ZÁPISNICA
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves
konaného dňa

06.06.2014
Prítomní:

Jaroslav Baňas, starosta obce
Poslanci: Martina Podlipová, Ing. Jozef Balaščík, Ing. Štefan Smetanka,
Bc. Mária Bečaverová, Jaroslav Želinský, PhDr. Jaroslav Dujava, Ján
Antol, Andrej Petruš.
Neprítomní:
Ing. Ľudovít Straka
Ďalší prítomní: Ing. Alena Nalevanková, prednostka OcÚ
Mgr. Ivana Leščáková, hlavná kontrolórka obce
Konanie rokovania : kancelária starostu obce, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves
K bodu č. 1 : Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Jaroslav Baňas.
V úvode privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ
je uznášania schopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2014
6. Návrh na II. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2014
7. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013
8. Návrh záverečného účtu za rok 2013
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013
10. VZN č. 2/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ
11. VZN č. 3/2014, ktorým sa na protest prokurátora rušia ustanovenia čl. 2 ods. 4 a čl. 3
VZN č. 43/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ
12. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
14. Schválenie odmien poslancom za účasť na OZ a komisiách za I. polrok 2014
15. Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2014
16. Správa o činnosti DHZ v obci za uplynulé obdobie
17. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
K návrhu neboli vznesené iné doplňujúce návrhy.
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Uznesenie č. 37/2014
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 XXI. zasadnutia OZ.
Hlasovanie : Za
6
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Bc. Mária Bečaverová, Ing. Jozef Balaščík
Zapisovateľka: Ing. Alena Nalevanková
K bodu č. 3 : Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: PhDr. Jaroslav Dujava, Andrej Petruš
Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrhovú komisiu: PhDr. Jaroslava Dujavu a Andreja Petruša.
Hlasovanie : Za
6
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia z XX. zasadnutia OZ zo dňa 07.03.2014 boli
splnené.
Uznesenie č. 39/2014
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 plnení uznesení z XX. zasadnutia OZ.
Zároveň informoval o aktivitách obecného úradu od posledného zastupiteľstva konaného dňa
7.3.2014:
- za uplynulé obdobie sa uskutočnili 2 kolá prezidentských volieb a volieb do Európskeho
parlamentu. Obecný úrad zabezpečil plynulý a bezproblémový priebeh týchto volieb, ktoré sa
konali 15. a 29. marca 2014 a 24. mája 2014,
- 30.4.2014 bol workshopom ukončený projekt pre zvýšenie zamestnanosti sociálne
znevýhodnených občanov v bývalej Tehelni – Obecný podnik, momentálne prebiehajú
záverečné vyúčtovania,
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- obec postihli v uplynulých dňoch povodne, od 15.5.2014 do 3.6.2014 trval III. a II. stupeň
povodňovej aktivity, škody na majetku obce neboli veľké, navážal sa hlavne lomový kameň
popri brehoch Ľutinky,
- starosta obce sa poďakoval pri tej príležitosti DHZ /p. Antolovi a p. Leššovi/ a ostatným
poslancom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pri povodniach pomohli,
- mimoriadna situácia vzhľadom na zosuv svahu v rómskej osade naďalej trvá, najviac
ohrozený je dom Dávida Bolvana, ktorý sa však nechce vysťahovať,
- obec naďalej od 1.2. do 30.6.2014 zamestnáva na MOS 24 pracovníkov,
- jedna pracovníčka z MOS je na výpomoc v obecnej knižnici,
- obecný úrad zorganizoval viacero kultúrnych a športových podujatí, a to MDŽ, Deň matiek
a Prvomájový beh zdravia,
- naďalej prebieha verejné obstarávanie na jednotlivé činnosti realizované v rámci projektu
Zberný dvor a kompostáreň a pripravuje sa výber dodávateľa stavby,
- v podporenom projekte Komunitné centrum stále prebieha výber dodávateľa stavby,
- fy Strabag s.r.o. dokončila stavbu – Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v lokalite
Majere, momentálne prebiehajú záverečné zúčtovania a vyčíslenia prípadných vád,
kolaudácia a prevzatie diela sa predpokladá na 16. jún 2014, pri stavbe sme ušetrili cca
35.000,- € z celkovej sumy diela 369.000,- €.
- v máji sa zaasfaltovala podľa plánu MK vo výmere 400m2 na ul. Školskej /pri bytovkách/,
dielo realizovala fy CBR s.r.o. , Hollého 29, Sabinov. Starosta obce poďakoval poslancovi
Dujavovi za aktívny prístup pri realizácii stavby.
- odpredali sme prebytočný majetok na základe zverejnenia ponuky zo dňa 28.2.2014, a to
staré strojné zariadenie v bývalej Tehelni fy KERGOL J.P. , Prešov ,
- posledný májový týždeň sa začala realizovať Výstavba chodníka ZŤS - Sanas s dĺžkou
1200 m a šírkou 2 m, kde OZ na minulom rokovaní schválilo vklad vo výške 30.000,- € ,
Pomoc pri výstavbe premostenia prisľúbilo vedenie ZŤS, takisto Sanas a samotné položenie
obrubníkov pre výstavbu chodníka by mali vykonávať aj sabinovskí väzni,
- 12.3.2014 prebehlo vodoprávne konanie za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia na
časť stavby „Vodovod – Pečovská Nová Ves – II. etapa“,
- na obecnom úrade sa pripravuje Maliarsky plenér v dňoch 4. – 11.7.2014, kde našu obec
navštívi do 25 maliarov z Poľska, Ukrajiny, Slovenska. Budú ubytovaní v ZŠ, každý maliar
obci daruje 1 obraz. V tých dňoch prebehne aj výstava obrazov Fera Guldana na tému
„Šarišské exody v obrazoch“ .
- počas letných mesiacov pripravujeme kultúrne leto pri amfiteátri, kde 20.7. /nedeľa / si
pripraví program ZŠ, 3.8. – Únia žien, dôchodcovia a 17.8. – hasiči a SČK.
Na rokovanie sa dostavili poslanci Smetanka a Želinský.
K bodu č. 5 : Správa o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2014
V ďalšom bode poslanci prejednali čerpanie rozpočtu k 31.3.2014. Keďže materiály
potrebné k rokovaniu poslanci obdržali už v predstihu, v krátkosti p. starosta vytýčil hlavné
časti čerpania, tak v oblasti príjmov ako aj výdavkov. Rozpočet obce na rok 2014 bol
schválený ako vyrovnaný dňa 06.12.2013 vo výške 2.620.000,- €. Príjmy za uvedené obdobie
predstavovali sumu 449.898,- €. Výdavky predstavovali celkove 296.762,- €. Čerpanie
rozpočtu ZŠ s MŠ bolo vo výške 165.350,- € , čo predstavuje 17% z celkového rozpočtu.
Obec mesačne spláca istinu z úveru poskytnutého na Výstavbu miestnych komunikácií
v lokalite Majere vo výške 5.025,- €.
P. starosta sa zároveň poďakoval poslancovi Petrušovi za jeho výraznú pomoc pri
svojpomocnej príprave realizácie výstavby verejného osvetlenia na novej ulici Za Majerom.
K čerpaniu rozpočtu k 31.3.2014 nemali poslanci pripomienky a tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2014.
K bodu č. 6 : Návrh na II. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2014
V rámci tohto bodu predložil starosta obce návrh na úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením č. 2. Rozpočet zostáva vyrovnaný, jeho úprava pozostáva z navýšenia
tak príjmov ako aj výdavkov o sumu 70.000,- €. Uvedená úprava pozostáva hlavne
z navýšenia rozpočtových položiek prijatých dotácií, špeciálnych služieb a úprave rozpočtu
školy. Celková výška po 2. úprave predstavuje sumu 2.730.000,- €.
Materiály k rokovaniu mali poslanci k dispozícii vopred, takže sa pristúpilo priamo
k diskusii. Navrhnuté rozpočtové opatrenie č. 2/2014 poslanci jednohlasne schválili a tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 7 : Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013
V tomto bode predložila Ing. Nalevanková hodnotiacu správu k programovému
rozpočtu za obdobie do od 1.1 do 31.12.2013. Uviedla, že hlavným cieľom programového
rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi
a prezentovanie cieľov a zámerov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu.
Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných schválených rozpočtových programov a aktivít. Programový rozpočet obce
sleduje čerpanie výdavkov podľa 10 programov. K 31.12.2013 bolo čerpanie bežných
výdavkov vo výške 1.474.461,- € a kapitálových výdavkov v sume 321.525,- €. Poskytnutý
úver a jeho splácanie sa premietlo do finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom príjmov a programovým rozpočtom
výdavkov, ktorý bol schválený OZ dňa 7.12.2013 uznesením č. XIV – C/5. Za rok 2013 boli
uskutočnené štyri rozpočtové opatrenia. Po poslednej zmene zostal rozpočet vyrovnaný
s celkovými tak príjmami ako aj výdavkami, v celkovej sume 2.317.508,- €.
Poslanci predloženú hodnotiacu správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2013.
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K bodu č. 8 : Návrh záverečného účtu za rok 2013
Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu za rok 2013. Návrh bol zverejnený
na web stránke obce a informačnej tabuli po dobu 15 dní pred konaním OZ na
pripomienkovanie. Záverečný účet je usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré charakterizujú
výsledky ekonomickej činnosti za obdobie jedného kalendárneho roka.
Záverečný účet obsahuje plnenie rozpočtu, rozbor plnenia príjmov a výdavkov, tvorbu
a použitie fondov, finančné vysporiadanie vzťahov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji pohľadávok a záväzkov a stave a vývoji dlhu k 31.12.2013.
Jeho prílohou je hodnotenie výdavkov v programovej štruktúre, stanovisko hlavného
kontrolóra a inventarizačný súpis záväzkov a pohľadávok za rok 2013.
Hospodárenie obce – plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013 v € - SÚHRN
Skutočnosť plnenia rozpočtu 2013
Bežný rozpočet - obec

-

ZŠ s MŠ

Celkom:
Kapitálový rozpočet - obec

-

ZŠ s MŠ

Celkom:
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:

Príjmy €
1655 542,55
17 332,22
1 672 874,77
401 961,70
0
401 961,70
2 074836,47

Výdavky €
481548,37
992912,18
1 474 460,55
321 526,06
0
321.526,06
1 795 986,61

Rozdiel
hospodárenia €

278 849,86

Obec skončila s prebytkom hospodárenia vo výške 278.849,86 €. Schodok finančných
operácií predstavuje sumu 186.743,06 €. Po odpočte účelovo určených prostriedkov ŠR je
zostatok 58.349,20 €. V uvedenej výške má obec vytvoriť rezervný fond.
Poslanci schválili v rámci tohto bodu tvorbu rezervného fondu a zároveň schválili jednohlasne
ich použitie v plnej výške na pokračovanie výstavby multifunkčného areálu v lokalite Roveň
Pečovská Nová Ves.
Po krátkej diskusii a vypočutí si stanoviska hlavnej kontrolórky záverečný účet za rok 2013
poslanci jednohlasne schválili.
K bodu č. 9 : Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2013
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Leščáková v tomto bode predložila stanovisko
k záverečnému účtu za rok 2013, ktoré bolo spracované v znení platných zákonov.
Podkladom pre vypracovanie stanoviska boli ročné účtovné výkazy: súvaha, výkaz ziskov
a strát, finančný výkaz o plnení rozpočtu verejnej správy a poznámky. Bol spracovaný
podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Na základe zistených skutočností uvedených v stanovisku hlavná kontrolórka odporučila
poslancom OZ záverečný účet za rok 2013 schváliť bez výhrad.
Uznesenie č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2013.
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Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia z roku 2013 vo výške 58.349,20 €.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu z prebytku hospodárenia roku 2013 vo výške 58.349,20 € na
investičný účel: „Multifunkčný areál v lokalite Roveň Pečovská Nová Ves“ v celej výške.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č.10 : VZN č. 2/2014 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ
Vo VZN č. 2/2014 sa ruší čl. 2 „Výška príspevku“ a nahrádza sa novým znením s tým,
že sa mení príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ z 0,12 € na 0,13 €/ deň.
Uznesenie č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 o výške
príspevku zák. zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v ŠJ v ZŠ Peč. Nová Ves v znení VZN č. 2/2011 zo dňa 14.10.2011.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
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K bodu č.11 : VZN č. 3/2014, ktorým sa na protest prokurátora rušia ustanovenia čl. 2
odst. 4 a čl. 3 VZN č. 43/2008
Starosta obce informoval poslancov, že okresná prokuratúra vykonala previerku za
účelom zhodnotenia stavu zákonnosti VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky a o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ. Ide konkrétne o VZN č. 43/2008
a 47/2008. Po preskúmaní zákonnosti VZN č. 43/2008 bol vytvorený záver, že čl. 2 ods. 4
a čl. 3 VZN sú v rozpore so zákonom. Obec v čl. 2 ods. 4 VZN nad rámec zmocnenia
obsiahnutého v ust. § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona zakotvila aj rozsah údajov, ktorý je
zákonný zástupca povinný poskytnúť pri zápise dieťaťa a tiež jeho priestupkovú
zodpovednosť.
Na základe výsledkov kontroly starosta obce navrhol zrušiť VZN v napadnutých
ustanoveniach čl. 2 ods. 4 a čl. 3 VZN, s čím poslanci súhlasili bez pripomienok.
Uznesenie č. 48/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
protest prokurátora proti VZN č.43/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves.

Uznesenie č. 49/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 3/2014, ktorým sa na protest prokurátora rušia ustanovenia čl. 2 ods. 4 a čl. 3 VZN
č. 43/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 12 : Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Hlavná kontrolórka Mgr. Leščáková predložila správy o vykonaných následných
finančných kontrolách za rok 2014 v zmysle zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Predmetom prvej kontroly vykonanej od posledného zastupiteľstva zo dňa
bola kontrola plnenia uznesení prijatých OZ za rok 2013. Druhá kontrola bola zameraná na
inventarizáciu majetku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2013.
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Uznesenie č. 50/2014
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 hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.

K bodu č. 13 : Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2014
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložila hlavná kontrolórka
obce Mgr. Ivana Leščáková návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014, ktorý
pozostáva zo šiestich kontrol a je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 51/2014
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 hlavného kontrolóra na II. polrok 2014.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č.14 : Schválenie odmien poslancom za účasť na OZ a komisiách za I. polrok
2014
P. starosta predložil spracovaný návrh odmien poslancov za účasť na zasadnutiach
OZ a komisiách za I. polrok 2014 .
Poslanci predložený návrh schválili. Zároveň OZ na základe § 4 ods. 4 zák. NR SR
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí prerokovalo
plat starostu obce Pečovská Nová Ves a schválilo s účinnosťou od 1.6.2014 plat starostovi
obce vo výške 2.596,- €.
Uznesenie č. 52/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odmeny poslancom za účasť na OZ a komisiách za I. polrok 2014.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
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Uznesenie č. 53/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na základe § 4 ods. 4 zákona NR SR
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov prerokovalo plat starostu obce Pečovská Nová Ves a na
základe § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 resp. § 4 ods. 7 a § 4 ods. 2 zákona NR SR
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.6.2014
schvaľuje
plat starostovi obce Pečovská Nová Ves vo výške 2.596,- €.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 15 : Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2014
P. starosta predložil návrh plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2014 v týchto
termínoch: 22. august a 21. november 2014.
Takto predložený plán zasadnutí poslanci schválili.
Uznesenie č. 54/2014
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 II. polrok 2014.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 16 : Správa o činnosti DHZ v obci za uplynulé obdobie
V tomto bode predseda DHZ Peč. Nová Ves p. Ján Antol predložil správu o činnosti
hasičského zboru. V roku 2013 prebehli protipožiarne preventívne kontroly malých prevádzok
/SZČO/ a rodinných domov na ul. Na Trubalovec. V tomto roku poverení členovia DHZ
plánujú vykonať preventívne kontroly všetkých rodinných domov v obci. Prehliadky by mali
prebehnúť do októbra. Počas roka sa požiarnici zúčastňujú rôznych prehliadok na úrovni
obvodu a okresu. Členovia DHZ sa zúčastňujú a pomáhajú pri rôznych kultúrnych
a športových akciách organizovaných obcou. Poukázal na problémy pri zostavovaní družstiev
na účasť pri jednotlivých súťažiach. Poslanci následne rozoberali situáciu v zbore a hľadali
možnosti riešenia nepriaznivej situácie.
Uznesenie č. 55/2014
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 činnosti DHZ.
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K bodu č. 17 : Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
17.1 Vedenie ZŠ s MŠ predložilo žiadosť o úpravu rozpočtu o príjmy ZŠ s MŠ za
I. štvrťrok 2014 vo výške 10.119,- €.
Uznesenie č. 56/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu o príjmy ZŠsMŠ za I. štvrťrok 2014 vo výške 10.119,- €
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
17.2 Na minulom rokovaní OZ sa riešila žiadosť občanov a to konkrétne p. Tomka,
p. Trávnika, p. Lazoríka, p. Zborovského, p. Poloma z ulice Na Rybníkoch, ktorí sa obrátili na
OZ s požiadavkou o prinavrátenie pozemkov. Pri vyvlastňovaní pozemkov bola rodine
Trávnikovej odobratá časť ich pozemkov /okolo roku 1970/, ktoré mali slúžiť na budúcu
miestnu komunikáciu. Pri opätovnom zameraní pozemkov sa zistilo, že časť pozemkov, ktorí
prítomní občania obhospodárujú /približne od roku 2000/ patrí obci. Ide konkrétne o parcelu
č. 912/14, ktorá je zapísaná na LV obce Pečovská Nová Ves č. 1116. Dotknutí obyvatelia
žiadajú, aby im obec pozemky v celkovej výmere 88 m2 prinavrátila.
Starosta preveril situáciu cez katastrálny úrad a podnikne ďalšie kroky k tomu, aby bola
v prvom rade vyriešená žiadosť p. Tomka a p. Lazoríka.
17.3 P. Emília Rabiková doručila na obecný úrad žiadosť o dokončenie oporného
múra pozdĺž parcely č. 704/1 v obci Peč. Nová Ves, keďže starý múr bol rozobraný
a materiál z neho odvezený. Vzhľadom k tomu, že táto stavba nie je naplánovaná
v tohtoročnom rozpočte poslanci navrhli zapracovať túto investíciu do budúcoročného
rozpočtu.
Uznesenie č. 57/2014
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 p. Emílie Rabikovej, bytom Hlavná 19/13, Pečovská Nová Ves o dokončenie
oporného múra pri chodníku vedľa štátnej cesty pozdĺž parcely č. 704/1.
17.4 Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Vladimíra Vaľuša o zabezpečenie
výstavby verejného osvetlenia na ul. Záhradná č. 47. Poslanec Petruš prisľúbil, že uvedenú
situáciu prešetrí a postará sa o nápravu.
Uznesenie č. 58/2014
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 p. Vladimíra Vaľuša o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia.
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17.5 Ďalej bola prejednávaná žiadosť o zaslanie informácie vo veci tvorby úspor pre
mal. Júliusa Lacka, nar. 11.3.2000. Poslanci sa danou žiadosťou budú zaoberať na budúcom
OZ, po zistení a preverení ďalších skutočností.
Uznesenie č. 59/2014
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
list č. 195/2014 z 10.4.2014 DD Medzilaborce vo veci mal. Júliusa Lacka, nar. 2000.
17.6 Starosta obce informoval poslancov o neutíchajúci záujem Rómov o pridelenie
stavebných pozemkov. Keďže sú voľné už len dva pozemky poslanci rozhodli, že ich radšej
ponechajú voľné a nepridelia žiadny aj vzhľadom k zosuvu svahu nad rómskou osadou.
17.7 Vzhľadom k tomu, že p. Ondrijová je na MD poslanci schválili za tajomníčku
Komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými
organizáciami, práce s Rómami Bc. Annu Krajňákovú.
Uznesenie č. 60/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmenu zloženia Komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými
a záujmovými organizáciami, práce s Rómami zriadenej pri OZ nasledovne:
tajomník: Bc. Anna Krajňáková.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
17.8 OZ prerokovalo návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s VVS, a.s.
Uznesenie č. 61/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves v rámci stavby „Vodovod – Pečovská Nová Ves
– II.etapa“ SO 06 - Rozvodná sieť – časť potrubia :
potrubie „5“ PVC DN 100 v celkovej dĺžke 565 m
potrubie „5-3“ PVC DN 100 v celkovej dĺžke 125 m
do správy VVS, a.s. v účtovnej hodnote 45.000,- €.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
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K bodu č. 18 : Diskusia
Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch schváleného programu. Starosta obce
informoval poslancov o prípravách Pečovskonovoveského jarmoku.
K bodu č. 19 : Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijaté počas rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 20 : Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil XXI. zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 21:15 h.
Zapísala : Ing. Nalevanková

.....................................................
Ing. Alena Nalevanková
prednostka OcÚ

.....................................................
Jaroslav Baňas
starosta obce

Overovatelia : Bc. Mária Bečaverová Ing. Jozef Balaščík -
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