesení. Poslanci OZ 

zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 13/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

informáciu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o stave 

plnenia uznesení z XXIII. zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2016 a XXIV. zasadnutia OZ 

konaného dňa 5.1.2017.  

   

 

K bodu č. 7 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla správu 

o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 09.12.2016 do 3.3.2017 v zmysle plánu 

kontrol na II. polrok roku 2016, konkrétne išlo o kontroly: 
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 pokladne zameranej na vykonávanie finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. Kontrolovaná bola pokladňa školy a 

výkon základnej finančnej kontroly pri všetkých príjmoch a výdavkoch v pokladni za 

kontrolované obdobie, 

 kontroly tvorby a čerpania rezervného fondu za rok 2016. Kontrolou neboli zistené 

závažné nedostatky. Kontrolované bolo čerpanie a tvorba rezervného fondu za  rok 

2016, pričom konštatovala, že rezervný fond je vedený na samostatnom bankovom účte, 

tvorený bol prebytkom hospodárenia obce a účel čerpania bol v súlade s prijatými 

uzneseniami obecného zastupiteľstva.     

 

Uznesenie č. 14/2017 

 

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 Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledkoch 

vykonaných kontrol za obdobie od 9.12.2016 do 3.3.2017 v zmysle plánu kontrol na II. polrok 

roku 2016. 

 

  

K bodu č. 8 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

podala ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. Informovala, že v roku 2016 bolo 

naplánovaných  8 kontrol, jedna kontrola mimo plánu. Bolo vypracované odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 a stanovisko k prijatému úveru na nákup osobného 

motorového vozidla. V decembri bolo vypracované aj stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu 

programového rozpočtu obce na rok 2017 a k viacročnému návrhu rozpočtu obce na roky 2018 

– 2019. Konkretizovala vykonané kontroly. Priebežne boli vykonávané kontroly  plnenia 

uznesení  pre  všetky zasadnutia OZ a štvrťročná kontrola dotácií pridelených obcou na činnosť 

spoločenských organizácií. Zo všetkých kontrol boli vypracované správy o kontrole, s  ktorými 

bolo OZ na svojich zasadnutiach priebežne oboznámené. 
 

Uznesenie č. 15/2017 

 

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  

 

ročnú správu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

  

K bodu č. 9 

  Počas prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil 

poslanec Jaroslav Želinský. 

Na návrh starostu obce poslanci OZ prejednali prevod majetku obce zámenou a zámer  

na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, konkrétne: 

 bezplatný prevod majetku obce Pečovská Nová Ves - parcely registra C KN 1542/69 v k. ú. 

Pečovská Nová Ves  o výmere 137 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísanej na LV 1116 
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za novo vytvorenú parcelu registra C KN 1544/26 v k. ú. Pečovská Nová Ves o výmere 150 

m2, druh pozemku: ostatné plochy, ktorá vznikla z pôvodnej parcely C KN 1544/18, druh 

pozemku: ostatné plochy o výmere 664 m2, zapísanej na LV 791 vo vlastníctve Petra Varholíka 

a jeho manželky Slávky Varholíkovej, obaja bytom ul. Kvetná 774/38, 082 56 Pečovská Nová 

Ves, 

 zámer obce o majetkovo-právne vysporiadanie pozemku nachádzajúceho sa v areáli – parku 

pred obecným úradom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33 vo vlastníctve Jednoty SD, 

konkrétne parcely registra C KN 657/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 352, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  výmera 461 m2 v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 Tajomníčka ekonomickej komisie Mgr. Anna Krajňáková oboznámila poslancov OZ 

a prítomných so stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatovala, že 

komisia odporúča OZ schváliť prevod majetku obce zámenou a zámer na majetkovo-právne 

vysporiadanie pozemku v prospech obce. Návrh poslanci OZ schválili. 

 

Uznesenie č. 16/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

prevod majetku obce Pečovská Nová Ves zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa   v 

zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, konkrétne bezplatnú zámenu novo vytvorenej parcely registra C KN 1544/26 v k. ú. 

Pečovská Nová Ves o výmere 150 m2, druh pozemku: ostatné plochy, ktorá vznikla z pôvodnej 

parcely C KN 1544/18, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 664 m2, zapísanej na LV 791 

vo vlastníctve Petra Varholíka, bytom ul. Kvetná 774/38, 082 56 Pečovská Nová Ves a Slávky 

Varholíkovej, bytom ul. Kvetná 774/38, 082 56 Pečovská Nová Ves  za parcelu registra C KN 

1542/69 v k. ú. Pečovská Nová Ves  o výmere 137 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísanú 

na LV 1116 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves. 

Osobitný zreteľ prevodu majetku obce zámenou je daný majetkovoprávnym vysporiadaním 

prístupovej cesty k rodinným domom nachádzajúcim sa na záhradách ul. Kvetnej v Pečovskej 

Novej Vsi a k budove Prevádzkovo vzdelávacieho centra na ul. Kvetnej č. 32 v Pečovskej 

Novej Vsi. 

                   

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 17/2017 

 

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 o majetkovo-právne vysporiadanie pozemku nachádzajúceho 

sa v areáli – parku pred obecným úradom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33 vo vlastníctve 

Jednoty SD Prešov, konkrétne parcely registra C KN 657/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves, 

zapísanej na LV 352, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  výmera 461 m2 v prospech 

obce Pečovská Nová Ves.     

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                
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Uznesenie č. 18/2017 

 

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 

majetkovo-právneho vysporiadania pozemku nachádzajúceho sa v areáli – parku pred obecným 

úradom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33, konkrétne parcely registra C KN 657/1 v k. ú. 

Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 352, druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria,  výmera 461 m2 v prospech obce Pečovská Nová Ves s vlastníkom predmetnej 

nehnuteľnosti. 

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 10 

 V tomto bode referentka ekonomického oddelenia OcÚ Mgr. Anna Krajňáková 

predniesla hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2016. Súčasne 

ako tajomníčka ekonomickej komisie oboznámila prítomných so stanoviskom komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatovala, že dokument vypovedá o programovej 

štruktúre výdavkov obce k 31. 12. 2016 a je zložený z textovej a tabuľkovej časti. Tento 

dokument bude zároveň súčasťou Záverečného účtu obce za rok 2016. Výsledok hospodárenia 

k 31.12.2016 bude finálne uzavretý pri návrhu schvaľovania Záverečného účtu obce k 31. 12. 

2016 a správe audítora za rok 2016. Konštatovala, že komisia odporúča OZ  schváliť 

hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 31. 12. 2016. Poslanci OZ 

schválili hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 31. 12. 2016. 

 

Uznesenie č. 19/2017 

 

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 2016. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 11 

 V tomto bode starosta obce informoval, že bežné príjmy obce v uplynulom roku 

predstavovali sumu 2 043 125 Eur, kapitálové príjmy sumu 125 366,06 Eur, finančné príjmy 

sumu 105 034,14 Eur, spolu príjmy obce predstavovali sumu 2 273 526 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  

spolu sumu 38 739,88 Eur, príjmy spolu sumu 2 311 146 Eur. Bežné výdavky predstavovali 

sumu 517 227 Eur, kapitálové výdavky sumu 321 360,56 Eur, finančné výdavky sumu 61 100 

Eur, výdavky obce spolu činili 899 688 Eur, výdavky ZŠ s MŠ spolu sumu 1 193 825 Eur, 

výdavky spolu sumu 2 093 513 Eur. V rámci hospodárenia obce v minulom roku obec 

hospodárila s prebytkom 217 632 Eur.  

 Tajomníčka ekonomickej komisie Mgr. Anna Krajňáková oboznámila prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatovala, že komisia odporúča 

OZ vziať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2016. 

Poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu na vedomie.  
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Uznesenie č. 20/2017 

 

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 31.12.2016. 

 

 

K bodu č. 12 

       Na úvod prejednávaného bodu programu tajomníčka ekonomickej komisie Mgr. Anna 

Krajňáková oboznámila prítomných so stanoviskom komisie k prejednávaným návrhom 

podania projektového zámeru a podania žiadostí o NFP na pripravované investičné akcie obce 

Pečovská Nová Ves. Konštatovala, že komisia odporúča OZ schváliť podania PZ a žiadostí 

o NFP. 

 

12.1 V tomto bode starosta obce predstavil projektový zámer na projekt „ZŠ Pečovská Nová 

Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“. Poslanci OZ schválili podanie 

projektového zámeru.  

 

Uznesenie č. 21/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 predloženie projektového zámeru o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská 

Nová Ves v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, operačný program: 

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os: 2 – Ľahší prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita – 2.2 – Investovanie do 

vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ: 2.2.2 – 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl s projektom „ZŠ Pečovská 

Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“, pričom ciele projektu 

sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 

a Územným plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

12.2 V tomto bode starosta obce predstavil projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej 

budovy – Obecný úrad – prevádzková budova“ na pozemku parc. č. 663/2 kat. územie Pečovská 

Nová Ves. Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o NFP.  
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Uznesenie č. 22/2017 

 

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 nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves na 

základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

na základe špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v oblasti 

L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

na činnosť L3 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania s projektom „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – Obecný 

úrad – prevádzková budova“ na pozemku parc. č. 663/2  kat. územie Pečovská Nová 

Ves, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová 

Ves na roky 2015 – 2022 a Územným plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

12.3 V tomto bode starosta obce predstavil projekt „Zníženie energetickej náročnosti a 

zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves“ na pozemku parc. č. 1544/20; 1544/21; 1545/4  kat. 

územie Pečovská Nová Ves. Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o NFP.  

 

Uznesenie č. 23/2017 

 

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 nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves 

v rámci výzvy vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako 

sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, 

zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov,  prioritná os: 4. 

Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná 

priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia a energie 

a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane 

verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 s projektom 

„Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – 

Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves“ na 

pozemku parc. č. 1544/20; 1544/21; 1545/4  kat. územie Pečovská Nová Ves, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 

– 2022 a Územným plánom obce Pečovská Nová Ves, 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

12.4 V tomto bode poslanci  OZ  na  návrh starostu obce schválili predloženie žiadosti 

o nenávratný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016, Špecifikácia činností 

podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, na činnosť  

C4  - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom s projektom „Sanácia nelegálnych 

skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  
 

Uznesenie č. 24/2017 

 

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 nenávratný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 

2017, Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v oblasti C: Rozvoj 

odpadového hospodárstva, na činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným 

odpadom s projektom „Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová 

Ves“      pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská 

Nová Ves na roky 2015 – 2022 a Územným plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

12.5 V tomto bode poslanci  OZ  na  návrh starostu obce schválili predloženie žiadosti  obce o 

dotáciu z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce, konkrétne na riešenie 

havarijného stavu a s tým spojeného dofinancovania stavby „Rekonštrukcia mosta na ul. 

Rómskej v Pečovskej Novej Vsi“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie dotácie vo výške 10% z  poskytnutej dotácie. 
 

Uznesenie č. 25/2017 

 

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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 predloženie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií SR obcou Pečovská Nová 

Ves na dofinancovanie stavby „Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej 

Vsi“,  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dotácie vo výške 10% 

z poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

12.6 V tomto bode poslanci  OZ  na  návrh starostu obce schválili predloženie žiadosti  obce 

o NFP na realizáciu projektu „Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu 

v MRK obce Pečovská Nová Ves“, v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako 

sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-

SC611-2017-1, prioritná os: 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít, investičná priorita: 6.1 – Poskytovanie podpory 

fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 

oblastiach, špecifický cieľ: 6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania, zameranie: 1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného 

zberu a odvozu komunálneho odpadu. 2. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, 

vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Uznesenie č. 26/2017 

 

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  obce Pečovská Nová Ves o NFP na realizáciu projektu 

„Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská 

Nová Ves“, v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu pre 

operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1, prioritná os: 6 – 

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, 

investičná priorita: 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej 

regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifický cieľ: 

6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, 

zameranie: 1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu 

komunálneho odpadu. 2. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane 

eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, pričom ciele projektu sú v súlade 

s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a Územným 

plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dotácie vo výške 5% 

z poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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K bodu č. 13 

 V tomto bode programu prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2017, ktoré predstavuje 

prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 88 600 Eur. Detailne pomenoval plusy 

a mínusy v návrhu úpravy rozpočtu. Konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú 

sumu 1 886 600 Eur.   

Tajomníčka ekonomickej komisie Mgr. Anna Krajňáková oboznámila  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatovala, že komisia odporúča 

OZ schváliť rozpočtové opatrenie č. 1/2017.  

Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 27/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2017 zo dňa 3.3.2017 spočívajúce 

v prekročení príjmov v celkovej sume 88 600 Eur a prekročení výdavkov v celkovej sume        

88 600 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 1 886 600 Eur. 

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

                               

 

 

K bodu č. 14 

 V tomto bode programu prednosta OcÚ predniesol Správu o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2016. 

Informoval o priebehu vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

záväzkov k 31.12.2016. Pomenoval predmet inventarizácie a zhodnotil jej jednotlivé body. 

Konštatoval, že súčasťou inventarizácie je aj Zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie, 

pričom zo stavu majetku obce bol vyradený majetok v celkovej sume 24 596,80 € z dôvodu 

poškodenia, nefunkčnosti, opotrebenia a predaja.  

Tajomníčka ekonomickej komisie Mgr. Anna Krajňáková oboznámila poslancov OZ 

a prítomných so stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatovala, že 

komisia odporúča OZ vziať na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.  

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 28/2017 

 

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 31.12.2016 prednesenú prednostom OcÚ Pečovská Nová Ves.                                
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K bodu č. 15 

 

15.1 V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie podanie p. Kakaščíkovej, vedúcej predajne 

Milk Agro, ul. Hlavná 323, Pečovská Nová Ves s titulom „Žiadosť o nákup v Milk Agre pre 

sociálne slabšie menšiny“ doručené na OcÚ dňa 9.2.2017. 

 

Uznesenie č. 29/2017 

 

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  

 

podanie p. Kakaščíkovej, vedúcej predajne Milk Agro, ul. Hlavná 323, Pečovská Nová Ves 

s titulom „Žiadosť o nákup v Milk Agre pre sociálne slabšie menšiny“ doručené na OcÚ 

Pečovská Nová Ves dňa 9.2.2017. 

 

15.2 V tomto bode poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ zo dňa 27.12.2016 schválili 

vrátenie darovaných prostriedkov ZŠ s MŠ z účtu obce na účet ZŠ s MŠ. 

 

Uznesenie č. 30/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

vrátenie darovaných finančných prostriedkov vo výške 150 Eur  pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová 

Ves z výdavkového účtu obce Pečovská Nová Ves na výdavkový účet ZŠ s MŠ  Pečovská Nová 

Ves. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

15.3 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o stave splácania úverov obce 

k dátumu 28.2.2017, pričom uviedol, že výška úveru na výstavbu miestnych komunikácií na ul. 

Za Majerom s úrokom 2,83 % predstavuje sumu v sume 141 284,79 Eur a výška úveru na nákup 

motorového vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 % predstavuje sumu 13 396,50.- Eur. 

 

Uznesenie č. 31/2017 

 

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 o stave splácania úverov obce Pečovská Nová Ves ku dňu 28.2.2017. 
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15.4 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o: 

 stave povoľovacieho konania pripravovanej stavby „Cyklochodník EuroVelo 11, 

majetkovoprávnom vysporadúvaní pozemkov pod stavbou a i., 

 aktivitách RR NRO okresu Sabinov v rámci napĺňania akčného plánu okresu a ich dopade 

na obec Pečovská Nová Ves, pracovnom stretnutí členov Rady RR NRO so 

splnomocnencom vlády SR pre podporu NRO Ing. Antonom Marcinčinom konanom dňa 

16.2.2017 a zasadnutí Rady RR NRO konanom dňa 24.2.2017, Radou RR NRO 

schválených žiadostiach našej obce o poskytnutie regionálneho príspevku,  

 stave pripomienkového konania po opakovanom prerokovaní zmien a doplnkov č. 1  

územného plánu obce Pečovská Nová Ves zo dňa 16.2.2017, 

 posune v prípadoch národných projektov terénnej sociálnej práce a komunitnej sociálnej 

práve v rámci 150 obcí s MRK, pričom registrácia žiadateľov sa spustí už 6.3.2017, 

 stave prípravných prác pre rekonštrukciu mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi, 

 podporení žiadosti obce Pečovská Nová Ves o NFP na realizáciu projektu „Výstavba 

Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“, v rámci výzvy s kódom 

OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, „Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení 

v obciach s MRK“,  operačný program Ľudské zdroje, špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup 

ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve,  

 prípravných prácach povoľovacieho konania na stavby spojené s rozširovaním miestnych 

komunikácií na ul. Na Trubalovec (k židovskému cintorínu), ul. Kvetnej (k budove PVC 

a rodinným domom na záhradách z ul. Kvetnej) a i., 

 nepodporení podaného projektu „Dedičstvo predkov spája naše cesty“ v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu 

mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia. 

V tejto časti prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil 

poslanec Mgr. Lukáš Baňas. 

Starosta obce pokračoval informáciami o: 

 vyhodnotení našej obce Národným informačným strediskom Bratislava za rok 2016 ako 

obce s titulom „Obec s predpokladom stabilného rozvoja“ a udelení jej „Pečate Rozvoja 

obcí a miest“ dňa 9.1.2017, zaradenej medzi 30,2 % pozitívne hodnotených obcí a miest 

z celkového počtu 2926 a to na základe výsledkov hodnotenia efektívnosti narábania 

s finančnými prostriedkami, určitou finančnou silou, kapacitou obce a efektivitou 

využívania a nakladania s jej majetkom, 

 stave povoľovacieho konania pripravovaných stavieb „Rozšírenie kanalizácie a vodovodu 

v Obci Pečovská Nová Ves“, „Rozšírenie plynofikácie v Obci Pečovská Nová Ves“, 

„Revitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný objekt SO-01 Cyklochodník“, „Rozšírenie 

elektrifikácie obce Pečovská Nová Ves“ a „Rozšírenie miestných komunikácií v obci 

Pečovská Nová Ves“, 

 opakovanom poškodzovaní čakárne na železničnej stanici a vandalizme v čakárni a jej 

okolí,  

 zasadnutí snemu RZ ZMOS HORNÁ TORYSA, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.3.2017, 

 poďakoval konkrétnym poslancom OZ za aktívnu účasť pri zabezpečovaní kultúrno-

spoločenskej akcie Fašiangy a zabíjačka v Pečovskej Novej Vsi dňa 25.2.2017, 

 prípravách akadémie pre ženy z obce v rámci osláv MDŽ, ktoré sa uskutočnia dňa 

12.3.2017. 
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Uznesenie č. 32/2017 

 

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 k pripravovaným zmenám a doplnkom č. 1  územného plánu obce 

Pečovská Nová Ves po ich opakovanom prejednaní dňa 16.2.2017. 

 

Uznesenie č. 33/2017 

 

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 o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 5.1.2017 

doposiaľ. 

 

 

    K bodu č. 16 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“  žiadne otázky 

poslancov neodzneli, nakoľko poslanci OZ dostali odpovede v diskusiách pri prejednávaní 

konkrétnych bodov programu.  

 

 

K bodu č. 17 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ vystúpil p. Juraj Kočiš 

z Hanušoviec n/Topľou, vlastník pozemkov vedľa hrubej topole, vpravo od cesty III. triedy 

z pohľadu od obce Pečovská Nová Ves, smerom ku svahu, k lesu Háj, pri hranici katastra s 

Ľutinou. Predstavil zámer vytvorenia vodnej plochy, ktorú by chcel využiť na rybolov a s tým  

spojené komerčné účely na úseku turizmu. Vedľa plochy by vybudoval altánky, zariadenie na 

občerstvenie, lacné ubytovanie, športové náradia a detské ihrisko pre rozvoj turizmu. Vodná 

plocha by mala rozmery cca 80 x 30 m, pričom vyťažená hmota bude umiestnená na pozemku.  

Požiadal poslancov OZ o ich stanovisko k zmene využitia územia na uvedené účely. V diskusii 

aktívne vystúpili poslanci Jaroslav Želinský, Mgr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Lukáš Baňas, Ing. 

Jozef Balaščík, Ing. Ondrej Semančík, prednosta OcÚ a starosta obce. Na záver starosta obce 

vyzval menovaného, aby svoje zámery dal do písomnej podoby a v danej forme ich doručil obci 

na zaujatie stanoviska. 

 

Uznesenie č. 34/2017 

 

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  

 



 16 

zámer architektonicko-urbanistickej štúdie výstavby areálu rekreačnej plochy Diana,  

plánovaný na parcelách KN E 441/16, KN E 441/15, KN E 441/116, k. ú. Pečovská Nová Ves 

vlastníkom pozemkov p. Jurajom Kočišom, bytom ul. Štúrova 340/7, Hanušovce n/Topľou. 

 

 

K bodu č. 18 

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                                                                 


