ZÁPISNICA
z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

9.9.2016
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Balaščík, Jaroslav Želinský do
bodu č. 4, Ing. Jozef Kolcun do bodu č. 4, Ing. Nadežda Matisovská

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neprítomnosť poslancov na zasadnutí OZ, konkrétne Mgr. Slavomíra
Karabinoša z dôvodu odcestovania na dovolenku, Ing. Jozefa Balaščíka z dôvodu služobnej
cesty a hlavnej kontrolórky Ing. Nadeždy Matisovskej z dôvodu vopred plánovaných
neodkladných rodinných povinností. Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol
prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom
doručená v dostatočnom predstihu a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce
a úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej
osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
s projektom „Dedičstvo predkov spája naše cesty“.
5. Rôzne
6. Otázky poslancov OZ
7. Otázky a podnety občanov
8. Záver
Uznesenie č. 166/2016
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 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

1

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení Ján
Antol a Mgr. Silvia Orosová.
Uznesenie č. 167/2016
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 Ján Antol a Mgr. Silvia Orosová.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Ing. Ondrej Semančík, Peter Novický a Mgr. Lukáš Baňas.
Uznesenie č. 168/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrej Semančík, Peter Novický a Mgr. Lukáš Baňas.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavili poslanci Jaroslav
Želinský a Ing. Jozef Kolcun. V tomto bode starosta obce predstavil poslancom OZ projekt
„Dedičstvo predkov spája naše cesty“ založený na uchovávaní a prehlbovaní tradícií našich
predkov, rozvoji a podpore remesiel a ich pozitívnej prezentácii na medzinárodnej úrovni
v spolupráci s partnerským mestom Sieniawa z Poľskej republiky. Uviedol, že o finančné
prostriedky na jeho realizáciu a s tým spojené aktivity sa obec mieni uchádzať podaním
žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, na realizáciu mikroprojektov
v rámci Prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia. Požiadal poslancov OZ o podporu predloženého návrhu. Poslanci OZ schválili
podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu a jeho finančné zabezpečenie.
Uznesenie č. 169/2016
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 na predkladanie žiadostí z Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu mikroprojektov v rámci
Prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia s projektom „Dedičstvo predkov spája naše cesty“ v spolupráci s partnerským
mestom Sieniawa z Poľskej republiky,
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
V bode „Rôzne“ boli postupne prejednané:
5.1 návrh starostu obce na schválenie čiastočného dočerpania rezervného fondu obce
Pečovská Nová Ves za rok 2014 (pozn. - uznesenie OZ č. 169/2015 zo dňa 5.6.2015) v časti
projektová dokumentácia k pripravovanému projektu protipovodňovej ochrany obce Pečovská
Nová Ves vo výške 1800,- Eur, na vypracovanie zámeru pre posúdenie vplyvov na životné
prostredie (EIA) k projektu s titulom „Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová
Ves - časť Bukovec“. Poslanci OZ schválili čerpanie rezervného fondu obce za rok 2014 na
predmetný účel.
Uznesenie č. 170/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
dočerpanie rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2014 vo výške 1 800.- Eur na
vypracovanie zámeru pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) k projektu s titulom
„Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves - časť Bukovec“.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

5.2 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o:
 začatí výstavby spevnených plôch na ul. Mlynskej,
 pracovnom stretnutí starostu obce s riaditeľom SSC IVaSC Košice Ing. Fabiánom
vo veci riešenia havarijného stavu cestného mosta na ceste I/68 v smere na Lipany,
cez potok Ľutinka,
 pracovnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity na OcÚ
Torysa dňa 23.8.2016,
 schválení Akčného plánu okresu Sabinov na výjazdovom zasadnutí vlády SR
v Sabinove dňa 22.8.2016,
 návšteve podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministra zdravotníctva SR
Tomáša Druckera v našej obci dňa 30.8.2016,
 začatí pripomienkového konania územného plánu obce Pečovská Nová Ves,
zmeny a doplnky č. 1,

3

Uznesenie č. 171/2016
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 starostu obce PhDr. Jaroslava Dujavu o aktuálnom dianí a aktuálnych aktivitách
v obci Pečovská Nová Ves a Akčnom pláne okresu Sabinov schválenom na výjazdovom
zasadnutí vlády SR v Sabinove dňa 22.8.2016.
K bodu č. 6
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ nevystúpil žiadny z poslancov
OZ.
K bodu č. 7
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov,
nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.
K bodu č. 8
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :
Ján Antol Mgr. Silvia Orosová PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková
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