ZÁPISNICA
z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

5.6.2015
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Mgr. Lukáš Baňas, Peter Novický, Jaroslav Želinský do bodu č. 5, Ing.
Ondrej Semančík od bodu č. 16.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Mgr. Lukáša Baňasa na zasadnutí OZ z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti. Poslanci Peter Novický a Jaroslav Želinský svoju neúčasť na
zasadnutí OZ neospravedlnili. Navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol uvedený na
pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, resp. bola poslancom v dostatočnom predstihu
doručená a súčasne bola zverejnená aj na webovej stránke obce.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Zmena termínu konania zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Rokovania komisií OZ – informácia
Predaj majetku obce – prejednanie
Aktuálny stav úveru obce k dňu 31.5.2015 – informácia
Schválenie VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o určení školského
obvodu ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves
10. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves na
roky 2015 – 2018
11. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol
za obdobie od 1.4.2015 do 5.6.2015
12. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová
Ves na 2. polrok roku 2015
13. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves v roku 2015
14. Návrh na čerpanie rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2014
15. Doručené podania - prejednanie
16. Rôzne
17. Otázky poslancov OZ
18. Otázky a podnety občanov
19. Záver
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Uznesenie č. 149/2015
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 V. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení
Mgr. Silvia Orosová a Ing. Jozef Balaščík.
Uznesenie č. 150/2015
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: Mgr. Silvia Orosová a Ing. Jozef Balaščík.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Ing. Ondrej Semančík, Ján Antol a Mgr. Slavomír Karabinoš.
Uznesenie č. 151/2015
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. Ondrej Semančík, Ján Antol a Mgr. Slavomír Karabinoš.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode na návrh starostu obce poslanci OZ schválili zmenu pôvodne uznesením
OZ č. 21/2014 zo dňa 10.12.2014 schváleného programu zasadnutí OZ na rok 2015,
konkrétne zmenu termínu konania pôvodne schváleného zasadnutia OZ z 12.6.2015 na
5.6.2015 z dôvodu nevyhnutnej potreby konania zasadnutia OZ v súvislosti s pripravovanou
konferenciou dňa 11.6.2015. Opätovné zasadnutie OZ o týždeň nato by bolo podľa jeho slov
nehospodárne a neekonomické.
Uznesenie č. 152/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
mení
uznesenie OZ č. 21/2014 zo dňa 10.12.2014 takto:
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program zasadnutí OZ na rok 2015:
13.2.2015
17.4.2015
5.6.2015
14.8.2015
16.10.2015
11.12.2015
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
Pri prejednávaní tohto bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav Želinský.
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav plnenia
uznesení zo IV. zasadnutia OZ konaného dňa 17.4.2015.
Uznesenie č. 153/2015
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 hlavnej kontrolórky obce Ing. Nadeždy Matisovskej o stave plnenia uznesení zo
IV. zasadnutia OZ konaného dňa 17.4.2015.
K bodu č. 6
V tomto bode bola prezentovaná činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od
posledného OZ.
1. Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti,
riešenia nezamestnanosti - predsedníčka komisie Mgr. Silvia Orosová informovala, že
v posudzovanom období sa členovia komisie stretli dňa 3.6.2015.
Prejednali:
• OZ schválený predaj štyroch pozemkov – parcely č. 912/146, 912/149, 912/150,
912/151, vo vlastníctve obce o rozlohe 35 m2/pozemok, novovytvorených na
pôvodnej parcele č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) za
účelom výstavby murovaných garáží. Nakoľko v jednom prípade žiadateľ písomne
odstúpil od schváleného predaj a traja žiadatelia odmietli podpísať KZ napriek
opakovaným výzvam, navrhuje predmetné uznesenia zrušiť a predmetné pozemky
opakovane ponúknuť na predaj za podmienok tak, ako tomu bolo v minulosti pri
predaji obdobných pozemkov v komplexe pripravovanej radovej výstavby garáži,
• žiadosť občana o kúpu pozemku - parcely č. 912/146 vo vlastníctve obce o rozlohe 35
m2/pozemok, novovytvorenej na pôvodnej parcele č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. medzi bytovými domami) za účelom výstavby murovaných garáži v komplexe
pripravovanej radovej výstavby garáži - s odporúčaním pre OZ schváliť predaj
majetku obce žiadateľovi spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí,
• zámer na predaj troch pozemkov – parcely č. 912/149, 912/150, 912/151, vo
vlastníctve obce o rozlohe 35 m2/pozemok, novovytvorených na pôvodnej parcele č.
912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) za účelom výstavby
murovaných garáží – formou verejnej obchodnej súťaže za už prejednaných
a schválených podmienok, navrhuje OZ schváliť uvedený zámer ,
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•

•

•

•
•

žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome v Pečovskej Novej Vsi, ul. Školská č.
524/18 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom č. 524/18, parcela č. 912/35, k. ú.
Pečovská Nová Ves – s odporúčaním pre OZ vzhľadom na zistené nezrovnalosti
v katastri nehnuteľnosti a nutnosť ich odstránenia zobrať na vedomie s tým, že
samotný predaj môže OZ prejednávať po odstránení závad,
návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015, ktoré predstavuje
prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 111.755,- Eur, s odporúčaním
pre OZ schváliť zmenu rozpočtovým opatrením č. 3/2015,
návrh na čiastočné čerpanie rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2014
s odporúčaním schváliť návrh čiastočného čerpania rezervného fondu obce Pečovská
Nová Ves za rok 2014,
aktualizáciu cenníka služieb poskytovaných obcou Pečovská Nová Ves,
návrh na reprezentačný dar pre prezidenta SR v prípade jeho návštevy na
pripravovanej konferencii dňa 11.6.2015.

2. Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného
plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia,
poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v sledovanom období zasadala
jedenkrát .
Prejednali:
• žiadosti štyroch občanov o pridelenie pozemkov na ul. Rómskej v Pečovskej Novej
Vsi v prípade plánovanej výstavby rodinných domov s odporúčaním evidovať žiadosti
na OcÚ a zaoberať sa nimi až v prípade realizácie konkrétnej investičnej akcie,
• žiadosti dvoch občanov o prenájom pozemkov na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi
na výstavbu garáží s odporúčaním schváliť prenájom pozemkov, avšak iba na
umiestnenie plechových, resp. montovaných garáži bez pevného základu na mieste,
ktoré má obec určené na núdzové stavy s podmienkou, v prípade potreby umiestnené
garáže do 24 hod. odstrániť,
• žiadosť občana bytom o prenájom pozemku na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi
o rozlohe 30 m2 na parcele 1494/41 na stavbu rodinného domu s odporúčaním súhlasiť
s prenájmom pozemku a schválením stavby za dodržania všetkých zákonných
náležitostí,
• žiadosť občana o prenájom pozemku na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi o rozlohe
30 m2 na parcele1494/1 na stavbu rodinného domu s odporúčaním súhlasiť
s prenájmom pozemku a schválením stavby za dodržania všetkých zákonných
náležitostí,
• žiadosť občana o zriadenie vodovodu a kanalizácie k rodinnému domu, ktorý obýva
s odporúčaním pre vedenie obce jednať so správcom sieti o možnosti rozšírenia sieti
a určenie napájacieho bodu.
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 dňa 25.5.2015 v súvislosti s prípravou
konferencie „Rómska osada a samospráva: dobrá prax – sen, či realita“ a Dňa detí.
4. Komisia sociálna a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období
zasadala jedenkrát. Prejednala Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015 – 2018,
ktorý po doplnení navrhuje OZ schváliť.
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5. Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcií v posudzovanom období zasadala dvakrát a prejednala:
• podanie majetkového priznania za rok 2014 starostom obce vyplývajúce zo zákonnej
povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2015
s odporúčaním pre OZ konštatovať splnenie zákonom stanovenej povinnosti zo strany
starostu obce, v zákonom stanovenom rozsahu a termíne,
• podanie majetkového priznania za rok 2014 bývalým starostom obce vyplývajúce zo
zákonnej povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2015
s odporúčaním pre OZ konštatovať splnenie zákonom stanovenej povinnosti zo strany
starostu obce, v zákonom stanovenom rozsahu a termíne.
Uznesenie č. 154/2015
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
správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od posledného zastupiteľstva
konaného dňa 17.4.2015 do 5.6.2015.
K bodu č. 7
V tomto bode bol na návrh Mgr. Silvie Orosovej predsedníčky komisie ekonomickej,
kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti
prejednaný a následne zrušený v minulosti schválený predaj majetku obce Pečovská Nová
Ves.
7.1 OZ zrušilo predaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí
žiadateľom trvale bývajúcim v Peč. Novej Vsi na ul. Školskej (v bytových domoch)
o rozlohách 35 m2/pozemok, novovytvorené parcely, ktoré vznikli rozdelením pôvodnej
parcely č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) za účelom výstavby
garáží za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných radových murovaných
garáží z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že tieto pozemky sa
nachádzajú bezprostredne vedľa bytových domov, v ktorých bývajú, dlhodobo ich
užívajú, resp. majú trvalý pobyt a starajú sa o nich, za cenu 10,- Eur/m2, v celkovej výške
350,- Eur/pozemok, štyrom pôvodným žiadateľom z celkového počtu osem žiadateľov,
a to konkrétne:
7.1.1 Marcelovi Kollárovi a manželke Božene, r. Blaščákovej, parcelu č. 912/151, k. ú.
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015, zámer na odpredaj
pozemku schválený uznesením OZ č. 67/2015 dňa 13.2.2015, odpredaj pozemku
schválený uznesením OZ č. 113/2015 dňa 17.4.2015, dňa 21.4.2015 boli menovaní
písomne vyzvaní k podpisu kúpnej zmluvy. Do termínu 27.4.2015 sa nedostavili , dňa
28.4.2015 boli opakovane písomne vyzvaní k podpisu kúpnej zmluvy avšak do
termínu 30.4.2015 sa nedostavili, dňa 6.5.2015 im bolo písomne oznámené, že
z dôvodu nezáujmu o kúpu nehnuteľnosti obec berie ich návrh ako bezpredmetný,
7.1.2 Jozefovi Novickému a manželke Monike, r. Kandráčovej, parcelu č. 912/150, k. ú.
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015, zámer na odpredaj
pozemku schválený uznesením OZ č. 68/2015 dňa 13.2.2015, odpredaj pozemku
schválený uznesením OZ č. 114/2015 dňa 17.4.2015, dňa 21.4.2015 boli menovaní
písomne vyzvaní k podpisu kúpnej zmluvy. Do termínu 27.4.2015 sa nedostavili, dňa
28.4.2015 boli opakovane písomne vyzvaní k podpisu kúpnej zmluvy do termínu
30.4.2015 sa nedostavili, dňa 6.5.2015 im bolo písomne oznámené, že z dôvodu
nezáujmu o kúpu nehnuteľnosti obec berie ich návrh ako bezpredmetný,
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7.1.3

7.1.4

Jozefovi Fröhlichovi a manželke Jozefíne, r. Nehilovej, parcelu č. 912/149, k. ú.
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 22.1.2015, zámer na odpredaj
pozemku schválený uznesením OZ č. 69/2015 dňa 13.2.2015, odpredaj pozemku
schválený uznesením OZ č. 115/2015 dňa 17.4.2015, dňa 21.4.2015 boli menovaní
písomne vyzvaní k podpisu kúpnej zmluvy. Do termínu 27.4.2015 sa nedostavili , dňa
28.4.2015 boli opakovane písomne vyzvaní k podpisu kúpnej zmluvy do termínu
30.4.2015 sa nedostavili , dňa 6.5.2015 im bolo písomne oznámené, že z dôvodu
nezáujmu o kúpu nehnuteľnosti obec berie ich návrh ako bezpredmetný,
Ing. Jozefovi Novickému a manželke Mgr. Oľge, r. Čekanovej, parcelu č. 912/146,
k. ú. Pečovská Nová Ves na základe ich žiadosti zo dňa 29.4.2015 doručenej na OcÚ
dňa 5.5.2015 o odstúpenie od pôvodného záujmu kúpy pozemku.

Uznesenie č. 155/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie OZ č. 113/2015 zo dňa 17.4.2015 o predaji pozemku C KN parc. č. 912/151
o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady pre Marcela Kollára a manželku Boženu,
r. Blaščákovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 523/17 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu
350,- €, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných
radových murovaných garáží.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 156/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie OZ č. 114/2015 zo dňa 17.4.2015 o predaji pozemku C KN parc. č. 912/150
o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady pre Jozefa Novického a manželku Moniku,
r. Kandráčovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 523/17 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu
350,- €, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných
radových murovaných garáží.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 157/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie OZ č. 115/2015 zo dňa 17.4.2015 o predaji pozemku C KN parc. č. 912/149
o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady pre Jozefa Fröhlicha a manželku Jozefínu,
r. Nehilovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 523/17 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu
350,- €, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných
radových murovaných garáží.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 158/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie OZ č. 117/2015 zo dňa 17.4.2015 o predaji pozemku C KN parc. č. 912/146
o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady pre Ing. Jozefa Novického a manželku Mgr.
Oľgu r. Čekanovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 522/16 v cene 10,- €/m2 za celkovú
cenu 350,- €, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe
jednotných radových murovaných garáží.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

7.2 OZ schválilo na základe žiadosti zo dňa 11.5.2015 predaj majetku obce spôsobom
upraveným zákonom o majetku obcí žiadateľovi trvale bývajúcemu v Peč. Novej Vsi na
ul. Školskej (v bytových domoch) o rozlohe 35 m2/pozemok, novovytvorenej parcely č.
912/146, ktorá vznikla rozdelením pôvodnej parcely č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. medzi bytovými domami) za účelom výstavby garáží za dodržania určených podmienok v
komplexe jednotných radových murovaných garáží z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
vzhľadom k tomu, že tento pozemok sa nachádza bezprostredne vedľa bytového domu,
v ktorom býva, dlhodobo ho užíva a stará sa o neho, za cenu 10,- Eur/m2, v celkovej
výške 350,- Eur/pozemok, jedinému žiadateľovi – konkrétne: Erikovi Liptákovi, bytom
Pečovská Nová Ves, Školská 520/14 v cene 10,- Eur/m2 za celkovú cenu 350,- Eur, za
účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných
radových murovaných garáží.
Uznesenie č. 159/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj pozemku C KN parc. č. 912/146 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady pre Erika
Liptáka, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 520/14 v cene 10,- Eur/m2 za celkovú cenu 350,Eur, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných
radových murovaných garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce
stanovená podľa osobitného predpisu. Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok s bytovým domom, v ktorom sa nachádza byt vo vlastníctve rodičov
menovaného a žiadateľ v predmetnom byte má dlhodobo trvalý pobyt. Predaj je realizovaný
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou
v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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7.3 OZ prejednalo podmienky a schválilo predaj majetku obce spôsobom upraveným
zákonom o majetku obcí - formou verejnej obchodnej súťaže, žiadateľom trvale
bývajúcim v Pečovskej Novej Vsi o rozlohách 35 m2/pozemok, novovytvorené parcely,
ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi
bytovými domami) za účelom výstavby garáží za dodržania určených podmienok v
komplexe jednotných radových murovaných garáží v cene najmenej 10,- €/m2, v celkovej
výške 350,- €/pozemok, konkrétne:
• parcelu č. 912/151, k. ú. Pečovská Nová Ves,
• parcelu č. 912/150, k. ú. Pečovská Nová Ves,
• parcelu č. 912/149, k. ú. Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 160/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj pozemku C KN parc. č. 912/151 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady v cene
najmenej 10,- Eur/m2 za celkovú cenu najmenej 350,- Eur, žiadateľom trvale bývajúcim
v Pečovskej Novej Vsi, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok
v komplexe jednotných radových murovaných garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná
hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu.
Prevod vlastníctva majetku bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a) ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, žiadateľom
trvale bývajúcim v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 161/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj pozemku C KN parc. č. 912/150 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady v cene
najmenej 10,- Eur/m2 za celkovú cenu najmenej 350,- Eur, žiadateľom trvale bývajúcim
v Pečovskej Novej Vsi, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok
v komplexe jednotných radových murovaných garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná
hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu.
Prevod vlastníctva majetku bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a) ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, žiadateľom
trvale bývajúcim v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 162/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj pozemku C KN parc. č. 912/149 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady v cene
najmenej 10.- Eur/m2 za celkovú cenu najmenej 350.- Eur, žiadateľom trvale bývajúcim
v Pečovskej Novej Vsi, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok
v komplexe jednotných radových murovaných garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná
hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu.
Prevod vlastníctva majetku bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a) ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, žiadateľom
trvale bývajúcim v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o výške aktuálneho stavu úveru
obce ku dňu 31.5.2015, ktorý predstavuje sumu 247 859,79 Eur.
Uznesenie č. 163/2015
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 o aktuálnom stave úveru obce ku dňu 31.5.2015, ktorý predstavuje sumu
247 859,79 Eur.
K bodu č. 9
V súvislosti so zrušením ZŠ v obci Jakubova Voľa ku dňu 31.8.2015 a žiadosťou obce
Jakubova Voľa o rozšírenie školského obvodu pre žiakov 1. až 4. ročníka bolo poslancami OZ
v rámci predmetného bodu na návrh prednostu OcÚ schválené VZN č. 1/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 164/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 10
V rámci predmetného bodu predseda komisie sociálnej, zdravotníctva, starostlivosti
o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov
a sťažností Ing. Jozef Balaščík predložil na prejednanie Komunitný plán sociálnych služieb
obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2018. OZ predložený dokument schválilo.
Uznesenie č. 165/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2018.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská predniesla
správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 1.4.2015 do 5.6.2015. Informovala,
že nad rámec kontrol vykonaných v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
vykonala kontrolu na základe podnetu občana - konateľa spoločnosti poskytujúcej sponzoring
miestnej spoločenskej organizácii, týkajúci sa podozrenia zo zneužívania ním poskytovaného
sponzoringu pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves v rokoch 2013 a 2014 štatutárnym zástupcom
organizácie. Pre nedostatok právomoci navrhla podnet občana s podozrením zo spáchania
trestného činu odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní na ďalšie konanie. V tejto
súvislosti na podnet starostu obce vykonala neplánovanú - mimoriadnu kontrolu účelnosti
čerpania dotácie obce TJ Slovan Pečovská Nová Ves za roky 2013 – 2014. Konštatovala, že
zistila nedostatky pri preukazovaní použitia finančných prostriedkov, neprehľadné doložené
doklady k zúčtovaniu, chýbajúce originály účtovných dokladov a existenciu neoprávnene
vyúčtovaných nákladov. Navrhla starostovi obce prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie
preukázateľnosti účelnosti použitia dotácie.
Napriek tomu, že nedostatky s využívaním dotácie boli zistené u minulého vedenia TJ
(pozn. - v decembri 2014 odstúpilo vedenie TJ, ktoré zodpovedalo za hospodárnosť využitia
dotácie obce v TJ Slovan Pečovská Nová Ves za obdobie rokov 2013 – 2014 a od januára
2015 nastúpilo nové vedenie TJ) a nedotýkajú sa nového vedenia TJ, prijal starosta obce na
podnet hlavnej kontrolórky obce tieto opatrenia na dodržiavanie pravidiel hospodárenia
s dotáciou Obce Pečovská Nová Ves poskytnutou TJ Slovan Pečovská Nová Ves na rok
2015:
• dodržiavanie interných usmernení obce pri nakladaní s poskytnutou dotáciou,
• v termíne do 15.7.2015 doložiť hlavnej kontrolórke obce ku kontrole účtovníctvo
dokumentujúce nakladanie s čerpaním dotácie za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015,
• v termíne do 15.12.2015 doložiť hlavnej kontrolórke obce ku kontrole účtovníctvo
dokumentujúce nakladanie s čerpaním dotácie za obdobie od 1.7.2015 do 31.11.2015,
• priebežne dokladovať inými zdrojmi (pozn. - nie dotáciou) úhrady pokút, ktoré sa
nachádzajú v jednotnej zbernej faktúre uhrádzanej ObFZ Prešov a tieto sumy
nemožno z uvedeného účtovného dokumentu vylúčiť,
• odmeny trénerom realizovať na základe dokladovania ich platnej odbornej
spôsobilosti a uzavretia platnej zmluvy na výkon činnosti trénera,
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•

úhrady cestovného realizovať na základe dokumentácie o vykonanej činnosti, ktorá
tvorí prílohy cestovných náhrad,
• k nákupu PHM na kosenie a podobným nákupom spotrebného materiálu doložiť
krátku informácie na identifikáciu účelu,
• neodmysliteľnou súčasťou účtovníctva musia byť mesačné výpisy z účtu, na ktorý sa
dotácia poskytuje,
• v rámci možností čo najviac finančných operácii realizovať prevodom z účtu, na
ktorý sa dotácia poskytuje.
V prípade nedodržania termínov predkladania účtovníctva ku kontrole bude ihneď
pozastavené vyplácanie pomernej časti schválenej dotácie TJ Slovan na rok 2015 a to do doby
zjednania nápravy.
Uznesenie č. 166/2015
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
správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za
obdobie od 1.4.2015 do 5.6.2015.
K bodu č. 12
Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská predniesla
návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves
na 2. polrok roku 2015.
Uznesenie č. 167/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na 2. polrok roku
2015, konkrétne:
- kontrola sťažností a petícii za rok 2014,
- kontrola vedenia pokladne za 1. polrok 2015 na OcÚ,
- kontrola zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami za rok 2014,
- kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými dotáciami z rozpočtu obce v roku
2014,
- kontrola účtovných dokladov – došlé faktúry za 1. polrok 2015,
- kontrola hospodárenia s originálnymi kompetenciami vo vybraných minimálne dvoch
školských zariadeniach,
- vypracovanie stanoviska k návrhu viacročnému rozpočtu obce
a k návrhu
programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2016 – 2018,
- pravidelná kontrola plnenia uznesení.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 13
Prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 3/2015, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 75 396,Eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 717 396,- Eur. Poslanci OZ predložený
návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 168/2015
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 č. 3/2015 zo dňa 5.6.2015.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 14
V rámci predmetného bodu OZ na návrh starostu obce prejednalo návrh a schválilo
čerpanie rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2014.
Uznesenie č. 169/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čiastočné čerpanie rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2014 a to konkrétne:
príjem: prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 70 000,- Eur na
výdavky: výstavba chodníka a krížovej cesty na cintoríne vo výške 15 000,- Eur, výstavba
multifunkčného ihriska v areáli ZŠsMŠ vo výške 40 000,- Eur, dofinancovanie projektu pod
názvom Interiérové a exteriérové dobudovanie Komunitného centra v Pečovskej Novej Vsi na
základe výzvy Ministerstva vnútra SR, úrad splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu vo
výške 3000,- Eur, revitalizácia ul. Školskej medzi bytovými domami vo výške 3000,- Eur,
projektová dokumentácia k pripravovanému projektu protipovodňová ochrana obce Pečovská
Nová Ves vo výške 3000,- Eur, projektová dokumentácia k pripravovanému projektu
revitalizácia ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi vo výške 3000,- Eur, projektová
dokumentácia k pripravovanému projektu rozšírenie mosta cez potok Ľutinka na ul. Rómskej
v Pečovskej Novej Vsi vo výške 3000,- Eur.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 15
V rámci tohto bodu OZ postupne prejednalo doručené podanie:
15.1. OZ prejednalo žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome v Pečovskej Novej Vsi, ul.
Školská č. 524/18 o odkúpenie pozemku pod bytovým domom č. 524/18, parcela
č. 912/35, k. ú. Pečovská Nová Ves. Budúci predaj bude realizovaný v podieloch
príslušných k vlastníctvu bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Budúci
nadobúdatelia pozemku nie sú osobami uvedenými v § 6 zákona č. 138/1991 Zb.
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na zistené nezrovnalosti
v katastri nehnuteľnosti a nutnosť ich odstránenia, ku ktorému dôjde až zápisom
geometrického plánu na zameranie parciel č. 22/2015 zo dňa 16.2.2015 vypracovaného
firmou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov do katastra nehnuteľnosti OZ
zámer predaja pozemku zobralo na vedomie s tým, že samotný predaj sa bude
prejednávať po odstránení závad.
Uznesenie č. 170/2015
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
žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome v Pečovskej Novej Vsi, ul. Školská č. 524/18
o odkúpenie pozemku pod bytovým domom č. 524/18, parcela č. 912/35, k. ú. Pečovská Nová
Ves. Vzhľadom na zistené nezrovnalosti v katastri nehnuteľnosti a nutnosť ich odstránenia, ku
ktorému dôjde až zápisom geometrického plánu na zameranie parciel č. 22/2015 zo dňa
16.2.2015 vypracovaného firmou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov do katastra
nehnuteľnosti bude predaj prejednávať až po odstránení závad.
15.2. Na žiadosť riaditeľky ZŠsMŠ OZ prejednalo a následne schválilo zriadenie nultého
ročníka v školskom roku 2015/2016 zo dňa 4.6.2015 s odôvodnením, že z celkového
počtu prihlásených detí do 1. ročníka 17 detí po psychologickom posúdení ich
pripravenosti na plnenie povinnej školskej dochádzky nie je školsky spôsobilých, aby
zvládlo náročnosť učiva v prvom ročníku.
Uznesenie č. 171/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so zriadením nultého ročníka na ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2015/2016, a to
na základe výsledkov psychologického posúdenia pripravenosti žiakov na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

15.3. OZ zobralo na vedomie žiadosti občanov Pečovskej Novej Vsi, konkrétne Martina
Červeňáka bytom na ul. Rómska 11, Rastislava Bilého, bytom Rómska 23, Jaroslava Bilého,
bytom Rómska 23 a Milana Červeňáka, bytom Rómska 11, všetci v Pečovskej Novej Vsi
o pridelenie pozemkov v prípade plánovanej výstavby rodinných domov. Nakoľko obec
v tomto období nerealizuje investičnú akciu spojenú s predmetom ich žiadosti a pozemky na
výstavbu rodinných domov nevlastní. Predmetné žiadosti budú evidované na OcÚ a OZ sa
nimi bude zaoberať až v prípade realizácie konkrétnej investičnej akcie.
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Uznesenie č. 172/2015
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
žiadosť Martina Červeňáka, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 11 o pridelenie pozemku
v prípade plánovanej výstavby rodinných domov.
Uznesenie č. 173/2015
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
žiadosť Rastislava Bilého, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 23 o pridelenie pozemku
v prípade plánovanej výstavby rodinných domov.
Uznesenie č. 174/2015
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
žiadosť Jaroslava Bilého, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 23 o pridelenie pozemku
v prípade plánovanej výstavby rodinných domov.
Uznesenie č. 175/2015
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
žiadosť Milana Červeňáka, nar. 1986, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 11 o pridelenie
pozemku v prípade plánovanej výstavby rodinných domov.
15.3. OZ prejednalo a zobralo na vedomie žiadosť Jána Červeňáka, bytom Pečovská Nová
Ves, ul. Rómska 39 o prenájom pozemku na výstavbu garáže na parcele č. 1494/52,
k.ú. Pečovská Nová Ves. Nakoľko reálne hrozí zosuv zeminy na svahu nad ul.
Rómskou, od roku 2010 je v tejto lokalite vyhlásená mimoriadna situácia, do
zastabilizovania svahu a odvolania mimoriadnej situácie je bezpredmetné riešiť otázky
súvisiace s výstavbou a nájmom pozemkov.
Uznesenie č. 176/2015
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
žiadosť Jána Červeňáka, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 39 o prenájom pozemku na
výstavbu garáže na parcele č. 1494/52, k.ú. Pečovská Nová Ves.
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15.4. OZ prejednalo a vzalo na vedomie žiadosť Miroslava Červeňáka, bytom Pečovská Nová
Ves, ul. Rómska 19 o prenájom pozemku na výstavbu garáže na parcele č. 1494, k.ú.
Pečovská Nová Ves. Nakoľko reálne hrozí zosuv zeminy na svahu nad ul. Rómskou, od
roku 2010 je v tejto lokalite vyhlásená mimoriadna situácia, do zastabilizovania svahu
a odvolania mimoriadnej situácie je bezpredmetné riešiť otázky súvisiace s výstavbou
a nájmom pozemkov.
Uznesenie č. 177/2015
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
žiadosť Miroslava Červeňáka, nar. 1979, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 19
o prenájom pozemku na výstavbu garáže na parcele č. 1494/52, k.ú. Pečovská Nová Ves.
15.5. OZ prejednalo a vzalo na vedomie žiadosť Vojtecha Červeňáka, bytom Pečovská Nová
Ves, ul. Rómska 18 o dlhodobý prenájom časti pozemku o rozlohe 30 m2, parcela č.
1494/41, k.ú. Pečovská Nová Ves na výstavbu rodinného domu. Nakoľko reálne hrozí
zosuv zeminy na svahu nad ul. Rómskou, od roku 2010 je v tejto lokalite vyhlásená
mimoriadna situácia, do zastabilizovania svahu a odvolania mimoriadnej situácie je
bezpredmetné riešiť otázky súvisiace s výstavbou a nájmom pozemkov.
Uznesenie č. 178/2015
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
žiadosť Vojtecha Červeňáka, nar. 1993, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 18
o dlhodobý prenájom časti pozemku o rozlohe 30 m2, parcela č. 1494/41, k.ú. Pečovská Nová
Ves na výstavbu rodinného domu.
15.6. OZ prejednalo a vzalo na vedomie žiadosť Matúša Červeňáka, bytom Pečovská Nová
Ves, ul. Rómska 13 o dlhodobý prenájom časti pozemku o rozlohe 30 m2, parcela č.
1494/41, k.ú. Pečovská Nová Ves na výstavbu rodinného domu. Nakoľko reálne hrozí
zosuv zeminy na svahu nad ul. Rómskou, od roku 2010 je v tejto lokalite vyhlásená
mimoriadna situácia, do zastabilizovania svahu a odvolania mimoriadnej situácie je
bezpredmetné riešiť otázky súvisiace s výstavbou a nájmom pozemkov.
Uznesenie č. 179/2015
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
žiadosť Matúša Červeňáka, nar. 1993, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 13 o dlhodobý
prenájom časti pozemku o rozlohe 30 m2, parcela č. 1494/41, k.ú. Pečovská Nová Ves na
výstavbu rodinného domu.
15.7. OZ prejednalo a vzalo na vedomie žiadosť Jána Vaľuša, bytom Pečovská Nová Ves, ul.
Hlavná 33/26 o zriadenie vodovodu a kanalizácie k rodinnému domu. OZ konštatovalo,
že rozširovanie kanalizácie a vodovodu nie je v investičnom pláne obce schválenom na
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rok 2015. Obec má do budúcna zámer rozširovať kanalizáciu a vodovod v obci, avšak
samotnej príprave dokumentácie bude predchádzať vykonanie prieskumu u obyvateľov
obce s ich budúcim zazmluvnením na odber vody a napojenie sa na kanalizačnú sieť.
Na základe výsledkov prieskumov bude obec postupovať.
Uznesenie č. 180/2015
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
žiadosť Jána Vaľuša, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 33/26 o zriadenie vodovodu
a kanalizácie k rodinnému domu, ktorý obýva.
K bodu č. 16
Na začiatku prejednávaného bodu zasadnutie OZ opustil poslanec Ing. Ondrej
Semančík z dôvodu plnenia si neodkladných pracovných povinností.
V tomto bode na návrh prednostu OcÚ OZ schválilo aktualizáciu cenníka služieb
poskytovaných obcou Pečovská Nová Ves zo dňa 10.2.2012, konkrétne ceny za prenájom
multifunkčného ihriska v Pečovskej Novej Vsi, lokalita Roveň a prevádzkový poriadok pre
využívanie predmetného multifunkčného ihriska.
V rámci predmetného bodu hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská
informovala poslancov OZ o povinnosti existencie interného nariadenia v rámci obce
pojednávajúcom o zásadach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. na OcÚ.
V ďalšej časti vystúpila referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková,
ktorá informovala poslancov OZ o tom, že dňa 5.6.2015 starosta obce prijal v rámci OcÚ
interné nariadenie s titulom „Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.“ účinné od 1.7.2015.
V rámci predmetného bodu starosta obce informoval poslancov OZ o:
• prípravných prácach na realizáciu cyklotrasy EUROVELO 11 na trase Veľký Šariš –
Lipany – Bajerovce v rámci nadnárodného projektu, pričom OZ zobralo na vedomie návrh
štúdie pre riešenie smerovania cyklotrasy v k. ú. Pečovská Nová Ves a schválilo
uskutočniteľnosť a zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do projektu výstavby
nadnárodnej cyklotrasy a v tomto kontexte schválilo navrhovanú trasu „B“ v kombinácii
s trasou „A“,
• zámere darovať prezidentovi SR (v prípade jeho účasti) na konferencii s titulom „Rómska
osada a samospráva: dobrá prax – sen, či realita“, ktorá sa bude konať 11.6.2015 vecný
dar obraz s titulom: „Obec Pečovská Nová Ves“, rok: 2010, rozmerov 89,5 x 70, autor
Gib. OZ schválilo zámer na udelenie vecného daru.
• v plnení platenia daní a poplatkov za komunálny odpad si cca 70 % poplatníkov splnilo
povinnosť.
• významných príjmoch z predaja pozemkov 7 040,18 Eur (ul. Ľutinská, ul. Školská garáže)
• významných výdavkoch investičného charakteru:
- výstavba multifunkčného ihriska Roveň – 29 114,58 Eur (stavebný dozor, oplotenie,
hlina, sieť, betón, výstavba ihriska),
- chodníky na ulici Záhradnej - 4 479,14 Eur + asfaltovanie (zemné práce, kamenivo,
betónové skruže),

16

-

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

spotreba materiálu, stavebný, elektroinštalačný - 3 075,45 € (vápno, cement, klince,
lepy, farby, skrutky, a iné)
stave finančných prostriedkoch na bankových účtoch obce k 29.5.2015 vo výške
332 347,32 Eur,
stave pohľadávok k 31. 5. 2015 spolu vo výške 15 112,19 Eur a detailne špecifikoval
významné pohľadávky, ktoré porovnal so stavom k 1.1.2015
- odberatelia 731,66 Eur
- nájomcovia pozemkov v rómskej osade: 599,20 Eur
( 767,50.- Eur),
- poplatníkom dane z nehnuteľností: 7 612,97 Eur
(12 132,00.- Eur),
- poplatníkom dane za psa 78,55 Eur
(81,05.- Eur),
- poplatníkom za komunálny odpad 4 748,5 Eur
(4 982,94.- Eur),
- vodné a stočné, nájomné byty v rómskej osade 1 341,31 Eur (1 716,65.- Eur),
• o stave podpory zamestnanosti v obci k 1.6.2015
- uchádzači o zamestnanie vykonávajúci malé obecné služby k 1.6.2015 - 38 UoZ,
- uchádzači o zamestnanie vykonávajúci aktivačnú činnosť k 1.6. 2015 - 6 UoZ,
- podpora zamestnávania UoZ pomocou § 54 - 8 zamestnancov,
- terénna sociálna práca NP - 3 zamestnanci,
- pracovníci v komunitnom centre NP - 6 zamestnancov,
postupe prípravy prác pri výstavbe chodníka medzi Pečovskou Novou Vsou, kde došlo
29.5.2015 k prevzatiu staveniska dodávateľom po vydaní povolenia na obmedzenie
dopravy dopravným inžinierom KDI Prešov pre zhotoviteľa, výkon práv by sa mal podľa
dnešných informácii začať do konca tohto týždňa. Projekt je obcou ostro sledovaný
a trvale monitorovaný,
realizovanej aktivite – oprave chodníkov na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi, ktorá
bude asfaltovaná v stredu 8.6.2015,
realizovanej aktivite – komplexnej rekonštrukcii exteriéru a interiéru budovy železničnej
stanice, nástupišťa a okolia na ul. Kostolnej a jej 2. etape spočívajúcej v pokladaní
obrubníkov pre položenie zámkovej dlažby smerom k nástupisku,
realizovanej aktivite – výstavbe chodníkov okolo požiarnej zbrojnice, úprave terénu
a asfaltovaní pomernej časti parkoviska smerom od požiarnej zbrojnice k objektu Jednoty,
pracovných stretnutiach k pripravovaným opravám mostov cez rieku Ľutinka na ceste
I. triedy v smere na obec Červenica a mostíka na ceste III. triedy v smere na obec Ľutina
v časti priekopy od Bukovca,
príprave podkladov k projektom povodňovej ochrany a revitalizácie obce Peč. Nová Ves,
výsledkoch výberového konania na funkciu - správca multifunkčného ihriska v lokalite
„Roveň“,
aktuálnom stave prípravy statického posudku a výkazu výmer ako podkladov pre riešenie
havarijnej situácie stropu v náraďovni ZŠ,
skutočne vynaložených nákladoch spojených s prípravou a realizáciou XXI. ročníka
Pečovskonovoveského šľapáku konaného dňa 1.5.2015, ktoré predstavovali spolu
1 371,02 Eur (príjem – štartovné 186,00 Eur, výdaj – odmeny športovcom 910,00 Eur,
medaily 60,35 Eur, upomienkové predmety 184,32 Eur, potraviny + odmeny pre deti
198,14 Eur a iné),
o oznámení ŽSR k príprave návrhu cestovného poriadku ŽSR 2015/2016, možnosť
informovať sa o návrhu je na OcÚ do 12.6.2015, informácie o možnosti občanov nazrieť
do návrhu budú zverejnené na stránke obce a úradnej tabuli,
aktívnom znižovaní evidovaných pohľadávok od obyvateľov, hlavne u tých, ktorí sú
zamestnaní, resp. aktivovaní cestou OcÚ,
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zrealizovaných kultúrno-spoločenských akciách za obdobie od posledného zasadnutia OZ,
konkrétne:
24.4.2015 -Rómsky deň,
1.5.2015 - XXI. ročník Pečovskonovoveský šľapák,
7.5.2015 - oslavy 70. výročia víťazstva nad fašizmom,
8.5.2015 - stolnotenisový turnaj juniorov k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny,
9.5.2015 - stolnotenisový turnaj seniorov nad 60. rokov k 70. výročiu ukončenia
2. svetovej vojny,
9.5.2015 - oslavy Dňa matiek, akadémia v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ,
30.5.2015 - Deň detí
príprave konferencie s titulom „Rómska osada a samospráva: dobrá prax – sen, či realita“,
ktorá sa bude konať 11.6.2015 v kultúrno-spoločenských priestoroch OcÚ Peč. Nová Ves,
príprave 4. ročníka detskej futbalovej olympiády pod záštitou reprezentanta SR vo futbale
Stanislava Šestáka, ktorá sa bude konať 13.6.2015 v priestoroch multifunkčného ihriska
v lokalite „Roveň“, akcia bude oficiálnym otvorením multifunkčného ihriska,
pozvaní delegácie našej obce burmistrzom družobného mesta Sieniawa do Poľska pri
príležitosti Dni Sieniawy 2015, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. a 28.6.2015.

Uznesenie č. 181/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
aktualizáciu cenníka služieb poskytovaných obcou Pečovská Nová Ves zo dňa 10.2.2012,
konkrétne prenájom multifunkčného ihriska v Pečovskej Novej Vsi, lokalite Roveň pre
užívateľov nad 18 rokov veku života:
- individuálne športy – tenis, nohejbal .................... 5,00 €/hod.
- kolektívne športy – volejbal a basketbal ................ 5,00 €/hod.
- kolektívne športy – malý futbal a hádzaná ............ 5,00 €/hod.
- príplatok za použitie osvetlenia ............................. 3,00 €/hod.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 182/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prevádzkový poriadok pre využívanie multifunkčného ihriska v Pečovskej Novej Vsi v areáli
Roveň s účinnosťou odo dňa 5.6.2015.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 183/2015
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 o projekte uskutočniteľnosti cyklotrasy EUROVELO 11 na trase Veľký Šariš –
Lipany - Bajerovce.
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Uznesenie č. 184/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do pripravovaného projektu uskutočniteľnosti
cyklotrasy EUROVELO 11 na trase Veľký Šariš – Lipany – Bajerovce v kombinácii trasy
„A“ pozdĺž železničnej trate s napojením na trasu „B“ pokračujúcu smerom na obec
Červenica.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 185/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
udelenie vecného daru – obrazu s titulom: „Obec Pečovská Nová Ves“, rok: 2010, rozmerov
89,5 x 70, autor Gib, prezidentovi SR (v prípade jeho návštevy obce Pečovská Nová Ves)
počas konferencie „Rómska osada a samospráva: dobrá prax – sen, či realita“, ktorá sa bude
konať 11.6.2015
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 17
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ Ing. Balaščík upozornil na
nutnosť opravy poškodenej drevenej lavičky na parkovisku v strede obce. Starosta obce sľúbil
nápravu. V ďalšej časti už neodzneli žiadne otázky a podnety poslancov.
K bodu č. 18
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov,
nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.
K bodu č. 19
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ
a opakovane ich pozval všetkých na pripravovanú konferenciu s titulom „Rómska osada
a samospráva: dobrá prax – sen, či realita“, ktorá sa bude konať dňa 11.6.2015 v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ Pečovská Nová Ves.
Overovatelia zápisnice :
Mgr. Silvia Orosová Ing. Jozef Balaščík PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Ing. Nalevanková
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