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

7.4.2017 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Mgr. Silvia Orosová, Jaroslav Želinský do bodu 4.  
       

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta 

obce.  

Informoval, že pred otvorením zasadnutia OZ požiadal prítomných poslancov OZ, 

hlavnú kontrolórku a prednostu OcÚ o prehliadku objektu bývalej obradnej siene za budovou 

zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, kde obec začína s výstavbou – rekonštrukciou objektu 

na denný stacionár ASEN.  

Ospravedlnil neúčasť poslankyne Mgr. Silvie Orosovej na zasadnutí OZ z dôvodu 

pobytu mimo územia SR. Poslanec Jaroslav Želinský svoje meškanie neospravedlnil. Starosta 

obce konštatoval, že fyzicky sú prítomní siedmi poslanci, OZ je uznášania schopné. Navrhol, 

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

zápisnice, poslancom OZ bola doručená v dostatočnom predstihu a súčasne bola zverejnená na 

webovej stránke  obce a na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa z rokovania komisií OZ  

5. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

6. Návrh na 2. úpravu rozpočtu roku 2017 

7. Schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na pripravované 

investičné akcie obce Pečovská Nová Ves 

8. Schválenie prevodu pozemkov do vlastníctva obce 

9. Doručené podania 

10. Rôzne 

11. Otázky poslancov OZ 

12. Otázky a podnety občanov 

13. Záver    

 

Uznesenie č. 35/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

program rokovania XXVI. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                Zdržal sa       0 
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K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení Ing. 

Ondrej Semančík a Ing. Jozef Kolcun.  

 

Uznesenie č. 36/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

berie na vedomie  

 

určenie overovateľov zápisnice Ing. Ondrej Semančík a Ing. Jozef Kolcun.  

                                                                               

                                                                                                                

K bodu č. 3 

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

Peter Novický, Ing. Jozef Balaščík a Ján Antol. 

 

Uznesenie č. 37/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

volí   

 

návrhovú komisiu v zložení: Peter Novický, Ing. Jozef Balaščík a Ján Antol. 

                                                                

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

  Na začiatku prejednania tohto bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav 

Želinský.  

  V tomto bode bola predsedami, resp. podpredsedom komisií prezentovaná činnosť 

odborných komisií pri OZ za obdobie od 4.3.2017 do 7.4.2017. Poslanci OZ zobrali správy 

o činnosti komisií na vedomie. 

4.1 Podpredseda komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej  

činnosti, riešenia nezamestnanosti Ing. Ondrej Semančík informoval, že v posudzovanom  

období komisia zasadala 4.4.2017 a prejednala: 

 návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

 návrh 2. úpravy rozpočtu za rok 2017, 

 prevod pozemkov do majetku obce, 

 podania žiadostí o NFP na pripravované investičné akcie obce Pečovská Nová Ves, 

 žiadosť o doplnenie územného plánu obce, 

 žiadosti ZŠ s MŠ. 

4.2 Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného  

plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, 

poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom období  komisia 

zasadala dňa 3.4.2017 a prejednala: 
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  žiadosť o doplnenie územného plánu obce, 

  žiadosť o zmenu uznesenia OZ č. 99/2015 a s tým spojeného uzavretia zmluvy 

o budúcej zmluve, 

  žiadosť o zriadenie vecného bremena na právo prechodu cez pozemok, 

  žiadosť o prenájom pozemku v rómskej osade na účely legalizácie stavby,  

4.3 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 nezasadala.  

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

starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia 

priestupkov a sťažností v posudzovanom období nezasadala.  

4.5 Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcií v posudzovanom  období nezasadala. 

   

     Uznesenie č. 38/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

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

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 3.3.2017 do 7.4.2017. 

 

 

K bodu č. 5 

 V tomto bode prednosta OcÚ predniesol návrh na čerpanie finančných prostriedkov 

rezervného fondu, konkrétne prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej 

sume 27 000 Eur a čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 

27 000 Eur na dofinancovanie investičnej akcie obce s názvom „Rekonštrukcia mosta na ul. 

Rómskej v Pečovskej Novej Vsi“. Informoval, že na investičnú akciu bola schválená v rozpočte 

obce na rok 2017 suma 23 000 Eur, sumu 10 000 Eur má obec schválenú z rezervy predsedu 

vlády SR a na ďalšie financovanie podala žiadosť o dotáciu  na individuálne potreby obce, 

o ktorej doposiaľ nebolo rozhodnuté.  

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančíka oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť čerpanie rezervného fondu.  

Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 39/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu a to konkrétne: 

 

 prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 27 000 Eur, 

 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 27 000 Eur. 
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Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie obce s názvom 

„Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi“.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

  

 

K bodu č. 6 

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

Pečovská Nová Ves na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017, ktoré predstavuje 

prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 425 400 Eur. Detailne pomenoval plusy 

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

sumu 2 312 000 Eur.   

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť rozpočtové opatrenie č. 2/2017.  

Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 40/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 2/2017 zo dňa 7.4.2017 spočívajúce 

v prekročení príjmov v celkovej sume 425 400 Eur a v prekročení výdavkov v celkovej sume 

425 400 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 312 000 Eur. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

    

 

K bodu č. 7 

 

7.1 V tomto bode starosta obce informoval, že uznesením OZ č. 21/2017 zo dňa 3.3.2017 bolo 

schválené podanie projektového zámeru na projekt „ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové 

úpravy a vybavenie priestorov knižnice“. Projektový zámer bol obcou úspešne podaný. 

Požiadal poslancov OZ o podporu predmetného projektu v druhom kole návrhom na podanie 

žiadosti o NFP na jeho financovanie.  

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť návrh na podanie žiadosti o NFP. 

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-

SC222-2016-13, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP).  

 

Uznesenie č. 41/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
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 podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves 

v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu 

pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na predkladanie žiadostí o NFP na 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 

odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-

2016-13, s projektom „ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie 

priestorov knižnice“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja 

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

Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 7 498,76 

Eur (slovom: sedemtisícštyristodeväťdesiatosem 76/100 Eur) rozdielu celkových 

oprávnených výdavkov projektu vo výške 149 975,28 Eur (slovom: 

stoštyridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatpäť 28/100) a poskytnutého NFP vo výške 

142 476,52 Eur (slovom: stoštyridsaťdvatisícštyristosedemdesiatšesť 52/100 Eur) v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

7.2 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o zámere uchádzať sa o podporu  

projektu s názvom „Zvyšovanie bezpečnosti občanov a ochrany majetku obce formou 

rozšírenia kamerového monitorovacieho systému v obci Pečovská Nová Ves“ a zhodnotil 

stav prípravy projektu.   

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

zobrať na vedomie informáciu o stave pripravenosti projektu. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce.  

 

Uznesenie č. 42/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o zámere uchádzať sa o podporu  projektu 

s názvom „Zvyšovanie bezpečnosti občanov a ochrany majetku obce formou rozšírenia 

kamerového monitorovacieho systému v obci Pečovská Nová Ves“, stave jeho prípravy a i.. 

  

7.3 V tomto bode starosta obce požiadal poslancov OZ o podporu  projektu s názvom „Riešenie 

protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec“  návrhom na podanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci výzvy 

Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia so zameraním: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané 

na vodný tok, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, prioritná os: 2 – Adaptácia na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, investičná 

priorita: 2.1 – Podpora investícií na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane ekosystémových 
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prístupov, špecifický cieľ: 2.1.1. – Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny 

klímy.  

Pri prejednaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil Juraj Kočiš ako zástupca 

verejnosti. 

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť návrh na podanie žiadosti o NFP. 

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o NFP.  

 

Uznesenie č. 43/2017 

 

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 o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves 

v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia so zameraním: Preventívne opatrenia na ochranu 

pred povodňami viazané na vodný tok, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, prioritná 

os: 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami, investičná priorita: 2.1 – Podpora investícií na prispôsobenie sa zmene klímy 

vrátane ekosystémových prístupov, špecifický cieľ: 2.1.1. – Zníženie rizika povodní 

a negatívnych dôsledkov zmeny klímy s projektom „Riešenie protipovodňovej ochrany 

obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec“  “, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

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

pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

7.4 V tomto bode starosta obce informoval, že uznesením OZ č. 22/2017 zo dňa 3.3.2017 bolo 

schválené podanie žiadosti o NFP na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy 

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

Ves. Požiadal poslancov OZ o podporu návrhu na doplnenie uznesenia v požadovanom rozsahu 

– prehlásenia, že v prípade podporenia projektu obec uhradí rozdiel medzi celkovými 

výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.  

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť návrh doplnenia uznesenia OZ. 

Poslanci OZ schválili doplnenie uznesenia č. 22/2017.  

 

Uznesenie č. 44/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

dopĺňa 
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uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 22/2017 zo dňa 3.3.2017 takto: 

 

 pridáva tretí bod, ktorý znie:  

 

„zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu“. 

 

Po doplnení úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

č. 22/2017 zo dňa 3.3.2017 je následné: 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves na 

základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

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

L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

na činnosť L3 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania s projektom „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – Obecný 

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

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

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

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

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

pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

7.5 V tomto bode starosta obce uviedol, že uznesením OZ č. 23/2017 zo dňa 3.3.2017 bolo 

schválené podanie žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce 

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

Nová Ves.  Požiadal poslancov OZ o podporu návrhu na doplnenie uznesenia v požadovanom 

rozsahu uvedenia konkrétnych súm a prehlásenia, že v prípade podporenia projektu obec uhradí 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.  

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť návrh doplnenia uznesenia OZ. 

Poslanci OZ schválili doplnenie uznesenia č. 23/2017.  

 

Uznesenie č. 45/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

dopĺňa 
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uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 23/2017 zo dňa 3.3.2017 takto: 

 

 v druhom bode mení všeobecné 5 % označenie spolufinancovania projektu za konkrétnu 

sumu 4 900,15 Eur (štyritisícdeväťsto 15/100 Eur) a dopĺňa  sumu celkových výdavkov 

projektu vo výške  98 002,99 Eur (deväťdesiatosemtisícdva 99/100 Eur). 

 

 pridáva tretí bod, ktorý znie:  

„zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu 

a celkovými oprávnenými výdavkami projektu“. 

 

Po doplnení úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

č. 23/2017 zo dňa 3.3.2017 je následné: 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves 

v rámci výzvy vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako 

sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, 

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

Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná 

priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia a energie 

a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane 

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

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

„Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – 

Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves“ na 

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

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

– 2022 a Územným plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 4 900,15 

Eur (štyritisícdeväťsto 15/100 Eur) z celkových výdavkov projektu vo výške 98 002,99 

Eur (deväťdesiatosemtisícdva 99/100 Eur) a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

7.6 V tomto bode starosta obce informoval, že uznesením OZ č. 24/2017 zo dňa 3.3.2017 bolo 

schválené podanie žiadosti o NFP na projekt „Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci 

Pečovská Nová Ves“. Požiadal poslancov OZ o podporu návrhu na doplnenie uznesenia 

v požadovanom rozsahu – prehlásenia, že v prípade podporenia projektu obec uhradí rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.  
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Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť návrh doplnenia uznesenia OZ. 

Poslanci OZ schválili doplnenie uznesenia č. 24/2017.  

 

Uznesenie č. 46/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

dopĺňa 

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 24/2017 zo dňa 3.3.2017 takto: 

 

 pridáva tretí bod, ktorý znie:  

 

„zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu“. 

 

Po doplnení úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

č. 24/2017 zo dňa 3.3.2017 je následné: 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 predloženie žiadosti o nenávratný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci 

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

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

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

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

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

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

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

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

pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

7.7 V tomto bode starosta obce informoval, že uznesením OZ č. 26/2017 zo dňa 3.3.2017 bolo 

schválené podanie žiadosti o NFP na projekt „Dobudovanie systému zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves“. Požiadal poslancov OZ o podporu 

návrhu na doplnenie uznesenia v požadovanom rozsahu – prehlásenia, že v prípade podporenia 

projektu obec uhradí rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu.  

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť návrh doplnenia uznesenia OZ. 
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Poslanci OZ schválili doplnenie uznesenia č. 26/2017.  

 

Uznesenie č. 47/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

dopĺňa 

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 26/2017 zo dňa 3.3.2017 takto: 

 

 pridáva tretí bod, ktorý znie:  

 

„zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu 

a celkovými oprávnenými výdavkami projektu“. 

 

Po doplnení úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

č. 26/2017 zo dňa 3.3.2017 je následné: 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 predloženie žiadosti  obce Pečovská Nová Ves o NFP na realizáciu projektu 

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

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

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

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, 

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

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

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

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

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

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

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

plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dotácie vo výške 5% 

z poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

                            

K bodu č. 8 

V tomto bode programu poslanci OZ na návrh starostu obce prejednali nákup pozemkov 

do majetku obce.  

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť nákup pozemkov do vlastníctva obce. 

  Konkrétne prejednali a schválili: 
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8.1 Nákup pozemku - parcely registra C KN 657/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 

352, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  výmera 461 m2, nachádzajúcej sa 

v areáli – parku pred obecným úradom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33 od vlastníka 

Jednoty SD,  

 

Uznesenie č. 48/2017 

 

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 pozemku nachádzajúceho sa v areáli – parku pred obecným 

úradom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33 vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné 

družstvo, ul. Konštantínova 3, Prešov, konkrétne parcely registra C KN 657/1 v k. ú. Pečovská 

Nová Ves, zapísanej na LV 352, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  výmera 461 m2 

v prospech Obce Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 33, Pečovská Nová Ves za predajnú cenu 

10,3319 Eur/m2, spolu za sumu 4 763 Eur (slovom: štyritisíc sedemstošesťdesiattri Eur).     

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 49/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves, PhDr. Jaroslava Dujavu na podpísanie kúpnej zmluvy 

spojenej s predajom parcely registra C KN 657/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 

352, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  výmera 461 m2 od vlastníka COOP Jednota 

Prešov, spotrebné družstvo, ul. Konštantínova 3, Prešov v prospech Obce Pečovská Nová Ves, 

ul. Hlavná 33, Pečovská Nová Ves za predajnú cenu 10,3319 Eur/m2, spolu za sumu 4 763 Eur 

(slovom: štyritisíc sedemstošesťdesiattri Eur).     

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0          

                       

8.2 Nákup pozemkov - parcely registra C KN 704/9 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na 

LV 512, druh pozemku – záhrada,  výmera 445 m2 a  parcely registra C KN 703/1 v k. ú. 

Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 650, druh pozemku – ostatné plochy,  výmera 199 

m2, od vlastníkov Mariána Škvareka, Emílie Rabíkovej, Pavla Škvareka, Evy Tutokyovej 

a Anny Škvarekovej. 

  Poslanci OZ schválili nákup pozemkov. 

 

Uznesenie č. 50/2017 

 

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 pozemkov: 
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 parcely registra C KN 704/9 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 512, druh pozemku 

záhrada,  výmera 445 m2 , 

 parcely registra C KN 703/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 650, druh pozemku 

– ostatné plochy,  výmera 199 m2,  

od vlastníkov Mariána Škvareka, Emílie Rabíkovej, Pavla Škvareka, Evy Tutokyovej a Anny 

Škvarekovej, všetci bytom v Pečovskej Novej Vsi,  v prospech obce Pečovská Nová Ves za 

predajnú cenu 1 Eur/vlastník pozemkov,  spolu za sumu 5 Eur (slovom: päť Eur).     

  

Hlasovanie : Za  6             Proti   1   (Ján Antol)             Zdržal sa   1    (Mgr. Lukáš Baňas)                                

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode poslanci OZ postupne prejednali doručené podania: 

9.1 Podanie Juraja Kočiša zo dňa 22.3.2017 s titulom „ Žiadosť o doplnenie územného plánu 

Pečovská Nová Ves“, ktorým vlastník pozemkov registra C KN 441/15 a 441/16  v k. ú. 

Pečovská Nová Ves žiada OZ o zmenu funkčného využitia pozemkov v jeho vlastníctve na 

rekreačnú plochu, na ktorej mieni vybudovať „Rekreačnú plochu – Diana“. 

 V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý uviedol, že p. Kočiš na OcÚ Pečovská Nová Ves  

dňa 8.3.2017 osobne doručil podanie s titulom „Žiadosť o doplnenie zmien a doplnkov č.1 

k územného plánu obce Pečovská Nová Ves“ zo dňa 8.3.2017. Starosta obce na podanie 

odpovedal oznámením, že obec Pečovská Nová Ves dňa 30.1.2017 na webovej stránke obce 

a súčasne aj na úradnej tabuli obce zverejnila „Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 

1 územného plánu obce Pečovská Nová Ves po zapracovaní námietok a pripomienok“, sp. zn. 

OcÚ-85/2017. Verejné prerokovanie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Pečovská 

Nová Ves pre verejnosť za účasti spracovateľa sa uskutočnilo dňa 16.2.2017 o 15.30 h. 

v zasadačke OcÚ Pečovská Nová Ves. Žiadny zástupca verejnosti sa prerokovania nezúčastnil 

a nevzniesol námietku a pripomienku. Verejnosť bola oprávnená podať pripomienky k 

navrhovaným zmenám a doplnkom č. 1 územného plánu obce Pečovská Nová Ves do 30 dní 

odo dňa zverejnenia oznámenia a to osobným podaním do podateľne obecného úradu alebo 

písomne na adresu: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves. 

Vzhľadom k tomu, že podanie menovaného bolo podané po stanovenej  lehote a nesúvisí 

s predloženými zmenami, ktoré sú predmetom prerokovávaných zmien a doplnkov č. 1 

územného plánu obce Pečovská Nová, obec ho zobrala na vedomie bez možnosti jeho 

zapracovania do prerokovaných zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Pečovská Nová.  

Dňa 15.3.2017 došlo na OcÚ Pečovská Nová Ves k osobnému stretnutiu p. Kočiša so starostom 

v prítomnosti prednostu OcÚ, kde bolo menovanému odporučené, aby pri napĺňaní svojich 

zámerov na pozemkoch v k. ú. Pečovská Nová Ves v jeho vlastníctve  postupoval zákonne, 

bolo mu vysvetlené, že povolenie ďalších zmien územného plánu obce môže začať iba so 

súhlasom OZ a OZ tieto zmeny následne aj musí schváliť. Starosta obce zastáva názor, že 

nakoľko nevyužil možnosť komplexných zmien a doplnkov územného plánu, ktorých 

povoľovací proces v tomto čase vrcholí, mal by ich zadarmo. Iniciovala ich obec. Starosta obce 

zastáva názor, že podaný konkrétny podnet na zmeny a doplnky územného plánu obce a všetky 

náklady s ním spojené v prípade súhlasu OZ s opätovným „otvorením“ ÚP by mal znášať 

žiadateľ, nakoľko ide o jeho komerčné zámery. Súčasne starosta obce uviedol, že opätovné 

„otvorenie“ ÚP prichádza do úvahy až po zavŕšení – schválení aktuálne prebiehajúceho konania 

„Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Pečovská Nová Ves“.  

 Predseda komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, 

regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových 

opatrení Ing. Jozef Kolcun  oboznámil  prítomných so stanoviskom komisie k prejednávanému 

bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ opätovné „otvorenie“ ÚP  až po uzavretí 
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prebiehajúceho konania na schválenie „Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Pečovská 

Nová Ves“. 

 Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

v prípade otvorenie konania na ďalšie zmeny a doplnky ÚP zaviazať žiadateľa o zmeny 

a doplnky ÚP k náhrade nákladov s tým spojených, nakoľko ide o zmeny ním vyvolané a tieto 

budú slúžiť na jeho  komerčné účely. 

 V diskusii postupne vystúpili poslanci Mgr. Baňas, Želinský, Mgr. Karabinoš, starosta 

obce a Ing. Balaščík. Na ich otázky odpovedal p. Juraj Kočiš. 

 

Uznesenie č. 51/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

podanie Juraja Kočiša zo dňa 22.3.2017 s titulom „Žiadosť o doplnenie územného plánu 

Pečovská Nová Ves“, ktorým vlastník pozemkov registra C KN 441/15 a 441/16  v k. ú. 

Pečovská Nová Ves žiada OZ o zmenu funkčného využitia pozemkov v jeho vlastníctve na 

rekreačnú plochu, na ktorej mieni vybudovať „Rekreačnú plochu – Diana“. 

 

9.2 Podania Ing. Mariána Boľanovského zo dňa 3.4.2017 s titulom „Žiadosť o zmenu 

Uznesenia č. 99/2015“, „Žiadosť o uzatvorenie dodatku k zmluve o zmluve budúcej“ a 

„Žiadosť o zriadenie vecného bremena“. Starosta informoval, že predmetné podania súvisia 

s ťažbou štrku na parcelách vo vlastníctve menovaného v k. ú. Pečovská Nová Ves.  

Predseda komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, 

regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových 

opatrení Ing. Jozef Kolcun oboznámil  prítomných so stanoviskom komisie k prejednávanému 

bodu programu.  

Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť žiadosti o zmenu Uznesenia č. 99/2015 

a o uzatvorenie dodatku k zmluve o zmluve budúcej zmluve.  

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd parcelou č. 1471/13 komisia 

navrhuje zobrať iba na vedomie, nakoľko Ing. Boľanovský daroval obci darovacou zmluvou 

pozemok – novo vytvorenú parcelu č. 1471/13  o výmere 2937 m2, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parcely č. 70/2015 zo dňa 22.6.2015 vypracovaného firmou 

GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov z pôvodnej parcely č. 1471/12 o pôvodnej 

výmere 20747 m2 , obec podala dňa 8.7.2015 návrh na vklad do katastra nehnuteľností, pričom 

Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor Sabinov konanie o zápise vkladu prerušil 

rozhodnutím sp. zn. V 1059/2015 zo dňa 5.11.2015, doručeným obci dňa 25.11,2015 

s odôvodnením, že OÚ Sabinov, katastrálny odbor po preskúmaní zistil, že na Okresnom súde 

Prešov bol podaný návrh na vyslovenie neúčinnosti kúpnej zmluvy V 1603/2013 na pozemky 

C KN 1471/12 a C KN 1489/5 podané pod sp. zn. 20C/165/2013. Od právoplatného 

rozhodnutia v predmetnej veci závisí ďalšie konanie vo veci V 1059/2015. Predseda komisie 

ďalej uviedol, že z bodu VI. podpísanej darovacej zmluvy Ing. Boľanovského s obcou 

Pečovská Nová Ves vyplýva, že „Zmluvné strany majú vedomosť o tom, že o vklade rozhoduje 

Okresný úrad Sabinov, Katastrálny odbor, pričom až právoplatnosťou tohto rozhodnutia bude 

prevedený vklad vlastníctva v k. ú. Pečovská Nová Ves pre Obec Pečovská Nová Ves v podiele 

1/1, do katastra nehnuteľností.“. Z uvedeného dôvodu obec doposiaľ nie je vlastníkom 

nehnuteľnosti C KN 1471/13 v k. ú. Pečovská Nová Ves a preto nemôže rozhodovať o zriadení 

vecného bremena na pozemku, ktorý oficiálne nevlastní.  
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Po prejednaní  bodu 9.2 a hlasovaní poslancov k predmetnému bodu zasadnutie OZ 

opustil Juraj Kočiš, zástupca verejnosti. 

 

Uznesenie č. 52/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

mení 

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 99/2015 zo dňa 24.3.2015 

takto: 

 

 termín „31.12.2016 bezplatného prevodu aj ostatných časti parciel č. 1471/12 a č. 1489/5 na 

Obec Pečovská Nová Ves“  nahrádza termínom 31.12.2019. 

 

Po doplnení úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

č. 99/2015 zo dňa 24.3.2015 znie následne: 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer Ing. Mariána Boľanovského z Prešova – Nižnej Šebastovej na ťažbu štrku z pozemkov 

v jeho vlastníctve, parcela č. 1471/12 o výmere 20747 m2 a parcela č. 1489/5 o výmere 1252 

m2 v k. ú. Pečovská Nová Ves mimo toku rieky Ľutinka za dodržania príslušných právnych 

noriem s tým súvisiacich a dodržania ochranných pásiem od toku rieky a od štátnej cesty III. 

triedy, pričom súhlas OZ je viazaný na podpis zmluvy o budúcej zmluve, ktorou sa Ing. Marián 

Boľanovský zaviaže k bezplatnému prevodu vlastníckych práv z pozemkov v jeho vlastníctve, 

konkrétne parcely č. 1471/12 o výmere 20747 m2 a parcely č. 1489/5 o výmere 1252 m2 v k. ú. 

Pečovská Nová Ves na Obec Pečovská Nová Ves v šírke 10 m od stredu osi cesty III. triedy 

v smere na obec Ľutina po celej dĺžke parcely č. 1471/12 na investičný zámer obce plánovaný 

vo verejnom záujme v termíne do 15 (slovom: pätnásť) dní od schválenia uznesenia a následne 

po vyťažení štrku a úprave terénu vyťaženej plochy do 31.12.2019 bezplatný prevod aj 

ostatných časti parciel č. 1471/12 a č. 1489/5 na Obec Pečovská Nová Ves a súčasne OZ Ing. 

Mariána Boľanovského zaväzuje, aby v rámci územného konania pre vydanie územného 

rozhodnutia na ťažbu štrku z vyššie uvedených pozemkov zabezpečil a doložil vyjadrenia 

všetkých dotknutých orgánov a inštitúcií vrátane vyjadrenia správcu toku k povoleniu ťažby 

štrku mimo toku rieky Ľutinka, vrátane ťažobného plánu, ktorý bude obsahovať účel a charakter 

navrhovanej činnosti, opis technického a technologického riešenia, geologické pomery, 

množstvo vyťaženého štrku za rok, predpokladanú dobu ťažby a sanačný plán po skončení 

ťažby s návrhom úpravy terénu.       

                                                         

Hlasovanie : Za   7                            Proti :   0                       Zdržal sa :   1 (Peter Novický) 

                            

Uznesenie č. 53/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

starostu obce PhDr. Jaroslava Dujavu na podpísanie dodatku k zmluve o budúcej zmluve s Ing. 

Mariánom Boľanovským zo dňa 6.7.2015, ktorého predmetom je bezplatný prevod - darovanie 
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budúcemu obdarovanému – obci Pečovská Nová Ves po vyťažení štrku a rekultivácii 

vyťaženého územia Ing. Mariánom Boľanovským  do termínu najneskôr 31.12.2019 bezplatne 

prevedie – daruje parcely C KN č. 1471/12, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 17810 m2, 

k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 2101   a parcely C KN č. 1489/5, druh pozemku: 

ostatné plochy o  výmere 1252 m2 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 2101 obci 

Pečovská Nová Ves. 

                                                       

Hlasovanie : Za   8                            Proti :      0                              Zdržal sa :      0 

                            

Uznesenie č. 54/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

žiadosť Ing. Mariána Boľanovského o zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd 

parcelou č. 1471/13 zo dňa 3.4.2017, nakoľko Ing. Marián Boľanovský daroval obci darovacou 

zmluvou pozemok – novo vytvorenú parcelu č. 1471/13  o výmere 2937 m2, ktorá vznikla na 

základe geometrického plánu na zameranie parcely č. 70/2015 zo dňa 22.6.2015 

vypracovaného firmou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov z pôvodnej parcely č. 

1471/12 o pôvodnej výmere 20747 m2 , obec podala dňa 8.7.2015 návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností, pričom Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor Sabinov konanie o zápise 

vkladu prerušil rozhodnutím sp. zn. V 1059/2015 zo dňa 5.11.2015, doručeným obci dňa 

25.11.2015 s odôvodnením, že OÚ Sabinov, katastrálny odbor po preskúmaní zistil, že na 

Okresnom súde Prešov bol podaný návrh na vyslovenie neúčinnosti kúpnej zmluvy 

V 1603/2013 na pozemky C KN 1471/12 a C KN 1489/5 podané pod sp. zn. 20C/165/2013, od 

právoplatného rozhodnutia v predmetnej veci závisí ďalšie konanie vo veci V 1059/2015 a 

súčasne z bodu VI. podpísanej darovacej zmluvy Ing. Mariána Boľanovského s obcou 

Pečovská Nová Ves vyplýva, že „Zmluvné strany majú vedomosť o tom, že o vklade rozhoduje 

Okresný úrad Sabinov, Katastrálny odbor, pričom až právoplatnosťou tohto rozhodnutia bude 

prevedený vklad vlastníctva v k. ú. Pečovská Nová Ves pre Obec Pečovská Nová Ves v podiele 

1/1, do katastra nehnuteľností.“. Obec Pečovská Nová Ves doposiaľ nie je vlastníkom 

nehnuteľnosti C KN 1471/13 v k. ú. Pečovská Nová Ves a preto nemôže rozhodovať o zriadení 

vecného bremena na pozemku, ktorý oficiálne nevlastní.  

 

9.3 Podanie Evy Červeňákovej zo dňa 5.12.2016 s titulom „Žiadosť o prenájom pozemku“ za 

účelom legalizácie rodinného domu na ul. Rómskej.  

Predseda komisie výstavby, územného  plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho 

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení Ing. 

Jozef Kolcun oboznámil  prítomných so stanoviskom komisie k prejednávanému bodu 

programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť žiadosť o prenájom pozemku C KN 

1494/65 o výmere 60 m2, za účelom legalizácie stavby rodinného domu na obdobie od 7.4.2017 

do  6.4.2027 za cenu nájomného 0,20 Eur/ m2 ročne, spolu 12 Eur/rok za splnenia podmienky 

legalizácie stavby rodinného domu do 30.9.2017. 

 

Uznesenie č. 55/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  
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prenájom novovytvorenej parcely registra C KN 1494/65, druh pozemku zastavaná plocha 

o výmere 60 m2 , ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra C KN 1494/42, druh 

pozemku zastavaná plocha o výmere 1710 m2 , zapísanej na LV 1116 v k. ú. Pečovská Nová 

Ves pre Evu Červeňákovú, nar. 4.8.1985, bytom Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 7.4.2017 do  6.4.2027 za cenu nájomného 0,20 Eur/ m2 ročne, spolu 12 Eur/rok za 

splnenia podmienky legalizácie stavby rodinného domu do 30.9.2017. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

9.4 Podania ZŠ s MŠ z marca 2017, zo dňa 30.3.2017 a 3.4.2017 s titulom „Žiadosť“.  

Podpredseda ekonomickej komisie Ing. Ondrej Semančík oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ 

schváliť podané žiadosti. 

 Poslanci OZ schválili  ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vrátenia finančných prostriedkov 

za preplatok na zdravotnom poistení  za rok 2016 a finančných prostriedkov prijatých od 

rodičov detí navštevujúcich ŠKD, MŠ, CVČ, nájomné  a za réžiu k stravnému za 1. štvrťrok 

2017. 

 

Uznesenie č. 56/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov – preplatku na zdravotnom poistení za rok 2016 v sume 5,60 

Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 30.3.2017. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 57/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od rodičov detí navštevujúcich ŠKD, MŠ, CVČ, 

nájomné  a za réžiu k stravnému za 1. štvrťrok 2017 v sume 5 423,16 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 3.4.2017. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 58/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ za mesiace január až jún 

2017 u 34 žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi zdokladovanej potvrdením ÚPSVaR 

Prešov. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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9.5 Podanie Jána Janiča zo dňa 5.3.2017 s titulom „Opakovaná sťažnosť na neustále ničenie 

plotu“.   

  V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý informoval poslancov, že v danom prípade sa 

jedná o opakovanú písomnú sťažnosť, po ktorých nasledovalo aj osobné prijatie p. Janiča na 

OcÚ starostom obce a v jednom prípade menovaný doniesol na OcÚ futbalovú loptu, ktorú 

nevydal chlapcom po tom, čo ju prekopli na pozemok vedľa multifunkčného ihriska.  

  Uviedol, že dňa 12.9.2016 bolo na OcÚ doručené obdobné podanie s titulom „Sťažnosť 

na neustále ničenie plotu“ zo dňa 12.9.2016.  

  Obec Červenica pri Sabinove rozhodnutím sp. zn. 156/2015-30/Mp-03 zo dňa 5.5.2015 

vydala rozhodnutie pre Obec Pečovská Nová Ves o zmene využitia územia na parcele KN-C č. 

884/1, k. ú. Pečovská Nová Ves na multifunkčné ihrisko.  

  Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom 

štátnej správy. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 28.4.2015. 

Pri ústnom prejednávaní vlastníci susedných pozemkov vzniesli pripomienku „v prípade 

realizácie vybudovať zachytávaciu sieť“. Predmetná pripomienka bola zapracovaná do 

rozhodnutia. Pri výstavbe multifunkčného ihriska (ďalej len „MI“) boli z troch strán ihriska 

(pozn. - vrátane dvoch strán ihriska susediacich s okolitými pozemkami účastníkov konania) 

vybudované 5 m vysoké nadzemné ochranné siete, ktoré minimálne o 100 % prevyšujú 

existujúce oplotenia susediacich pozemkov. MI je v prevádzke od 1.9.2016.  

  Dňa 31.8.2016 s účinnosťou od 1.9.2016 starosta obce vydal prevádzkový poriadok pre 

MI v areáli ZŠ s MŠ ul. Školská 12 v Pečovskej Novej Vsi. Prevádzkový poriadok prikazuje 

užívateľom  v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti, 

ktorou by narušovali verejný poriadok a nočný pokoj, riadiť sa pokynmi správcu. Po 

neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Užívateľ 

MI je povinný správať sa tak, aby svojím konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme 

na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli 

jeho pričinením. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných 

bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca 

tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru 

MI výhradne cez vstupné bráničky. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu 

v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.  

  Obec pri výstavbe areálu vykonala opatrenia nad štandardný rámec, ktorými mimo 

iného sledovala ochranu majetku a predchádzanie jeho poškodzovania vrátane plotov 

susediacich pozemkov. Naviac prevádzkový poriadok ako „pridanú hodnotu“ konkrétne rieši 

neprispôsobivé správanie užívateľov MI a poškodzovanie majetku týmito osobami.  

  Po sťažnosti p. Janiča nad rámec obcou prijatých opatrení boli rozmiestnené na viditeľné 

miesta oznamy pre tých, ktorí prekopnú loptu na susediace pozemky, aby pre ňu išli cez bránu 

a nie cez plot.  

  Starosta uviedol, že sťažovateľovi na jeho sťažnosť odpísal mimo iného aj to, že 

v prípade, ak došlo k reálnemu poškodeniu jeho majetku, vzniknutú škodu by si mal uplatňovať 

u konkrétnej osoby, ktorá ju spôsobila, resp. v prípade neplnoletej osoby u jeho zákonného 

zástupcu.  

 V diskusii následne vystúpil poslanec Peter Novický. 

 Poslanci OZ zobrali na vedomie podnet Jána Janiča. 

 

Uznesenie č. 59/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

podanie Jána Janiča zo dňa 5.3.2017 s titulom „Opakovaná sťažnosť na neustále ničenie plotu“.  
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K bodu č. 10 

 V tomto bode boli postupne prejednané: 

10.1 Informácia prednostu OcÚ poslancom OZ o tom, že Štatistickým úradom SR bola v marci 

2017 stanovená priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2016 na sumu  912 

Eur. Od tejto sumy sa odvíja aj plat starostu obce a hlavnej kontrolórky obce.  

Hlavnej kontrolórke obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok,  koeficientu podľa počtu obyvateľov obce (s ohľadom na počet 

obyvateľov obce v rozmedzí 1001 do 3000 ide konkrétne o koeficient 1,54) a pracovného 

úväzku HK schváleného obecným zastupiteľstvom. 

Starosta obce je odmeňovaný podľa § 3, odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.. Starostovi obce  

patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a príslušného násobku (s ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí 1001 do 3000, ide 

konkrétne o násobok 1,98), upravený o fakultatívnu zložku platu – percento zvýšenia 

základného platu na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.  

Túto informáciu podal s titulu zabezpečenia všeobecnej informovanosti poslancov OZ 

napriek tomu, že dnes už neplatí zákonná povinnosť raz ročne prerokovať plat starostu obce. 

 

Uznesenie č. 60/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu prednostu Obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi o  stanovení priemernej mesačnej 

mzda v národnom hospodárstve za rok 2016 Štatistickým úradom SR na sumu  912 Eur a jej 

vplyve na výpočet platu starostu obce Pečovská Nová Ves a hlavnej kontrolórky obce 

s účinnosťou od 1.1.2017.  

                                                                

10.2  Starosta obce v tomto bode navrhol poslancom OZ zrušenie uznesenia OZ č. 189/2016 zo 

dňa 14.10.2016, ktorým bol schválený dlhodobý prenájom pomernej časti parcely registra    

KN-C č. 1494/1, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

nachádzajúcej sa na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi v blízkosti rodinného domu č.731/40 

pre Zdenka Červeňáka, bytom Rómska 731/40, Pečovská Nová Ves pre účely legalizácie 

stavby, za splnenia podmienky geodetického zamerania stavby, vypracovania geometrického 

plánu, identifikácie plochy prenajímanej parcely, všetko s predchádzajúcim súhlasom obce 

Pečovská Nová Ves za cenu 0,20 Eur/ m2/rok na dobu 5 rokov. Menovaný nesplnil OZ 

stanovené podmienky.  

Poslanci OZ zrušili uznesenie OZ č. 189/2016 zo dňa 14.10.2016, ktorým bol schválený 

dlhodobý prenájom pozemku pre Zdenka Červeňáka. 

  

Uznesenie č. 61/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

ruší 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 189/2016 zo dňa 14.10.2016, 

pojednávajúce o schválení dlhodobého prenájmu pomernej časti parcely registra KN-C č. 

1494/1, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, nachádzajúcej sa na 

ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi v blízkosti rodinného domu č.731/40 pre Zdenka 
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Červeňáka, bytom Rómska 731/40, Pečovská Nová Ves pre účely legalizácie stavby, za 

splnenia podmienky geodetického zamerania stavby, vypracovania geometrického plánu, 

identifikácie plochy prenajímanej parcely, všetko s predchádzajúcim súhlasom obce Pečovská 

Nová Ves za cenu 0,20 Eur/m2/rok na dobu 5 rokov.  

Dôvod: Zdenko Červeňák, bytom Rómska 731/40, Pečovská Nová Ves nesplnil Obecným 

zastupiteľstvom obce Pečovská Nová Ves stanovené podmienky schválenia dlhodobého nájmu 

pozemku. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

10.3  Starosta obce po analýze nájomných zmlúv obce s občanmi na prenájom pozemkov 

a bytov v majetku obce z minulosti, požiadal poslancov OZ o schválenie a následne 

o splnomocnenie na vypracovanie dodatkov k nájomným zmluvám s občanmi,  ktoré by riešili 

sankcie, resp. možnosť vypovedať zmluvy v prípade, ak nájomcovia neplatia nájom za 

prenajaté pozemky a byty, resp. nevyužívajú prenajaté pozemky na účel nájmu, ktorý im bol 

OZ schválený. 

 

Uznesenie č. 62/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer obce Pečovská Nová Ves prehodnotiť nájomné zmluvy s nájomcami  pozemkov a bytov 

vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves a dodatkami zmlúv upraviť sankcie a možnosť 

vypovedania zmlúv prenajímateľom - obcou Pečovská Nová Ves v prípade nesplnenia si 

zmluvne dohodnutých podmienok, t.j. neplatenia nájomného a využitia predmetu nájmu na iný, 

ako schválený účel. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 63/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu na prehodnotenie nájomných zmlúv 

s nájomcami k pozemkom a bytom vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, vypracovanie 

a podpísanie dodatkov nájomných zmlúv v rozsahu úprav sankcií a možnosti vypovedania 

zmlúv prenajímateľom - obcou Pečovská Nová Ves v prípade nesplnenia si zmluvne 

dohodnutých podmienok úhrady nájomného a využitia predmetu nájmu na iný, ako schválený 

účel. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

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

k dátumu 31.3.2017, pričom uviedol, že výška úveru na výstavbu miestnych komunikácií na ul. 

Za Majerom s úrokom 2,83 % predstavuje sumu v sume 136 209,79 Eur a výška úveru na nákup 

motorového vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 % predstavuje sumu 8 931,00 Eur. 
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Uznesenie č. 64/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce o stave splácania úverov obce Pečovská Nová Ves ku dňu 31.3.2017. 

 

10.5 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o: 

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

 prípravných prácach na realizáciu projektu „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská 

Nová Ves, parc. č. 1471/22“,  

 stave prípravných prác na výstavbu denného stacionára ASEN, 

 začatí rekonštrukčných prác na čelnom múre na miestnom cintoríne,  

 stave podaných projektových zámerov, žiadostí o NFP, žiadosti o dotácie za obdobie od 

12/2016 doposiaľ a pripravenosti obce na blížiace sa výzvy, 

 zabezpečení výrubu stromov a krovín VSD pod elektrickým vedením v obci,  

 zasadnutí MAS Bachureň, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.3.2017, 

 výrube drevín a krovín a úprave verejného priestranstva v časti od Bukovca po hranicu 

katastra s obcou Ľutina v dĺžke 600 m, 

 podpore obcou podaných žiadostí na ÚPSVaR Prešov pre zvýšenie zamestnanosti, 

 stave čerpania schválených dotácií obce spoločenskými organizáciami v obci a s tým 

spojeným nedodržiavaním finančnej disciplíny, 

 pripravovanej rekonštrukcii dlhodobo poruchového el. vedenia spoločnosťou VSD Košice 

na ul. Za Ľutinkou a v rómskej osade na Trubalovec a nesúčinnosti jedného z obyvateľov 

dotknutej ulice, ktorá ohrozuje celú investíciu, 

 ponuke na inováciu verejného osvetlenia v obci a výsledku jej ekonomickej nevýhodnosti 

pre obec, 

 dochádzke detí do MŠ v Pečovskej Novej Vsi za obdobie štyroch rokov, 

 opatreniach obce na úseku riešenie predchádzania požiarov (viď. neudržiavaný pozemok 

ŽSR, ktorý zapálil neznámy podpaľač dňa 25. 3. 2017 a i.). 

 

Uznesenie č. 65/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 4.3.2017 

do 7.4.2017. 

 

10.4 V tomto bode zástupca starostu obce Mgr. Slavomír Karabinoš informoval poslancov OZ 

o stave prípravy športovo-kultúrnych podujatí na nasledujúce obdobie, konkrétne 

prvomájového behu zdravia a osláv „Dňa matiek“.  
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    K bodu č. 11 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“  odzneli tieto 

podnety: 

                 Poslanec Mgr. Lukáš Baňas sa informoval, ako dopadlo riešenie povolenia prechodu 

cez konkrétny pozemok v osobnom vlastníctve na ul. Ľutinskej v súvislosti s prebiehajúcimi 

povoľovacími konaniami na plynofikáciu, rozšírenie vodovodu a cyklochodník. Starosta obce 

ho informoval, že na webovej stránke obce sú zverejnené zmluvy o budúcej zmluve na zradenie 

vecného bremena a v nich sú uvedené konkrétne podmienky.  

 Poslanec Ing. Jozef Kolcun požiadal o úpravu asfaltového povrchu na oprave 

prekopávky na ul. Záhradnej. 

 Poslanec Peter Novický požiadal o prijatie opatrení u Jozefa Vargu, bytom na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, ktorý spaľuje v rodinnom dome neznáme materiály a dymové 

splodiny z nich znečisťujú životné prostredie a obmedzujú občanov bývajúcich v okolí na ul. 

Školskej. 

 Poslanec Jaroslav Želinský v súvislosti s medializovanými problémami s predajom 

brazílskeho kuracieho mäsa požiadal o informáciu, či sa takéto mäso nepoužíva na jedlá 

v školskej jedálni. Poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš, ktorý je súčasne predsedom Rady školy  

ho informoval, že školská jedáleň nakupuje kuracie mäsá od slovenských výrobcov, konkrétne 

uviedol tri firmy. Nakupované kuracie mäso je v chladenom stave. 

 Poslanec Ján Antol a súčasne predseda DHZ v obci informoval prítomných 

o rozsiahlom požiari pred dvomi týždňami vo večerných hodinách v časti obce zv. Figura medzi 

záhradami za rodinnými domami na ul. Mlynskej a železničnou traťou, pri ktorej boli ohrozené 

aj rodinné domy. Konštatoval, že popri neudržiavanej zatrávnenej ploche v majetku ŽSR sa na 

požiari podpísali aj čierne skládky, konkrétne suché konáre zo záhrad rodinných domov  na ul. 

Mlynskej. Požiadal o akútne riešenie sirény, ktorú nemáme na požiarnej zbrojnici, nakoľko bola 

v minulosti pri sanácii starej požiarnej zbrojnice odvezená do zberu. Starosta obce ho 

informoval, že ešte začiatkom roku 2015 vzhľadom na pretrvávajúci stav požiadal Okresný 

úrad Sabinov, odbor civilnej ochrany o zabezpečenie zvukového výstražného zariadenia – 

sirény. Uviedol, že podľa stanoviska príslušných inštitúcii by sme mali tento rok obdŕžať dve 

takéto zariadenia, avšak nevedel uviesť termín, kedy konkrétne to bude.  

 

K bodu č. 12 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ nezazneli žiadne otázky. Pri 

prejednávaní tohoto bodu nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti. Jediný zástupca 

verejnosti, ktorý sa zasadnutia OZ zúčastnil od bodu 7.3, odpovedal na otázky poslancov OZ 

pri prejednávaní bodu č. 9., nakoľko sa ho bezprostredne dotýkal a zasadnutie OZ opustil po 

ukončení bodu 9.2. 

 

K bodu č. 13 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ 

a pozval ich na obcou pripravované športové a kultúrno-spoločenské akcie. 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Ondrej Semančík - 

Ing. Jozef Kolcun -  

 

                                                           PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková                                                                 


