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

07.03.2014
Prítomní:

Jaroslav Baňas, starosta obce
Poslanci: Martina Podlipová, Ing. Jozef Balaščík, Ing. Štefan Smetanka,
Ing. Ľudovít Straka, Mgr. Mária Bečaverová, Jaroslav Želinský,
PhDr. Jaroslav Dujava, Ján Antol, Andrej Petruš.

Ďalší prítomní : Ing. Alena Nalevanková, prednostka OcÚ
Mgr. Ivana Leščáková, hlavná kontrolórka obce
Verejnosť : obyvatelia obce Na Rybníkoch - p. Jozef Lazorík, p. Jaroslav Tomko,
p. Ján Trávnik, p. Jozef Polom, p. Jaroslav Zborovský.
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 ja 9 a OZ
je uznášania schopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2013
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky a súladu hospodárenia so
zákonom č. 583/2004 Z.z. za rok 2013
8. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
10. Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2013
11. Schválenie VZN o vylepovaní predvolebných plagátov
12. Organizačné zabezpečenie volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu
2014
13. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
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K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Uznesenie č. 1/2014
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 XX. zasadnutia OZ.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Štefan Smetanka, Ing. Ľudovít Straka
Zapisovateľka: Ing. Alena Nalevanková
K bodu č. 3 : Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Jozef Balaščík, Martina Podlipová
Uznesenie č. 2/2014
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: Ing. Jozef Balaščík a Martina Podlipová.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia z XIX. zasadnutia OZ zo dňa 6.12.2013 boli
splnené.
Uznesenie č. 3/2014
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 XIX. zasadnutia OZ.
Zároveň informoval o aktivitách obecného úradu od posledného zastupiteľstva konaného dňa
6.12.2013:
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- naďalej prebieha projekt pre zvýšenie zamestnanosti sociálne znevýhodnených občanov,
v bývalej Tehelni, kde 15 pracovníkov pracuje v 5 prevádzkach /zeleň, stavebné práce,
stolárstvo, dlažba, separácia odpadu/,
- na obecnom úrade sa ukončoval hospodársky rok 2013, prebiehali inventúry a uzávierky,
vyúčtovávali sa všetky poskytnuté dotácie z ministerstiev a hodnotili projekty,
- na obecnom úrade sa riešili pripomienky vznesené v rámci ROEP,
- obec od 1.2. do 30.6.2014 zamestnáva na menších obecných službách 24 pracovníkov,
- zorganizovalo sa viacero kultúrnych a spoločenských akcií, jedna pracovníčka z MOS je na
výpomoc v obecnej knižnici,
- starosta obce prijal pozvanie a zúčastnil sa výročných členských schôdzí spoločenských
organizácií v obci,
- momentálne prebieha verejné obstarávanie na stavebný dozor pre projekt Zberný dvor
a kompostáreň a pripravuje sa výber dodávateľa stavby,
- v podporenom projekte Komunitné centrum prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa
stavby,
- v druhej polovici marca má nastúpiť fy Strabag a.s. na dokončenie stavby – Výstavba
miestnych komunikácií a chodníkov v lokalite Majere,
- po uskutočnenom obstarávaní bude dodávateľom asfaltovania MK na ul. Školskej /pri
bytovkách/, fy CBR s.r.o. , Hollého 29, Sabinov,
- do 17.3.2014 je zverejnená výzva na odpredaj prebytočného majetku, kde obec chce
zlikvidovať staré strojné zariadenie v bývalej Tehelni,
- je potrebné riešiť poruchu vodovodu v základnej škole a hľadať náhradné riešenie pre
občanov, ktorí sú napojení na školský vodovod,
- dňa 7.2.2014 obec podala žiadosť o poskytnutie NFP na rekonštrukciu a modernizáciu
budovy Zdravotného strediska v rámci operačného programu Zdravotníctvo,
- v prípade výstavby multifunkčného ihriska prebehlo stretnutie s miestnymi podnikateľmi,
obec bude vyvíjať iniciatívu a hľadať možnosti získania finančných prostriedkov na jeho
postupnú výstavbu,
- 10.3.2014 sa na Mestskom úrade v Sabinove uskutoční stretnutie k vybudovaniu cyklotrasy
Eurovelo 11 na trase Veľký Šariš – Lipany,
- 11.3.2014 sa uskutoční na Mestskom úrade v Sabinove pracovné stretnutie zástupcov
účastníkov združenej investície Výstavba chodníka ZŤS - Sanas s dĺžkou 1200 m a šírkou
2 m, kde je potrebné na dnešnom OZ schváliť náš vklad vo výške 30.000,- €, čo je
zapracované v rozpočtovom opatrení 1/2014
- 12.3.2014 prebehne vodoprávne konanie za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia na
časť stavby „Vodovod – Pečovská Nová Ves – II.etapa˝”,
- na obecnom úrade sa pripravuje MDŽ, Beh zdravia, Maliarsky plenér.
K bodu č. 5 : Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
Vypracovanú správu o výsledkoch inventarizácie za rok 2013 prečítal starosta obce.
Uviedol, že na základe jeho príkazu bola vykonaná inventarizácia majetku obce k 31.12.2013.
Inventarizačné práce boli vykonané inventarizačnými komisiami podľa príkazu
v zariadeniach OcÚ fyzickou inventúrou a porovnané s účtovným stavom. Naposledy bola
inventarizácia vykonaná k 31.12.2012.
Neupotrebiteľný majetok bol komisionálne vyradený podľa platných smerníc vo všetkých
zariadeniach vo výške 54.141,30 €. Skonštatoval, že celkový stav DDHM do 1700,- €
k 31.12.2013 bol vo výške 76.354,23 €, DHM vo výške 3.785.301,25 €, pozemky vo výške
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373.065,82 €, materiálové zásoby, DDNM vo výške 90.456,76 €, umelecké diela – obrazy
vo výške 65.589,49 € a knihy v knižnici spolu v sume 15.476,04 €.
Stav v obecnej pokladni činil čiastku 417,40 € a stav na jednotlivých účtoch spolu činil
čiastku 197.804,78 €. Pohľadávky spolu činili čiastku 44.141,84 € a záväzky spolu boli
v sume 301.492,65 €. Do záväzkov je zahrnutý aj čerpaný úver k 31.12.2013 vo výške
222.511,- €. Súčasťou správy je inventúrny súpis záväzkov, pohľadávok a majetku podľa
jednotlivých zariadení, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Starosta ďalej uviedol, že
vzhľadom na prebytočnosť je ponúknutý na odpredaj pásový traktor DT, multikar
a prebytočné strojné zariadenie v bývalej Tehelni.
Uznesenie č. 4/2014
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 výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2013.
K bodu č. 6 : Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2013
Správu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2013 predložil starosta obce. Keďže materiály
potrebné k rokovaniu poslanci obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ, len v krátkosti
vytýčil percentuálne plnenie jednotlivých položiek v čerpaní, tak v oblasti príjmov, ako aj
výdavkov. V priebehu roka 2013 boli schválené 3 zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Rozpočet po zmenách k 31.12.2013 bol vyrovnaný a predstavoval v časti príjmov aj v časti
výdavkov sumu 2.317.508,- €.
Rozpočet po zmenách r. 2013
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2013

Rozpočet po
zmenách v €
2.317.508

Čerpanie
k 31.12.2013
2.328.104,08

1.616.348
425.404
260.756
15.000
2.317.508

1.655.542,55
401.961,70
253.267,61
17.332,22
2.235.997,28

482.648
448.564
396.978
989.318
vyrovnaný

481.548,37
321.526,06
440.010,67
992.912,18

Poslanec Dujava požiadal na stretnutí predsedov komisií starostu obce o vyjadrenie
sa funkcionárov TJ Slovan k nadmernému odberu elektrickej energie za rok 2013.
V predchádzajúcich dňoch sa starosta stretol s predsedom TJ p. Novickým, ktorý bol
oboznámený so skutočným stavom nameranej elektrickej energie a súhlasil s návrhom prijatia
šetriacich opatrení hlavne zo strany odborníkov. Na prešetrenie a sledovanie odberu energie
bol poverený p. poslanec Petruš, ktorý súhlasil s preverením, ale s tým, aby mal povolený
kedykoľvek vstup do objektu. Starosta mu prisľúbil odovzdanie kľúčov od budovy.
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Poslanci k predloženému čerpaniu rozpočtu nemali ďalšie pripomienky, keďže každá
zmena rozpočtu v roku 2013 bola prejednávaná na OZ.
Uznesenie č. 5/2014
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.
berie na vedomie
správu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2013.
V rámci tohto bodu predložil starosta obce návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2014, ktorý spočíva v prekročení príjmov na položke rozpočtu 111003/41
v celkovej sume 40.000,- € a prekročení výdavkov v položke rozpočtu 0810/717001,
0620/717002/41 v celkovej sume 40.000,- € , čím dôjde k zmene rozpočtu o rovnakú sumu.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Uznesenie č. 6/ 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.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 7 : Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
Prednostka OcÚ prečítala správu nezávislého audítora Ing. Vladimíra Andraščíka
o vykonanom audite účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Pečovská Nová Ves, ktorá
obsahovala súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2013. Vo svojej správe
skonštatoval, že závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie obce a výsledky
jej hospodárenia, peňažné toky za rok 2013 sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Uznesenie č. 7/2014
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
správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky a súladu hospodárenia so zákonom č.
583/2004 Z. z. za rok 2013.
K bodu č. 8 : Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Hlavná kontrolórka Mgr. Leščáková predložila správy o vykonaných následných
finančných kontrolách za rok 2013 v zmysle zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
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Predmetom prvej kontroly vykonanej od posledného zastupiteľstva zo dňa 6.12.2013
bola kontrola účtovných a interných dokladov OcÚ v Peč. Novej Vsi za I. polrok 2013
zameraná na ich formálnu a vecnú správnosť. Druhá kontrola bola zameraná na hospodárnosť
s pridelenými finančnými prostriedkami v DHZ Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 8/2014
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. 9 : Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložila hlavná kontrolórka obce
Mgr. Ivana Leščáková ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. Skonštatovala, že
v roku 2013 bolo naplánovaných 8 kontrol a vypracovanie odborného stanoviska
k záverečnému účtu Obce Peč. Nová Ves za rok 2013. V decembri 2013 bolo vypracované
stanovisko k návrhu rozpočtu obce a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2014.
Uznesenie č. 9/2014
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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013.
K bodu č. 10 : Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2013
Starosta obce informoval poslancov o situácii v obecnej knižnici, ktorá je umiestnená
v priestoroch obecného úradu, Hlavná 33 a je otvorená v dňoch utorok a štvrtok od 13:30 do
17:00 hod. Knihovníčkou v roku 2013 bola zamestnankyňa OcÚ p. Girašková.
V knižnici k 31.12.2013 bolo 8549 ks kníh v celkovej hodnote 15.476,04 €.
Za rok 2013 bolo zakúpených 66 knižných titulov v celkovej hodnote 422,49 €. Za rok ju
navštívilo niečo cez 600 čitateľov.
Celkovo možno konštatovať, že záujem o výpožičky kníh stagnuje. Niektoré tituly sa vôbec
nepožičiavajú. Od 1.3. sme na MOS prijali jednu pracovníčku. Od jej príchodu očakávame
určité oživenie činnosti obecnej knižnice. Zároveň počítame s organizovaním rôznych
čitateľských stretnutí a prednášok.
V rámci tohto bodu starosta oboznámil poslancov s momentálnou situáciou na úrade, čo sa
týka pracovných priestorov. Je predpoklad, že časť knižničných priestorov sa predelí a vytvorí
priestor pre prácu účtovníčky, aby sa docielila diskrétnejšia zóna pre prácu matrikárky.
Starosta požiadal predsedu DHZ p. Antola, aby na najbližšie rokovanie OZ pripravil správu
o činnosti zboru.
Uznesenie č. 10/2014
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 obecnej knižnice za rok 2013.
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K bodu č. 11 : Schválenie VZN o vylepovaní predvolebných plagátov
Starosta obce predložil návrh VZN Obce Pečovská Nová Ves č. 1/2014 o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane a referenda na území obce.
Vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách je možné len na plochách
osobitne určených na vylepovanie plagátov. V našej obci sú na to určené 2 betónové skruže
na ul. Kostolnej a na parkovisku pred NS COOP Jednota.
Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. Keďže k návrhu neboli vznesené
iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil a dal za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane a referenda na území obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 12 : Organizačné zabezpečenie volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho
parlamentu
Starosta obce informoval poslancov o organizačno - technickom zabezpečení voľby
prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu / 24.5.2014/ na podmienky obce.
Organizačno – technickým zabezpečením v našej obci je poverená pracovníčka OcÚ
p. Bočkaiová. Zapisovateľkami na voľbu prezidenta 2 okrskových volebných komisií budú
pracovníčky OcÚ Ing. Nalevanková a p. Girašková, ktoré budú vykonávať odborné
poradenstvo pre členov komisie počas volieb konaných dňa 15.3.2014 a pre druhé kolo dňa
29.3.2014.
Uznesenie č.12/2014
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 organizačnom zabezpečení volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho
parlamentu v roku 2014.
K bodu č.13 : Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
13.1 Na rokovanie OZ sa dostavili miestni občania, a to konkrétne p. Tomko,
p. Trávnik, p. Lazorík, p. Zborovský, p. Polom 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, ktoré
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. V rámci uvedených
problémov požiadal p. Trávnik, aby obec vyčistila odtokovú priekopu na novootvorenej časti
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ul. Jabloňovej, ktorá je zanesená a v prípade zdvihnutia spodných vôd v čase povodní hrozí
zaplavenie daného územia.
Starosta ukončil stretnutie s tým, že obec zistí fakty a preverí danú skutočnosť cez pozemkový
a katastrálny úrad a podnikne ďalšie kroky k tomu, aby žiadosť bola vybavená k vzájomnej
spokojnosti.
Uznesenie č. 13/2014
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 občanov z ulice Na Rybníkoch o prinavrátenie časti obecnej parcely č. 912/14 do ich
osobného vlastníctva.
13.2 Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol na základe návrhu poslanca Želinského
a Dujavu vdp. Stanislav Palenčár doplnený za člena Komisie sociálnej, ochrany verejného
poriadku.... Menovaný po oslovení obecným úradom odmietol členstvo v tejto komisii. Preto
poslanci prijaté uznesenie zo dňa 6.12.2013 zrušili.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie č. XIX – D/2 zo dňa 6.12.2013:
OZ schvaľuje doplnenie Komisie sociálnej, zdravotnej starostlivosti o dôchodcov, ochrany
verejného poriadku, riešenia medziľudských vzťahov zriadenej pri OZ o ďalšieho člena vdp.
Stanislava Palenčára.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
13.3 Starosta obce navrhol, aby na základe nečinnosti a z nedostatku finančných zdrojov
sa prehodnotil schválený prenájom pozemku pre p. Rastislava Bilého, nar. 1988 a jeho
manželku. Poslanci po rozprave súhlasili so zrušením prenájmu pozemku v rómskej osade
par. č. 1494/50 o výmere 135 m2 pre Rastislav Bilého a jeho manželku.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie č. XVII-D/6 zo dňa 7. 6. 2013:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom pozemku v rómskej osade parc. č. 1494/50
zastavané plochy o výmere 135 m2 pre Rastislava Bilého, nar. 1988 a manželku Marcelu rod.
Červeňákovú na 15 rokov za cenu 0,20 €/m2/rok
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
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13.4 Vedenie ZŠ s MŠ predložilo žiadosť o úpravu rozpočtu o príjmy ZŠ s MŠ za
IV. štvrťrok 2013 vo výške 5 831,01 €.
Uznesenie č. 16/2014
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 IV. štvrťrok 2013 vo výške 5 831,01 €
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
13.5 Vedenie ZŠ s MŠ predložilo žiadosť o vydanie rozhodnutí o odpustení
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v CVČ pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
v počte 54 ks /príloha tejto zápisnice obsahuje žiadosti rodičov o odpustenie príspevkov
a zoznam žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi/ na mesiace január – jún 2014.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s oslobodením platenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v CVČ na
mesiace január až jún 2014 podľa zoznamu žiakov, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi v počte 54 žiadostí
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
13.6 Na OZ boli doručené žiadosti rodičov detí navštevujúcich MŠ o odpustenie
platenia príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo výške 5,- € za neúčasť
na školskom procese zo zdravotných dôvodov.
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s odpustením príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť MŠ za mesiac január 2014
pre p. Martu Rabatinovú, ktorej dcéra Veronika Rabatinová nemohla zo zdravotných dôvodov
škôlku navštevovať.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
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Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s odpustením príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť MŠ za mesiace december
2013 a január 2014 pre p. Adriána Kruláka, ktorého dcéra z rodinných dôvodov nemohla
škôlku navštevovať.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
V rámci tohto bodu poslanci prejednali žiadosť ZŠ s MŠ súvisiacu s prehodnotením možnosti
rozhodovania o oslobodení zástupcu od mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, Na Dujave 320, Peč. Nová Ves.
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prenesením právomoci rozhodnúť o oslobodení zákonného zástupcu od mesačného poplatku
za pobyt dieťaťa v materskej škole na riaditeľku ZŠ s MŠ.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
13.7 Obecnému zastupiteľstvu bola doručená žiadosť p. Jozefa Gernáta, trvale bytom
Nám. Sv. Martina 38, 082 71 Lipany spolu s podpismi ďalších vlastníkov pozemkov na ul.
Orgovánovej v Peč. Novej Vsi o rozšírenie elektrickej prípojky a inžinierskych sietí.
Poslanci po rozprave poverili starostu obce na jednanie s Vsl. distribučnou spoločnosťou za
účelom rozšírenia elektrickej prípojky v danej časti.
Uznesenie č. 21/2014
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. Jozefa Gernáta, vlastníka pozemku na Orgovánovej ulici a ostatných vlastníkov
pozemkov na danej ulici o rozšírenie elektrickej prípojky a inžinierskych sietí.
13.8 Poslanec Antol a zároveň predseda DHZ predložil žiadosť DHZ Peč. Nová Ves
o súhlas s preradením miestnej DHZ z terajšej kategórie „C“ do kategórie „B“ v celoplošnom
rozmiestnení síl a prostriedkov pre rok 2014 pre získanie finančnej podpory z DPO SR. Výška
tejto podpory závisí od toho, do ktorej kategórie hasičských jednotiek bude DHZ zaradený.
Pre zaradenie do niektorej z kategórií od „A“ po „C“ sa vyžaduje splnenie určitých
predpokladov, ako aj schopnosť a rýchlosť nasadenia DHZ v prípade potreby.
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Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so zaradením hasičskej jednotky obce Pečovská Nová Ves do kategórie „B“ celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
13.9 Poslanci v tomto bode prejednávali predĺženie nájomných zmlúv s nájomcami
uvedenými v jednotlivých uzneseniach :
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom bytu č. 10 na II. poschodí, súp. č.
589, ul. Rómska č. 11, Pečovská Nová Ves s nájomcom Pavlom Bilým na dobu určitú od
1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Helenou Bilou, Rómska 22, Pečovská Nová Ves,
na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Jaroslavom Bilým, Rómska 23, Pečovská Nová
Ves, na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
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Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Zdenkom Červeňákom, Rómska 24, Pečovská
Nová Ves, na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Róbertom Bilým, Rómska 25, Pečovská Nová
Ves, na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Libušou Červeňákovou, Rómska 26, Pečovská
Nová Ves, na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Gabrielou Červeňákovou, Rómska 27, Pečovská
Nová Ves, na dobu určitú od od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
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Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Květou Bilou, Rómska 28, Pečovská Nová Ves,
na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so zmenou nájomcu Božena Bilá na Pavla Gabča, Rómska 29, Pečovská Nová Ves
a s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Pavlom Gabčom na dobu určitú od 1.1.2014 do
31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Margitou Husárovou, Rómska 30, Pečovská
Nová Ves, na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Miroslavom Bilým ml., Rómska 31, Pečovská
Nová Ves, na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
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Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s predĺžením nájomnej zmluvy s nájomcom Ladislavom Bilým ml., Rómska 32, Pečovská
Nová Ves, na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2015.
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
13.10 Na obecný úrad bola predložená žiadosť p. Jozefa Hudáka a susedov
o odkúpenie užívanej časti pozemku.
K začatiu predaja pozemkov je potrebný súhlas všetkých účastníkov s kúpou a výškou ceny,
ktorý k prejednávaniu nebol doložený.
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predbežne
súhlasí
s odpredajom pozemkov nachádzajúcich sa na parc. č. 647/1, 657/2 pre p. Jána Bujňáka,
p. Máriu Kazanovskú, p. Alžbetu Švedovú a p. Jozefa Hudáka v cene 10,- €/m2
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
13.11 Starosta obce predložil poslancom návrh o vstup do občianskeho združenia
Partnerstvo Bachureň, so sídlom v Renčišove, ktoré svojimi cieľmi a metódou práce prináša
nové možnosti zvýšenia kvality života na vidieku a dáva možnosť zapojenia širokej verejnosti
do rozhodovacích a plánovacích procesov v území. Partnerstvo Bachureň si ako strategický
cieľ stanovilo do roku 2015 zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov územia pri
efektívnom a ekologickom využití miestneho potencionálu.
Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so vstupom obce Pečovská Nová Ves do združenia „Partnerstvo Bachureň“ .
Hlasovanie : Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
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K bodu č. 14 : Diskusia
Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch schváleného programu.
K bodu č. 15 : Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijaté počas rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č.16 : Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil XX. zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 20:15 h.
Zapísala : Ing. Nalevanková

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

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

Overovatelia : Ing. Štefan Smetanka Ing. Ľudovít Straka -
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