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

4.11.2020 
 v Pečovskej Novej Vsi 

 
Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ján Antol, Ing. Jozef Kolcun, Ing. Štefan Tall.  
       

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta obce 

PhDr. Jaroslav Dujava. Ospravedlnil neúčasť poslancov OZ Jána Antola a Ing. Jozefa 

Kolcuna  zo zdravotných dôvodov, Ing. Štefana Talla z pracovných dôvodov.  

Starosta obce skonštatoval, že fyzicky je prítomných 6 poslancov OZ, čím je obecné 

zastupiteľstvo uznášania schopné. Vysvetlil nevyhnutnosť a potrebu zvolania zasadnutia OZ 

mimo plánu schválených termínov zasadnutí OZ v čase trvajúceho vládou SR vyhláseného  

núdzového stavu a s tým spojeného vyhláseného zákazu vychádzania v súvislosti 

s elimináciou pandemického ochorenia Covid-19 si vyžiadala nevyhnutnosť prejednania 

najdôležitejších bodov potrebných pre chod obce.   

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. Výročná správa obce za  konsolidovaný celok za rok 2019 

5. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 

6. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 

7. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2020 

8. Návrh na zverenie verejnoprospešnej stavby s názvom „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 – Vodovod, vetva „4-4, 4-2-1“ ul. 

Záhradná“ do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom ul. 

Komenského  50, 042 48  Košice, závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

9. Návrhy na zapojenie sa obce do čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci 

aktuálne vyhlásených výziev 

10. Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 

11. Doručené podania 

12. Otázky poslancov OZ 

13. Otázky a podnety občanov 

14. Záver   

 

Poslanci OZ schválili program rokovania XVII. zasadnutia OZ.    
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Uznesenie č. 136/2020 

  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 XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za    6                        Proti     0                               Zdržal sa       0 

 

     

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena 

Nalevanková a za overovateľov zápisnice boli určení Jaroslav Želinský a Peter Novický.  

 Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 137/2020 

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 Jaroslav Želinský a Peter Novický  

                                                             

 

K bodu č. 3 

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

Radoslav Lipjanec, PhDr. Slavomír Karabinoš,  Mgr. Katarína Falatová.  

V rámci prejednávaného bodu programu poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková 

uviedla, že si priebeh zasadnutia OZ nahráva. Starosta obce zobral túto skutočnosť na 

vedomie a oznámil, že aj on vyhotovuje zo zasadnutia zvukový záznam, nakoľko si to 

vyžaduje situácia v ktorej sa nachádzame. 

 

Uznesenie č. 138/2020 

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:  Ing. Radoslav Lipjanec, PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. 

Katarína Falatová.  

                                                              

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4 

      Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila 

prítomných s Výročnou správou obce Pečovská Nová Ves za rok 2019.  

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

uviedla, že si nestihla prečítať správu a pripraviť sa na zasadnutie OZ. Nebola jej doručená 

v dostatočnom predstihu a podotkla, že  v poslednom období sú zasadnutia OZ zvolávané na 

poslednú chvíľu. 
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 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš uviedol, že aj keď je na pozvánke na 

zasadnutie OZ uvedený deň 30.10.2020 doručená mu bola okolo 9-tej hodiny 2.11.2020. 

Žiadal, aby sa v pozvánke uvádzali  detaily k jednotlivým bodom programu, aby sa vedel včas 

k jednotlivým prejednávaným bodom programu pripraviť. Konkrétne uviedol príklad, že 

k bodu programu s názvom „Návrhy na zapojenie sa obce do čerpania nenávratných 

finančných príspevkov v rámci aktuálne vyhlásených výziev“ žiada uviesť konkrétne návrhy 

na zapojenie sa do čerpania. 

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská uviedla, že prejednávané správy 

boli v dostatočnom predstihu zverejnené na webovej stránke obce. 

 Starosta obce uviedol, že na žiadosť poslanca a poslankyne OZ do budúcna zabezpečí 

detailnú identifikáciu jednotlivých bodov programu vrátane ich dielčích bodov. 

 Poslanci OZ zobrali na vedomie Výročnú správa obce Pečovská Nová Ves za rok 

2019. 

 

Uznesenie č. 139/2020 

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 

 

Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za rok 2019.  

 

 

K bodu č. 5 

   V tomto bode programu poslanci OZ prejednali a zobrali správu na vedomie správu 

audítora o overení  individuálnej  účtovnej  závierky  obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2019. 

 

Uznesenie č. 140/2020 

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 

 

správu audítora o overení individuálnej  účtovnej  závierky obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2019. 

 

 

K bodu č. 6 

   V tomto bode programu poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie správu audítora 

o overení  konsolidovanej  účtovnej  závierky a výročnej správy  obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2019.  

    

Uznesenie č. 141/2020 

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 

 

správu audítora o overení konsolidovanej  účtovnej  závierky a výročnej správy obce 

Pečovská Nová Ves k 31.12.2019. 
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K bodu č. 7 

   Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila 

prítomných s Monitorovacou správou programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.6.2020.  

   Poslanci OZ zobrali na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves k 30.6.2020.  

 

Uznesenie č. 142/2020 

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 

 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2020.  

 

 

K bodu č. 8  

       V rámci predmetného bodu programu starosta obce v súvislosti so zrealizovanou 

verejnoprospešnou stavbou spojenou s predlžením verejného vodovodu na ul. Záhradnej 

v Pečovskej Novej Vsi a s tým spojenou prípravou kolaudácie stavby predložil na schválenie 

OZ návrh na zverenie stavby s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci 

Pečovská Nová Ves, SO 01 – Vodovod, vetva „4-4, 4-2-1“ ul. Záhradná“ do správy 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom ul. Komenského  50, 042 48  

Košice, závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov. 

  V rámci diskusie k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ Jaroslav 

Želinský, ktorý sa informoval na trasu vybudovaného vodovodu. Starosta obce ho informoval, 

že zrealizovaná vetva spája vodovod z ul. Ľutinskej od mäsovýroby s ul. Záhradnou po 

rodinný dom p. Zakuťanského vrátane časti zv. „Miňoš“. 

 Poslanci OZ schválili zverenie novovybudovanej stavby s  názvom „Dobudovanie 

vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 – Vodovod, vetva „4-4, 4-2-1“ ul. 

Záhradná“ do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom ul. 

Komenského  50, 042 48  Košice, závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov. 

 

Uznesenie č. 143/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

a) zverenie novovybudovanej verejnoprospešnej stavby s  názvom „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 – Vodovod, vetva „4-2, 4-2-1“ ul. 

Záhradná“ o celkovej dĺžke 370,66 m do správy Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. so sídlom ul. Komenského  50, 042 48  Košice, závod Prešov, ul. 

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov v rozsahu: 

 

Vodovod                                                       Materiál            DN                             Dĺžka 

 

Rozvodná sieť Záhradná „4-2“  HDPE        100          315,50 m 

Rozvodná sieť Záhradná „4-2-1“  HDPE                  80            55,16 m 

Počet prípojok : 0, pričom prípojky nie sú predmetom výkonu správy majetku obce. 
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Výška obstarávacej ceny obcou Pečovská Nová Ves: 94 142,- Eur 

 (slovom: Deväťdesiatštyritisícstoštyridsaťdva    Eur) 

 

b) podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce Pečovská Nová Ves do správy VVS, 

a.s. (definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,  

najdôležitejšie  práva a povinnosti zmluvných strán).   

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 9  

  V rámci predmetného bodu programu starosta obce predložil poslancom OZ na 

schválenie návrhy na zapojenie sa obce do čerpania nenávratných finančných príspevkov 

v rámci aktuálne vyhlásených výziev: 

 

9.1. V rámci predmetného bodu programu starosta obce predstavil poslancom OZ 

pripravovaný investičný zámer obce a požiadal ich o schválenie podania žiadosti o získanie 

nenávratných finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2021, Špecifikácia činností podpory formou 

dotácie pre rok 2021 v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, A: Podporované činnosti pre 

najmenej rozvinuté okresy, b. – Budovanie vodovodov: Činnosť BV3AP - Budovanie 

verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity s projektom 

„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 Vodovod ul. 

Južná – ul. Hlavná, SO 02 Vodovod ul. Poľský dvor - ul. Hlavná“, zabezpečenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na predmetný projekt obce Pečovská Nová Ves s cieľom rozšíriť vodovod 

v obci.  

 

Uznesenie č. 144/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
 

 podanie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves o získanie nenávratných finančných 

prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z 

Environmentálneho fondu pre rok 2021, Špecifikácia činností podpory formou dotácie 

pre rok 2021 v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, A: Podporované činnosti pre 

najmenej rozvinuté okresy, b. – Budovanie vodovodov: Činnosť BV3AP - Budovanie 

verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity s projektom 

„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 Vodovod 

ul. Južná – ul. Hlavná, SO 02 Vodovod ul. Poľský dvor - ul. Hlavná“, ktorého ciele sú 

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

a platným územným plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  6                       Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

9.2 V rámci predmetného bodu programu  starosta  obce  predložil  poslancom  OZ   návrh  na 

predloženie žiadosti 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“. 

  V rámci diskusie k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera 

Horňáková, ktorá sa informovala na podmienky  vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

k pozemkom pod obydliami v MRK formou jednoduchých pozemkových úprav. Na jej 

otázky odpovedal starosta obce, ktorý mimo iného uviedol, že poskytnutá dotácia  rieši 

náklady na procesné vysporiadanie pozemkov v rozsahu menej ako 30% riešenej plochy na 

ul. Rómskej, avšak nerieši samotné náklady na majetkové vysporiadanie, ktoré bude 

financované z rozpočtu obce. 

 Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy na získanie 

NFP za účelom vysporiadania pozemkov pod obydliami v MRK obce. 

 

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“, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce 

Pečovská Nová Ves vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade 

s podmienkami poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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9.3 V rámci predmetného bodu programu  starosta  obce  predložil  poslancom  OZ   návrh  na 

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe „Otvorenej výzvy na predkladanie 

žiadosti o projekt miestny, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – inklúzia Rómov 

a posilnenie ich postavenia) Nórske granty 2014 – 2021 Slovenská republika“, kód výzvy 

LDI02 na realizáciu projektu s názvom „Podporou hygienických návykov k zdravej 

komunite“, ktorý spočíva v zámere vybudovať hygienické centrum na ul. Rómskej 

pozostávajúce zo spŕch a práčovne so samostatným zdrojom výroby teplej vody. 

V rámci diskusie k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera 

Horňáková, ktorá sa nestotožnila s predloženým návrhom. Uviedla, že v minulosti pracovala 

12 rokov s komunitou v obci, opakovane sa pokúšala riešiť hygienu Rómov a osobné 

skúsenosti jej dávajú za pravdu, že sa to minie účinku. Rómovia všetko zničia a znefunkčnia. 

Projektom sme zaspali dobu. V Toryse to už roky funguje. Riešenie vidí v možnosti 

poskytovania hygieny Rómov v komunitnom centre. Poukázala na osobnostné predsudky 

Rómov nevyužívať takého zariadenia. Starosta obce jej odpovedal, že od roku 2010 sedel 

v zastupiteľstve obce a doposiaľ neeviduje žiadny zámer obce fyzicky riešiť výstavbu 

hygienického centra.  Uviedol, že obec disponuje strategickými dokumentmi, konkrétne 

dodatkom č.1 k územnému plánu obce z roku 2017 a plánom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce na roky 2015 – 2022, ktoré schválili poslanci OZ a oba tieto dokumenty 

realizáciu takého to zariadenia umožňujú, rátajú s jeho výstavbou a radia ho medzi 

verejnoprospešné stavby. Zdôraznil, že projekt ráta s využívaním sprchovania a prania za 

odplatu, nie zadarmo a hlavne za dozoru nad ich využívaním užívateľmi. Projekt ráta 

s umiestnením zariadenia do areálu vedľa komunitného centra a materskej školy, pričom celý 

areál je pod monitoringom kamerového systému. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa 

informoval na to, či projekt rieši aj zamestnanosť. Starosta obce mu odpovedal, že projekt 

rieši popri investičnej časti aj povinné „mäkké“ aktivity a zamestnanosť. Poslanec OZ 

Jaroslav Želinský pozitívne hodnotil zámer vybudovať hygienické centrum a ešte viac tak 

skvalitniť prácu s komunitou napriek tomu, že sa to javí beznádejne. Zdôraznil potrebu 

poskytovania pomoci klientom za odplatu tak ako to rieši návrh projektu, nie zadarmo.  

Poslankyňa Mgr. Katarína Falatová poukázala na funkčnosť obdobných zariadení v Lipanoch 

a Svini. Zdôraznila potrebu výberu zodpovednej osoby, ktorá sa bude o jeho prevádzku starať, 

aby nedochádzalo k zneužívaniu klientov a obohacovaniu sa osoby správcu. 

  Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves  do 

výzvy  na získanie finančných prostriedkov na výstavbu hygienického centra a realizáciu  

mäkkých aktivít spojených s propagáciou zvýšenej hygieny.  

 

Uznesenie č. 146/2020 

 

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  v rámci  

„Otvorenej výzvy na predkladanie žiadosti o projekt miestny, znižovanie chudoby 

a inklúzia Rómov (SK – inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia) Nórske granty 2014 

– 2021 Slovenská republika“, kód výzvy LDI02 na realizáciu projektu s 

názvom „Podporou hygienických návykov k zdravej komunite v Pečovskej Novej 

Vsi“, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                               Zdržal sa       1 

                                                                                               (Mgr. Viera Horňáková) 

 

K bodu č. 10 

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

Pečovská Nová Ves na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020. Detailne pomenoval 

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

prebytkový, pričom príjmy prevyšujú výdaje o 19 090,- Eur.  

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

Karabinoš, ktorý sa informoval na čo žiadala škola dotáciu na dovybavenie jedálne. Starosta 

obce mu odpovedal, že so žiadosťou o dotáciu neprišla škola, ale po tom, čo v októbri 2020 

zistil možnosť žiadať o finančný príspevok na modernizáciu školských jedálni do výšky 

5 000,- Eur kontaktoval riaditeľa ZŠ s MŠ so žiadosťou o zistenie potreby nákupu 

konkrétneho zariadenia, ktoré potrebuje školská jedáleň s uvedením špecifikácie parametrov 

tohto zariadenia. Následne po poskytnutí týchto informácií školou obec v snahe modernizácie 

školskej kuchyne podala žiadosť o dotáciu 5000.- Eur z MŠVVaŠ SR na nákup elektrickej 

panvice do školskej jedálne s tým, že doplatí cenový rozdiel nad výšku poskytnutej dotácie.  

Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa informoval kedy sa dokončí knižnica 

v škole. Starosta obce mu odpovedal, že stavebná časť bola ukončená v termíne do 6/2020 

a je dokonca už aj skolaudovaná, v kancelárii starostu má výpočtovú a informačnú knižničnú 

techniku. Plánovaný termín ukončenia projektu bol pôvodne schválený do 9/2020, avšak 

pandémia ochorenia Covid-19 sa podpísala pod vopred nepredvídateľné omeškania 

spočívajúce v obmedzeniach štandardného výkonu práce na SO RO pri PSK, práci z domu, 

nemožnosť vykonávať fyzické kontroly na mieste, nedostupnosť niektorých vysúťažených 

knižničných titulov na trhu, zdôvodňovanie daného stavu, podávanie žiadostí o predĺženie 

doby trvania projektu, s tým súvisiacu potrebu vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnutí 

NFP a s tým spojené oddialenia spojené s prechodom SO RO pri PSK z gescie Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciu Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR. Až v tomto období si môžeme reálne uplatniť žiadosť 

o záverečnú platbu refinancovaním a po vykonaní záverečnej kontroly riadiacim orgánom 

a vydaní záverečnej správy budeme môcť zveriť do správy a užívania ZŠ s MŠ investičný 

projekt spolufinancovaný obcou spolu s naviac prácami v hodnote bez mála 90 000.- Eur. 

Kedy to bude dnes nevieme uviesť. 

Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková oznámila, že v škole zateká strecha. Starosta 

obce jej odpovedal, že to berie na vedomie. Uviedol, že škola má svojho štatutára, ktorému 

z pracovnej náplne vyplýva povinnosť starať sa o zverený majetok obce. Na bežnú 

starostlivosť o zverený majetok má škola finančné zdroje, ktoré dostáva od štátu. Uviedol, že 

v tejto súvislosti do elektronickej podateľne obce bola v uplynulých dňoch doručená 

informácia riaditeľa školy  o zatekaní striech v telovýchovnom trakte školy, ktoré nazval ako 

havarijný stav. List nedošiel mailom.  Osobne starosta nebol o danej veci informovaný 

riaditeľom školy. Konštatoval, že list neobsahuje opatrenia zo strany školy zrealizované na 

ochranu zvereného majetku obce, resp. návrhy na riešenie. Podľa starostu obce zanedbanie 

priebežnej starostlivosti o zverený majetok obce nemožno posudzovať ako havarijný stav. 

Toto podanie adresované obci vníma ako ďalší z alibizmov vlastnej nečinnosti. Uviedol, že 

strecha na náraďovni a fitnes centre bola novozrealizovaná v roku 2016, zmluva o dielo je 

zverejnená na webovej stránke obce. Doposiaľ za 4 roky neevidoval problémy s jej 

funkčnosťou. Podľa zmluvy o dielo je záruka na vykonané práce 24 mesiacov. Riešenie 
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skutkového stavu je veľmi jednoduché, prizvať remeselníka na izolácie striech, identifikovať 

problém a opraviť ich zatekanie na vlastné náklady. Uviedol, že obec má pripravené dva 

projekty na komplexnú rekonštrukciu kotolne a komplexnú rekonštrukciu striech 

telovýchovného traktu, pričom o zdroje na ich financovanie sa mieni uchádzať v rámci 

dotačných schém so spolufinancovaním obce. 

Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020 zo dňa 4.11.2020. 

 

Uznesenie č. 147/2020 

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. 4/2020 zo dňa 4.11.2020 spočívajúce 

prekročení príjmov v celkovej sume 144 090,-  Eur  a v prekročení výdavkov v celkovej 

sume 125 000,- Eur, pričom rozpočet bude v prebytku príjmov na celkovú sumu 3 490 697,-   

Eur oproti výdavkom na celkovú sumu 3 471 607,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

                                                                                                          

 

K bodu č. 11  

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali doručené podania: 

11.1. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Ľubomíra Čekana, bytom ul. Za Majerom 

836/35, Pečovská Nová Ves, vlastníka rodinného domu súpisné číslo 836 na ul. Za Majerom 

v Pečovskej Novej Vsi, nachádzajúceho sa na parcele registra KN-C 1100/76, zapísanej na 

LV 1691, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

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

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

KN-C 1100/73, druh pozemku orná pôda, výmera 1976 m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves z dôvodu prekládky kanalizačnej prípojky rodinného domu na verejnú 

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. 148/2020 

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 o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 1100/73, druh pozemku orná 

pôda, výmera 1976 m2,  zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu prekládky 

kanalizačnej prípojky rodinného domu súpisné číslo 836 na ul. Za Majerom v Pečovskej 

Novej Vsi, nachádzajúceho sa  na parcele registra KN-C 1100/76, zapísanej na LV 1691, k.ú. 

Pečovská Nová Ves a jeho pripojenia na verejnú kanalizačnú sieť v prospech jeho vlastníka  
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Ľubomíra Čekana, nar. 30.12.1981, bytom ul. Za Majerom 836/35, 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  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

11.2. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Slavomíra Dvorožňáka, bytom ul. Záhradná 

98/25, Pečovská Nová Ves, stavebníka novostavby rodinného domu na ul. Záhradnej  

v Pečovskej Novej Vsi, nachádzajúceho sa  na parcele registra KN-C 538/4, zapísanej na LV 

2170, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne o 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 482/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia novostavby 

rodinného domu 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. 149/2020 

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 o 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 482/1, druh pozemku zastavaná plocha, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves 

z dôvodu na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky 

k novostavbe rodinného domu na ul. Záhradnej  v Pečovskej Novej Vsi, nachádzajúcej sa  na 

parcele registra KN-C 538/4, zapísanej na LV 2170, k.ú. Pečovská Nová Ves a jej pripojenia 

na verejné inžinierske siete v prospech jej vlastníka Slavomíra Dvorožňáka, nar. 13.5.1988, 

bytom ul. Záhradná 98/25, 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  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

11.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Maroša Skladaného, bytom Ražňany 59,     

082 61  Ražňany, vlastníka rodinného domu na ul. Hlavnej, súpisné č. 24 v Pečovskej Novej 

Vsi, nachádzajúceho sa na parcele registra KN-C 701, zapísanej na LV 738, k.ú. Pečovská 
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Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne 

o 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 703/1, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

z dôvodu napojenia rodinného domu na verejnú kanalizačnú a vodovodnú sieť 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. 150/2020 

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 o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 703/1, druh pozemku ostatná 

plocha,  zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu na uloženie vodovodnej, 

a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu na ul. Hlavnej 24 v Pečovskej Novej Vsi, 

nachádzajúcemu sa  na parcele registra KN-C 701, zapísanej na LV 738, k.ú. Pečovská Nová 

Ves a jeho pripojenia na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť v prospech jej vlastníka  

Maroša Skladaného, nar. 19.8.1991, Ražňany 59, 082 61  Ražňany, 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  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

11.4. Poslanci OZ prejednali žiadosť Milana Šnobla, bytom ul. M. Slovenskej č. 15, 083 01 

Sabinov o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcely 

registra KN-E 807/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera  1461 m2, zapísanej na LV 1793, 

k.ú. Pečovská Nová Ves. 

  V diskusii k predmetnému bodu programu sa postupne vyjadrili poslanci OZ Jaroslav 

Želinský,  PhDr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický a starosta obce. 

 Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

s tým, že sa do budúcna bližšie oboznámia s predmetnou parcelou a následne sa k žiadosti 

vrátia začiatkom roka 2021. 

 

Uznesenie č. 151/2020 

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 

 

žiadosť Milana Šnobla, bytom ul. M. Slovenskej č. 15, 083 01 Sabinov o odkúpenie pozemku 

- parcely registra KN-E 807/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera  1461 m2, zapísanej na 

LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves. 
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11.5. Poslanci OZ prejednali žiadosť Ľubomíra Olejára, bytom ul. Krompašská 2580/109, 

Košice súvisiacu s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom na ul. Ľutinskej vo 

vlastníctve členov Urbárskej spoločnosti Jakovany, pozemkové spoločenstvo, ktoré bolo 

schválené uznesením č. 134/2020 zo dňa 30.9.2020.  

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili postupne poslanci Jaroslav 

Želinský, Ing. Radoslav Lipjanec a starosta obce. 

 Poslanci schválili majetkové vysporiadanie spoluvlastníckych podielov neznámych 

a známych vlastníkov pozemkov: registra KN-E 420, zapísaného na LV 1787, KN-E 834/2, 

zapísaného na LV 1787, KN-E 417, zapísaného na LV 1787, všetky v  k.ú. Pečovská Nová 

Ves, v prospech obce Pečovská Nová Ves za jednotkovú cenu 0,50 EUR/m2. 

 

Uznesenie č. 152/2020 

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 spoluvlastníckych podielov neznámych a známych 

vlastníkov pozemkov: registra KN-E 420, zapísaného na LV 1787, KN-E 834/2, zapísaného 

na LV 1787, KN-E 417, zapísaného na LV 1787, všetky v  k.ú. Pečovská Nová Ves, 

v prospech obce Pečovská Nová Ves za jednotkovú cenu 0,50 EUR/m2. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa informoval, prečo do predmetného bodu 

programu s titulom „Doručené podania“ neboli zaradené na prejednanie dokumenty zo         

ZŠ s MŠ. Starosta obce mu odpovedal, že obci boli  materiály - správy v tlačenej podobe 

doručené fyzicky v deň konania zasadnutia OZ. Vzhľadom k tomu, že poslanci OZ majú 

požiadavku doručiť im tieto materiály v elektronickej podobe v dostatočnom predstihu 

vopred, aby sa s nimi mohli oboznámiť a tak sa pripraviť na zasadnutie OZ, nezaradil ich do 

programu zasadnutia a požiadal  o zaslanie uvedených materiálov aj v elektronickej podobe, 

aby  mohol zabezpečiť ich doručenie poslancom OZ. Naviac sa mu javí dôvodné prizvať na 

zasadnutie OZ riaditeľa školy, aby predstavil tieto dokumenty a v prípade potreby odpovedal 

na otázky poslancov OZ. V súčasnej dobe nám to situácia nedovoľuje. 

 

K bodu č. 12 

  V bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ napriek diskusii, ktorá 

prebiehala jednotlivo pri každom bude programu zazneli ďalšie otázky: 

  Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa informoval ako je to s riešením zákazu 

hazardu v obci. Starosta obce mu odpovedal, že na webovej stránke obce  si mohli všimnúť, 

že sme mali zverejnený v septembri a októbri 2020 návrh VZN na jeho zakázanie na území 

obce Pečovská Nová Ves, avšak napriek prijatiu novely zákona o možnostiach zákazu 

hazardu v obciach poslanci NR SR schválili jej účinnosť až od 1.11.2020 nie od 1.10.2020, 

ako to bolo pôvodne avizované. Znamená to, že v prípade ak obec do 31.10.2020 nemá prijaté 

VZN zakazujúce hazard na území obce je možné licencie o poskytovaní hazardu napriek 

nesúhlasu obce predĺžiť o ďalší rok. Na najbližšie zasadnutie OZ pripravujeme predložiť na 

schválenie VZN na jeho zakázanie na území obce Pečovská Nová Ves, ktoré nám umožní 

zakázať hazard v obci od 1.1.2021. 
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 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa poďakoval za zvládnuté celoplošné 

testovanie v obci, ktoré prebehlo minulý víkend. Vyzdvihol nielen jeho organizačné 

zabezpečenie, ale aj vysokú informovanosť obyvateľov.  

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš informoval o tom, že 1.2.2021 končí funkčné 

obdobie riaditeľovi školy a požiadal starostu obce o vyhlásenie výberového konania na túto 

funkciu, pričom poznamenal, že pred piatimi rokmi bolo vyhlásené už v októbri. Poukázal na 

úlohu Rady školy v procese výberového konania, pričom ako jej predseda chce byť v ňom 

nápomocný zriaďovateľovi. Opýtal sa starostu obce kedy vypíše výberové konanie na 

riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. Starosta obce mu odpovedal, že pozná svoje 

povinnosti, eviduje plynúce lehoty a urobí všetko preto, aby v dohľadnej dobe k vyhláseniu 

výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves došlo. 

 Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková poukázala na stav čakárne na železničnej 

stanici, ktorá je zatvorená a množstvo cestujúcich vonku mrzne a prší na nich. Požadovala 

chýbajúcu elektronickú tabuľu na informácie o meškaní vlakov.  Poukázala na aktivitu, ktorú 

pred časom ponúkla po osobnom stretnutí s vedením železníc a do dnešného dňa nemá 

vedomosť ako to dopadlo. Starosta obce ju informoval, že po jej intervencii na zasadnutí OZ 

napísal list generálnemu riaditeľovi ŽSR tak ako si priala, pričom jeho odpoveď nebola 

zďaleka taká, akú ju prezentovala. Skôr naopak. Obec sa priebežne pokúša sfunkčniť čakáreň, 

ale zakaždým sa to skončí fiaskom. Opakovane tam dochádza k vandalizmu, znečisťovaniu 

a poškodzovaniu interiéru ako aj rozbíjaniu sklenených výplní okien a dverí. Obec opakovane 

zabezpečila otváranie a zatváranie čakárne konkrétnou osobou, ale nepomáha to. Veríme, že 

inštaláciou bezpečnostných kamier v rámci realizovaného projektu do konca roka skoncujeme 

s vandalizmom na danom mieste. 

 

K bodu č. 13 

  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. 14 

  Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu 

účasť na zasadnutí OZ a racionálny prístup pri prejednávaní jednotlivých bodov programu. 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Jaroslav Želinský  - 

Peter Novický - 

 

 

 

                                                     PhDr. Jaroslav Dujava                                Štefan Vaľuš 

                                                            starosta obce                                       prednosta OcÚ 

  

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková                 


