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

10.12.2014
v     Pečovskej Novej Vsi  

Program:       podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:   -
             
           
K bodu č.1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a v úvodnej časti viedol  Jaroslav Baňas, 
starosta obce. 

K bodu č. 2 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková.

K bodu č. 3

V uvedenom  bode   vystúpila  predsedníčka  miestnej  volebnej  komisie  p.  Mária 
Čekanová  a  oboznámila  prítomných  s výsledkami  komunálnych  volieb,  konajúcich  sa 
15.11.2014 v obci  Pečovská  Nová Ves.  V našej  obci  bol  vytvorený  jeden volebný obvod 
a dva  volebné  okrsky.  Na  základe  výsledkov  z celkového  počtu  osôb  zapísaných  vo 
voličských zoznamoch – 1813 sa volieb zúčastnilo 1003 voličov. Z uvedeného počtu  bolo pre 
voľby do obecného zastupiteľstva odovzdaných 979 platných hlasovacích lístkov a pre voľbu 
starostu obce 952 platných hlasovacích  lístkov.  Do  funkcie  starostu obce bol  zvolený p. 
PhDr.  Jaroslav  Dujava  /651 hlasov/.  Z navrhnutých  kandidátov  na  poslancov  do  OZ boli 
zvolení  :  Mgr.  Slavomír  Karabinoš  /555 hlasov/,  Ing.  Jozef   Balaščík  /485 hlasov/,   Ing. 
Ondrej Semančík /428 hlasov/,   Ján Antol /407 hlasov/, Jaroslav Želinský /398/, Ing. Jozef 
Kolcun  /384 hlasov/, PhDr. Jaroslav Dujava /370 hlasov/, Peter Novický /370 hlasov/,  Mgr. 
Lukáš Baňas /362 hlasov/.  

Vzhľadom k tomu, že PhDr. Jaroslav Dujava bol súčasne zvolený za starostu obce 
a  za poslanca obecného zastupiteľstva, vzdal sa  mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 
Prvým náhradníkom – kandidátom, ktorý nebol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva 
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov bola Mgr. Silvia Orosová /298 hlasov/.
Kópia zápisnice a správy miestnej volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

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. 

berie na vedomie 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
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K bodu č. 4

V uvedenom bode predpísaným spôsobom novozvolený starosta obce zložil a podpísal 
sľub a  z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie p. Márie Čekanovej prevzal osvedčenie 
o zvolení za starostu a doterajší starosta obce Jaroslav Baňas mu odovzdal   insígnie a vedenie 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

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. 

konštatuje, že 
 

novozvolený  starosta  obce  Pečovská  Nová  Ves  PhDr.  Jaroslav  Dujava  zložil  zákonom 
predpísaný sľub starostu obce.

K bodu č. 5 

             Novozvolený starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava prečítal sľub poslanca, ktorý 
všetci zvolení poslanci  obecného zastupiteľstva zložili a podpísali. Následne im predsedníčka 
miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení za poslanca.  

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. 

konštatuje, že 
 

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva : 
Mgr. Slavomír Karabinoš
Ing. Jozef Balaščík
Ing. Ondrej Semančík
Ján Antol
Jaroslav Želinský
Ing. Jozef Kolcun
Peter Novický
Mgr. Lukáš Baňas
Mgr. Silvia Orosová

K bodu č. 6
Po slávnostnom zložení sľubov vystúpil starosta obce, ktorý poďakoval doterajšiemu 

starostovi a predniesol krátky príhovor.

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  
 

vystúpenie novozvoleného starostu. 
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K bodu č. 7 

Po  restávke  pokračovalo  zasadnutie  už  v  priestoroch  pracovne  starostu,  a  to 
schvaľovaním programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 
Starosta obce navrhol upraviť  program zasadnutia a to tak, že bod č. 10  „Oznámenie starostu 
o poverení poslanca zastupovaním starostu“ bude prejednaný ako predposledný v poradí, t.j. 
pred návrhom na uznesenie a za č.  9 navrhol, aby program zasadnutia  bol  prejednávaný 
v nasledovnom  poradí:
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

  zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený sobášiť
12. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov, podpredsedov a tajomníkov
13. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov
14. Určenie poslaneckých obvodov
15. Voľba delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
16. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2015
17. Schválenie plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2015
18. Prejednanie žiadostí o dotácie na rok 2015 pre spoločenské organizácie pôsobiace v obce
19. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie.
20. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
21. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a programovému rozpočtu na rok 2015
22. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 a programového rozpočtu r. 2015 – 2017
23. Schválenie VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
      miestach
24. Schválenie dodatku č.1 k VZN o miestnych daniach
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
28. Návrh na uznesenie
29. Záver.

Uznesenie č. 5/2014

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 I. zasadnutia OZ v pozmenenom a rozšírenom návrhu. 
                                                                 
                                                                                                   Hlasovanie : Za    9
                                                                                                                         Proti    0

                                                                                                                     Zdržal sa       0

K bodu č. 8
V tomto bode poslanci OZ hlasovaním schválili za overovateľov zápisnice  Ing. Jozefa 

Kolcuna  a Mgr. Silviu Orosovú .                                                             
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Uznesenie č. 6/2014

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 za overovateľov zápisnice  Ing. Jozefa Kolcuna a Mgr. Silviu  Orosovú 
                                                                         
                                                                                                        Hlasovanie: Za   9  
                                                                                                                             Proti          0  

                                                                    Zdržal sa   0

K bodu č. 9

Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej, volebnej a mandátovej komisie. 
Do  jednotlivých komisií boli jednohlasne zvolení  :
Návrhová komisia : Ing. Ondrej Semančík, Peter Novický, Mgr. Slavomír Karabinoš
Volebná komisia   : Ing. Jozef Kolcun, Ján Antol, Ing. Jozef Balaščík
Mandátová komisia :  Mgr. Silvia Orosová, Mgr. Lukáš Baňas, Jaroslav Želinský.

Uznesenie č. 7/2014

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, Mgr. Slavomír  Karabinoš
                                                               
                                                                          Hlasovanie : Za              9  
                                                                                                                              Proti          0

                                    Zdržal sa  0

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. 

volí 

Volebnú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kolcun, Ján Antol, Ing. Jozef Balaščík 
                                                               
                                                                           Hlasovanie : Za    9  
                                                                                                                              Proti    0

                                   Zdržal sa  0
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. 

volí 

Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Silvia  Orosová, Mgr. Lukáš Baňas, Jaroslav Želinský 
                                                            
                                                                      Hlasovanie : Za    9  
                                                                                                                              Proti    0

                                   Zdržal sa  0
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K bodu č.10 
V tomto  bode  poslanci  OZ  hlasovaním  poverili  Jaroslava  Želinského,  poslanca 

obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a viesť  zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva /podľa  rokovacieho poriadku a novelizovaného zákona o obecnom zriadení/.

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. 

schvaľuje 

poslanca  obecného  zastupiteľstva  Jaroslava  Želinského,  zvolávaním   a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva /podľa  rokovacieho poriadku a novelizovaného zákona o obecnom 
zriadení/.                                                               
                                                                                     Hlasovanie : Za             8  
                                                                                                              Proti         0          

                                                   Zdržal sa  1 /Želinský/

K bodu č.11
V tomto bode poslanci OZ bol navrhnutý a schválený do funkcie sobášiaceho : 

Ing. Jozef Balaščík.

Uznesenie č. 11/2014

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

do funkcie sobášiaceho : Ing. Jozef Balaščík.
                                                               
                                                                                Hlasovanie : Za      8  
                                                                                                      Proti      0    

                                           Zdržal sa     1 /Ing.Balaščík/

K bodu č. 12
V tomto bode  starosta  obce  predložil  poslancom návrh na vytvorenie  5  odborných 

komisií  pri  OZ.  Okrem  navrhovaných  komisií  sa  zároveň   volili   aj  predsedovia, 
podpredsedovia a tajomníci jednotlivých komisií. 
Odborné komisie boli schválené nasledovne:

1. Komisia ekonomická,  kontroly  a správy obecného majetku,  podnikateľskej  činnosti,  
riešenia nezamestnanosti.

2. Komisia  výstavby,  územného  plánovania,  rozvoja  bývania,  dopravy,  regionálneho 
rozvoja,  životného  prostredia,  poľnohospodárstva,  riešenia  protipovodňových  
opatrení.

3. Komisia  pre  vzdelávanie,  kultúru  a šport,  prácu  s mládežou,  spoločenskými  
a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami.

4. Komisia sociálna,  zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného 
poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov.

5. Komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
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 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. 

volí 

Komisiu ekonomickú, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  
nezamestnanosti v tomto zložení: 

Predseda : Mgr. Silvia Orosová
Podpredseda : Ing. Ondrej Semančík
Tajomník : Bc. Anna Krajňáková

                                                       
                                                                   Hlasovanie : Za          9  
                                                                                         Proti          0   

                       Zdržal sa     0
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. 

volí 

Komisiu výstavby,  územného plánovania,  rozvoja bývania,  dopravy,  regionálneho rozvoja,  
životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení
 v tomto zložení:

Predseda : Ing. Jozef Kolcun
Podpredseda : Peter Novický
Tajomník : Terézia Bočkaiová

                                                                   Hlasovanie : Za  9  
                                                                                  Proti             0

                                                  Zdržal sa      0

Uznesenie č. 14/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

volí 

Komisiu pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými 
organizáciami, prácu s Rómami v tomto zložení:

Predseda : Mgr. Slavomír Karabinoš
Podpredseda : Ján Antol
Tajomník : Mgr. Andrea Štofaníková

                                               
                                                                   Hlasovanie : Za           9  
                                                                                      Proti           0

                                 Zdržal sa    0
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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. 

volí 

Komisiu sociálnu,  zdravotnú, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,  
medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov v tomto zložení:

Predseda : Ing. Jozef Balaščík
      Podpredseda : Mgr. Lukáš Baňas
      Tajomník : Martina Girašková

 
                                                                          Hlasovanie : Za  9  
                                                                                                         Proti              0

                                       Zdržal sa        0

Uznesenie č. 16/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

volí 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v tomto zložení:
 Predseda : Jaroslav Želinský
 Podpredseda : Ing. Jozef Balaščík
 Člen : Ján Antol

                                                                        Hlasovanie : Za  9  
                                                                                                        Proti      0  
                                                                       Zdržal sa          0

Poslanci sa zhodli na tom, že do najbližšieho zasadnutia OZ  predsedovia 1. až 4. komisie
predložia návrh na schválenie nových členov do odborných komisií.

K bodu č. 13
V tomto bode bol prerokovaný plat starostu obce . 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.,  patrí  starostovi  obce 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. Priemerná 
mesačná mzda v národnom hospodárstve  za rok 2013 vyčíslená Štatistickým úradom SR je 
stanovená na sumu  824 eur. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat stanovený podľa § 3 ods. 
1  zákona  č.  253/1994  Z.  z.  o právnom postavení   a platových  pomeroch   starostov  obcí 
a primátorov  v z. n. p. rozhodnutím   zvýšiť až o 70 %. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne 
o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.

OZ schválilo starostovi  obce  Pečovská  Nová Ves v súlade  s ods.  2  §  4  zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení  neskorších  predpisov  zvýšený  plat  o  25%,  a to  v sume  2 040,00  € mesačne 
s účinnosťou od 10. decembra 2014. 
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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. 

určuje 

plat  starostovi  obce  Pečovská Nová Ves v súlade  s ods.  2  §  4  zákona  č.  253/1994 Z.  z. 
o právnom  postavení  a platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v znení 
neskorších predpisov zvýšený  o 25 %,  mesačne s účinnosťou od 10. decembra 2014. 
                                                               
                                                                         Hlasovanie : Za             9  
                                                                                           Proti             0

                                                                          Zdržal sa        0

Zároveň boli  prejednané  aj  zásady odmeňovania  poslancov a členov  komisií,  ktoré  podľa 
novely zákona č 369/1990  Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.4.2010 schvaľuje OZ. 
Zároveň podľa týchto zásad je odmeňovaný aj zástupca starostu obce.
Poslanci po krátkej diskusii schválili nasledujúce zásady odmeňovania, ktoré sú prílohou 
k tejto  zápisnici.
Poslancovi OZ patrí za výkon jeho funkcie odmena:
-  za účasť na zasadnutí OZ .................................................................15,- €
-  za účasť na zasadnutí komisie OZ        predseda ................................8,-€
                                                                  podpredseda...........................7,50 €

- za účasť na zasadnutí komisie OZ - tajomník - neposlanec.........7,50 €
                                                       - člen - neposlanec ............... 6,- €

- za výkon osobitných funkcií  ....................................................15,-  €
- za výkon zástupcu starostu obce .............................................250,-  €

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. 

schvaľuje 

s účinnosťou  od 10. decembra 2014  zásady odmeňovania poslancov, členov a tajomníkov 
komisií  a zástupcu starostu obce. 
                                                                                 Hlasovanie : Za  9  
                                                                                                        Proti              0

                                                                           Zdržal sa       0

K bodu č. 14
V tomto bode p. starosta predložil návrh rozdelenia poslaneckých obvodov a 

rozdelenie poslancov do jednotlivých poslaneckých obvodov. 
Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.

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. 

schvaľuje 

s účinnosťou od 10. decembra 2014 rozdelenie poslaneckých obvodov a rozdelenie poslancov 
do jednotlivých poslaneckých obvodov takto: 
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Mgr. Lukáš Baňas – posl. obvod č. 1 – ul. Hlavná 1-12,  88-116, Na Hliník, Za Majerom
Ing. Jozef Kolcun – posl. obvod č. 2 – ul. Na Pečovec, Záhradná
Ing. Jozef Balaščík – posl. obvod č. 3 – ul. Na Dujave, Za Ľutinkou 
Ján Antol – posl. obvod č. 4 – ul. Kvetná , Na Trubalovec
Mgr. Silvia Orosová – posl. obvod č. 5 – ul. Rómska
Jaroslav Želinský – posl. obvod č. 6 – ul. Mlynská, Orgovánová
Mgr. Slavomír Karabinoš – posl. obvod č. 7 – ul. Hlavná 13-87, Poľský dvor, Ľutinská  
Peter Novický – posl. obvod č. 8 – ul. Kostolná , Školská
Ing. Ondrej Semančík – posl. obvod č. 9 – ul. Jabloňová, Na Rybníkoch, Južná       
   
                                                                               Hlasovanie : Za           9  
                                                                                                                          Proti         0

                                                                               Zdržal sa  0

K bodu č. 15
Vzhľadom  na  nové  volebné  obdobie  je  potrebné  zvoliť  nových  delegovaných 

zástupcov do Rady školy.  
Na úvod voľby starosta uviedol, že by bolo vhodné, aby v rade školy boli takí delegovaní 
zástupcovia  ktorí  majú  k  predmetnej  problematike  vzťah,  resp.  osoby  z  podnikateľských 
kruhov ktorí popri vyššie uvedených predpokladoch sú naviac lojálne a schopné sponzorsky 
podporovať aktivity školy. Poslanci  po krátkej porade navrhli nasledovných  zástupcov: 
Ing. Jozef Balaščíka, Petra  Novického, Mgr. Slavomíra Karabinoša a Jána Mojzeša.
Poslanci  delegovaných zástupcov jednohlasne schválili.
Starosta  poprial  novozvoleným  delegovaným  zástupcom  veľa  úspechov  a vyslovil  nádej 
v dobrú spoluprácu s Radou školy a jej vedením.   

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. 

schvaľuje 

s účinnosťou od 10. decembra 2014 nových delegovaných zástupcov do Rady školy v tomto 
zložení:  Ing. Jozef Balaščík, Peter Novický, Mgr. Slavomír Karabinoš a Ján Mojzeš.           
   
                                                                                   Hlasovanie : Za  9  
                                                                                                                         Proti       0

                                                                                      Zdržal sa      0
K bodu č.16

Starosta  obce  navrhol  zmenu  periodizácie  zasadnutí  OZ z doterajších  4-krát  ročne 
/každé  tri  mesiace/  na  6-krát  ročne  /každé  dva  mesiace/.  Odôvodnil  to  na  jednej  strane 
podstatnou obmenou poslancov v OZ, ale hlavne dôkladnejším  prístupom k prejednávaným 
veciam a aktívnemu poznaniu diania v obci a na OcÚ.

Program zasadnutí OZ na rok 2015:
1. 13.2.2015
2. 17.4.2015
3. 12.6.2015
4. 14.8.2015
5. 16.10.2015
6. 11.12.2015
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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. 

schvaľuje 

program zasadnutí OZ na rok 2015:
13.2.2015
17.4.2015
12.6.2015
14.8.2015
16.10.2015
11.12.2015  
   
                                                                          Hlasovanie : Za  9  
                                                                                                                           Proti           0

                                                                                              Zdržal sa    0 

K bodu č. 17
V tomto bode poslanci schválili navrhnutý plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 

2015. Plán tvorí samostatnú prílohu.
 
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. 

schvaľuje 

plán kultúrno - spoločenských akcií na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

            
                                                                         Hlasovanie : Za            9  
                                                                                                    Proti         0

                                                          Zdržal sa  0

K bodu č. 18
             V tomto bode poslanci prejednali žiadosti spoločenských organizácií pôsobiacich 
v obci o dotácie na ich činnosť v roku 2015. Starosta obce predniesol návrh, aby sa 30 % 
schválenej  výšky dotácie  pre konkrétne spoločenské organizácie  viazalo na kvalifikovanú, 
systematickú  a dlhodobú  prácu  s  mládežou  s cieľom  výchovy  mladých  nástupcov 
a zmysluplného  riešenia  voľno  časových  aktivít  mladých  ľudí  v obci.  V prípade,  že  bude 
kontrolnou činnosťou zistené, že organizácia, ktorá má vo svojich radoch mladých členov sa 
o ich výchovu nestará, resp. ju nezabezpečuje, schválená dotácia jej bude krátená o pomernú 
časť. Naopak, organizácii, ktorá bude v tomto smere plniť úlohy a bude vzorne reprezentovať 
obec,  bude na konci roka poskytnutá časť dotácie organizácie, ktorej bola dotácia krátená. 
Tento  návrh  vníma  ako  formu  motivácie  a hlavne  rozhýbania  tých  organizácii,  ktoré 
s mládežou  nepracujú.  Ako  svetlý  príklad  systematickej  a cieľavedomej  práce  s mládežou 
uviedol FS Jablonečka.

Poslanci schválili  dotácie na základe doručených žiadostí  pre  TJ Slovan Pečovská 
Nová Ves, pre FS Jablonečka, pre Úniu žien,  pre Klub dôchodcov,  pre miestny spolok SČK, 
pre TJ Sokol  stolnotenisový oddiel, pre Dobrovoľný hasičský zbor.
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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. 

schvaľuje 

                     dotáciu na činnosť : vo výške 7650,- €  pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves, 
                                                      vo výške 3.000,- € pre  FS Jablonečka
                                                      vo výške   500,- €  pre Úniu žien Slovenska
                                                      vo výške 1.000,- € pre Klub dôchodcov
                                                      vo výške    220,- € pre miestny spolok SČK
                                                      vo výške    750,- € pre TJ Sokol  stolnotenisový oddiel
                                                      vo výške 3.200,- € pre DHZ
s tým,  že 30%  schválenej  výšky  dotácie  pre  konkrétne  spoločenské  organizácie  bude 
viazaných na kvalifikovanú,  systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy 
mladých  nástupcov  a zmysluplného  riešenia  voľno  časových  aktivít  mladých  ľudí  v obci 
s výnimkou Únie žien Slovenska a Klubu dôchodcov.
                                                                                      Hlasovanie : Za            8  
                                                                                                                     Proti         1
         /Ján Antol/

                                                        Zdržal sa  0

K bodu č. 19
V tomto  bode  hlavná  kontrolórka  obce  Mgr.  Leščáková  predložila  poslancom  správu 

hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie. Poslanci správu zobrali 
na vedomie.

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. 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie.

                                                                                     Hlasovanie :  Za              9  
                                                                                                                             Proti   0

                                                              Zdržal sa  0

K bodu č. 20
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Mgr. Leščáková predložila poslancom návrh 

plánu kontrolnej činnosti na l. polrok 2015, ktorý pozostáva zo šiestich plánovaných kontrol. 
Poslanci schválili predložený plán kontrolnej činnosti, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
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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. 

schvaľuje 

plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na l. polrok 2015.

                                                                                Hlasovanie : Za        9  
                                                                                                                       Proti        0  
                                                                                       Zdržal sa  0

K bodu č. 21
V tomto  bode  hlavná  kontrolórka  obce  Mgr.  Leščáková  predložila  poslancom 

stanovisko  k  rozpočtu  obce  a  programovému  rozpočtu  na  rok  2015.  Poslanci  zobrali 
predložené stanovisko na vedomie.

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. 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce a programovému rozpočtu na rok 2015.

                                                                                             Hlasovanie : Za              9  
                                                                                                                            Proti          0

                                                                              Zdržal sa  0

K bodu č. 22
 V danom bode sa rokovalo o návrhu rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 

2016, 2017  a programový  rozpočet   2015  –  2017.  Návrh  rozpočtu  obce  bol  poslancom 
doručený v stanovenej lehote na oboznámenie. Starosta obce informoval poslancov s plánom 
vývoja kapitálových výdavkov v roku  2015 s výhľadom na roky 2016-17. Návrh rozpočtu je 
zostavený  ako  programový  t.j.  zdôrazňujúci  vzťah  medzi  rozpočtovými  výdavkami 
a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovanými rozpočtových programov a aktivít. Pri 
zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo zo skutočnosti plnenia rozpočtu v predchádzajúcich min. 
2  rokov a očakávaného plnenia roku 2014. 
Rozpočet na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný  v celkovej výške 2.5000.000,- €. Z toho 
náklady na prenesené a originálne kompetencie ZŠ s MŠ predstavujú sumu  978.931,- €.
Plnenie  v  príjmovej  časti  bude  v podstatnej  miere  ovplyvnené  výškou  dane  z príjmov 
poukázanej územnej samospráve.
V kapitálových príjmoch ako aj výdavkoch  sa ráta s realizáciou dvoch  väčších investičných 
projektov  a to   Zberný dvor  a kompostáreň, Výstavba  komunitného  centra.  Vo   výdajovej 
časti  sa  plánuje  realizácia   hlavne  týchto   investičných  aktivít:  príprava  projektovej 
dokumentácie  novej  časti  cintorína,  úprava  verejného  priestranstva  na  ul.  Mlynskej, 
dobudovanie chodníkov na ul. Záhradnej a  Južnej, revitalizácia Ľutinskej ulice, kolaudácia 
infraštruktúry na ul.  Jabloňovej,  úprava  oddychovo – športového areálu medzi  ulicou Za 
Majerom a  areálom ZŤS, výstavba bicross  trate.   
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Zároveň  bol  poslancom predložený  spracovaný  programový  rozpočet  na  rok  2015 
s výhľadom  na  roky  2016-2017,  ktorý  nadväzuje  na  rozpočet  obce.  Hlavným  cieľom 
programového   rozpočtovania  je  snaha  o maximalizovanie  transparentnosti  pri  nakladaní 
s verejnými zdrojmi a prezentovanie cieľov a zámerov  samosprávy, ktoré sú základom pre 
tvorbu  rozpočtu.  Zdôrazňuje  vzťah  medzi  rozpočtovanými  výdavkami  a očakávanými 
výstupmi  a výsledkami  realizovaných  schválených  rozpočtových  programov  a aktivít. 
Programový  rozpočet  obce  sleduje  čerpanie  výdavkov  podľa  10  programov  a  31 
podprogramov.  

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. 

schvaľuje 

rozpočet obce na rok 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. 

schvaľuje 

programový rozpočet na r. 2015 – 2017.

                                                                                           Hlasovanie : Za  9  
                                                                                                               Proti              0

                                                                                          Zdržal sa      0

K bodu č. 23

V tomto bode poslanci prejednali a schválili VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

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. 

schvaľuje 

VZN  č.  6/2014  o podmienkach  predaja  výrobkov  a poskytovania  služieb  na  trhových 
miestach.

                                                                                                  Hlasovanie : Za            9  
                                                                                                                        Proti            0

                                                              Zdržal sa    0
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K bodu č. 24

V  tomto  bode  poslanci  prejednali  a  schválili  dodatok  č.  1  k  VZN  č.  3/2013 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Pečovská Nová Ves.

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. 

schvaľuje 

dodatok  č.  1  k  VZN  č.  3/2013  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves.
                                                                                         

 Hlasovanie : Za        9  
                                                                                                               Proti        0      

                                                                 Zdržal sa   0

K bodu č. 25
V bode „Rôzne“ boli  prejednávané tieto podania:

- starosta obce podal návrh na odsúhlasenie parkovania jeho služobného motorového vozidla 
v mieste jeho trvalého pobytu. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili

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 

aby starosta obce parkoval služobné motorové vozidlo ev. č.  SB-539AJ v mieste trvalého 
bydliska na ul. Školská 16, Pečovská Nová Ves.

                                                                                          Hlasovanie :  Za        9  
                                                                                                                Proti        0   

                                                             Zdržal sa   0

- starosta obce podal návrh na zabezpečenie stravy pre osobu starostu zo strany obce a 
to odsúhlasením rozšírenia okruhu stravovaných osôb. Návrh bol poslancami schválený.

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 rozšírením okruhu stravovaných osôb o starostu obce.
  

                                                                                          Hlasovanie : Za        9  
                                                                                                                Proti        0   

                                                                Zdržal sa   0
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- starosta  obce  informoval,  že  dňa  9.12.2011  na  OZ v  bode   doručené  podania  č.  20 
prejednalo obecné zastupiteľstvo žiadosť vedenia  ZŠ s MŠ v Peč.  Novej  Vsi, ktorým 
žiadalo o prehodnotenie poplatku za prenájom priestorov v budove ZŠ a to veľkej, malej 
telocvične a školskej jedálne. OZ vtedy schválilo výšku  poplatkov  nasledovne: 

- pre spoločenské organizácie, ktoré vyvíjajú činnosť v prospech obce spolu s krúžkovou 
činnosťou žiakov vedených mimo ŠSZČ  sa stanovuje  poplatok  2,- € /hod. za používanie 
veľkej telocvične a 1,- €/hod. za malú telocvičňu,

- iné skupiny obyvateľstva, súkromné osoby  a podnikatelia zaplatia  za veľkú telocvičňu 
5,- €/hod a za malú telocvičňu 3,- €/hod., 

- za prenájom posilňovne sa stanovuje poplatok 1,50 € / hod. osoba a za prenájom školskej 
jedálne 3,- €/hod..  

Výška  poplatkov bola OZ schválená komplexne s využitím šatní a spŕch s cieľom 
vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre športujúcich občanov obce. Žiadne obmedzenia 
pre  prenajímateľov  telocvične  neboli  prijaté.  V  súčasnej  dobe  sú  sprchy  v  šatniach  pri 
telocvičniach odmontované z batérií a prenajímateľom je zamedzené používať sprchy, pričom 
táto  skutočnosť  je  neoprávnene  upravovaná  aj  v  nájomných  zmluvách,   čím  dochádza 
k poškodzovaniu  práv  prenajímateľov.  Starosta  obce  v  tejto  súvislosti  podal  návrh  na 
schválenie   prenajímania telocviční  v ZŠ s MŠ v zmysle  vyššie  schválených cien vrátane 
poskytovania šatní a spŕch, ich okamžitým sfunkčnením a prepracovania nájomných zmlúv s 
vypustením obmedzenia nepoužívať vodu na sprchovanie v lehote najneskôr do 31.12.2014.

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. 

schvaľuje 

prenajímanie telocviční v ZŠ s MŠ v zmysle  schválených cien / zo dňa  9.12.2011 na OZ v 
bode  doručené podania č. 20/ vrátane poskytovania šatní a spŕch. Zaväzuje vedenie ZŠ s MŠ 
k  okamžitému  sfunkčneniu  spŕch  a  prepracovanie  nájomných  zmlúv  s  vypustením 
obmedzenia nepoužívať vodu na sprchovanie a to v lehote najneskôr do 31.12.2014.

                                                                                            Hlasovanie : Za      9  
                                                                                                                     Proti      0   

                                                                Zdržal sa  0

Doručené podania:

-  žiadosť  ZŠ  o  presun  medzi  položkami  v  originálnych  kompetenciách  v rámci 
rozpočtu materskej  školy  z tovarov a služieb do osobných nákladov  o 1.500,- €, školskej 
jedálne z osobných nákladov do tovarov a služieb  o 1.150,- € a z osobných nákladov ŠJ do 
osobných nákladov ŠKD o 250,- €. 
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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  presunom  finančných  prostriedkov  medzi  položkami  v rámci  pridelených  originálnych 
kompetencií  v rozpočte  materskej školy  o 1.500,- €  a  školskej jedálne  o 1.400,- € podľa 
predloženej žiadosti.

                                                                                             Hlasovanie : Za              9  
                                                                                                                   Proti     0   

                                                                Zdržal sa   0

-  žiadosť Jaroslava Baňasa o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky za rok 
2014  (od  1.1.2014  do 10.12.2014)  t.j. počas výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová 
Ves

 

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. 

schvaľuje 

Jaroslavovi  Baňasovi  preplatenie  nevyčerpanej  dovolenky  za  rok  2014  (od  1.1.2014  do 
10.12.2014) počas výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves.

                                                                                               Hlasovanie :  Za               9  
                                                                                                                      Proti         0   

                                                               Zdržal sa    0

- žiadosť spoločnosti KARMEN – veľkoobchod potravín Prešov o zmenu predajného 
času pre maloobchodnú prevádzku KARMEN 03, ul. Hlavná 38, Pečovská Nová Ves 
Poslanci  boli  informovaní  o  nesúhlasnom  stanovisku  bývalého  vedenia  obce  so  zmenou 
predajného času počas víkendu v poobedňajších hodinách.

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. 

0berie na vedomie  

žiadosť  so  zmenou predajného času  pre maloobchodnú prevádzku KARMEN 03, ul. Hlavná 
38,  Pečovská  Nová  Ves  s postúpením  na  prejednanie  v ekonomickej   komisii,  kontroly 
a správy obecného majetku, podnikateľskej  činnosti.

-  žiadosť  spoločnosti  DOSTAF s.r.o.  Sabinov  o opätovné  umiestnenie  betónových 
panelov pri predajni Karmen 03, ul. Hlavná 38, Pečovská Nová Ves .
Po krátkej  diskusii bola postúpená žiadosť na prešetrenie skutočnej situácie do príslušnej 
komisie.       
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Uznesenie č. 37/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti DOSTAF s.r.o. Sabinov o opätovné umiestnenie betónových panelov pri 
predajni  Karmen  03,  ul.Hlavná  38,  Pečovská  Nová  Ves  s postúpením  na  prejednanie 
v komisii výstavby.   
 

-  žiadosť  Štefana  Fecka,  bytom  ul.  Školská  17,  Pečovská  Nová  Ves  o povolenie 
umiestniť  plechovú  garáž  v priestore  za  bytovým domom na  ul.  Školskej  17  v Pečovskej 
Novej Vsi.
Starosta obce predložil návrh riešenia vysporiadania  pozemkov pod už postavenými garážami 
v priestoroch medzi bytovkami. Poslanci po diskusii odsúhlasili prejednanie uvedenej žiadosti 
v komisii výstavby, ktorá by sa komplexne zaoberala všetkými čiernymi stavbami v uvedenej 
lokalite. 

Uznesenie č. 38/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

žiadosť  Štefana  Fecka,  bytom ul.  Školská  17,  Pečovská  Nová Ves  o povolenie  umiestniť 
plechovú garáž v priestore  za bytovým domom na ul.  Školskej 17 v Pečovskej Novej Vsi 
s postúpením na prejednanie v komisii výstavby.

-  žiadosť  Mgr.  Márie  Brodovej  o zriadenie  prístupovej  cesty  k parcele  č.  19  k.  ú. 
Pečovská  Nová Ves  k rodinnému  domu na  ul.  Kostolnej  č.  37  , Pečovská  Nová Ves.  Po 
diskusii bola žiadosť posunutá na prejednanie v príslušnej komisii.

Uznesenie č. 39/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

žiadosť  Mgr.  Márie  Brodovej  o zriadenie  prístupovej  cesty  k parcele  č.19,  k.ú.  Pečovská 
Nová Ves k rodinnému domu na ul. Kostolnej č. 37,   Pečovská Nová Ves a postupuje ju na 
prejednanie  do príslušnej komisie. 

-  žiadosť ZŠ o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1.970,- €  na preklenutie 
časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou za mesiac december 2014 z rozpočtu 
obce na realizáciu národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii 
marginalizovaných Rómskych komunít“. Poslanci so žiadosťou súhlasili.
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Uznesenie č. 40/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1.970.- € na preklenutie časového nesúladu
medzi výplatou mzdy a refundáciou za mesiac december 2014.

                                                                                Hlasovanie : Za    9  
                                                                                                                  Proti    0   

                                                            Zdržal sa   0

-  žiadosť  Petra  Novického,  bytom  Školská  15,  Pečovská  Nová  Ves  o prenájom 
nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska, ul. Hlavná č. 79, Pečovská Nová Ves. 
Poslanec Novický vysvetlil svoju žiadosť tým, že od 1.2.2015 si chce  v týchto priestoroch 
otvoriť chránené pracovisko za účelom internetového  predaja.  

Uznesenie č. 41/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 schvaľuje 

prenájom nebytového priestoru  od 1.2.2015  v budove Zdravotného strediska, ul. Hlavná č.79 
pre Petra Novického, bytom Školská 15, Pečovská Nová Ves.

                                                                                Hlasovanie : Za          9  
                                                                                                                         Proti         0   

                                                                 Zdržal sa  0
K bodu č. 26 

V diskusii vystúpili :
-  poslanec  Antol  požiadal  na  budúce  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  o nahliadnutie 
k prehľadu čerpania  dotácií  jednotlivých  organizácii  za rok 2014 a zároveň o predloženie 
zoznamu zakúpeného  materiálu a vykonaných prác v  hasičskej zbrojnici za rok 2014, 
- poslanec Želinský sa opýtal, či správca Domu smútku upovedomil obecný úrad
o ukončenie dohody. Starosta obce uviedol, že sa tým budeme zaoberať, keď to bude aktuálne 
a zároveň oznámil, že  do zamestnaneckého pomeru nebude nikto na obecný úrad prijatý  bez 
výberového konania,
- poslanec Kolcun sa opýtal, či má obec vo vlastníctve  ortofotomapu so zakreslením všetkých 
existujúcich parciel. Poslanci uviedli, že by bolo vhodné, keby takúto mapu obec vlastnila. 
Starosta obce uviedol, že sa preveria možnosti  jej zakúpenia. 

K bodu č. 27 
Starosta obce informoval, že uznesením OZ zo dňa 12.2010 bol poverený vtedajším 

starostom na  jeho  zastupovanie  Ing.  Jozef  Balaščík,  ktorému platnosť  poverenia  skončila 
zánikom  mandátu poslanca OZ v predchádzajúcom volebnom období 2010 – 2014. 
Vzhľadom na dosiahnuté  výsledky v komunálnych  voľbách 2014  PhDr.  Jaroslav Dujava 
poveril zastupovaním starostu obce poslanca Mgr. Slavomíra Karabinoša. Určil, že platnosť 
tohto  poverenia  skončí  zánikom  mandátu  povereného  poslanca  OZ,  alebo  starostom 
vykonanou  zmenou poverenia.
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Uznesenie č. 42/2014

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 

poverenie poslanca  Mgr. Slavomíra Karabinoša  zastupovaním starostu obce.

                                                                               
K bodu č. 28

V uvedenom  bode  bol  členom  návrhovej  komisie  Ing.  Ondrejom  Semančíkom 
prečítaný návrh na uznesenie,  ktorého jednotlivé  body  boli  priebežne  schvaľované počas 
rokovania OZ. 

K bodu č. 29
V závere   starosta  obce  poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  a pozval  ich  na 

najbližšie  rokovanie  OZ,  ktoré  sa  bude  konať  dňa  13.2.2014.  Zároveň  pozval  všetkých 
prítomných na akciu  organizovanú starostom obce  a  kultúrnou komisiou  -  Vianočné  trhy 
konané v sobotu 13.12.2014 so začiatkom o 14.00 h. a súčasne ich vyzval k aktívnej účasti na 
uvedenej akcii. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva následne ukončil.

Overovatelia zápisnice : 
Ing. Jozef  Kolcun -
Mgr. Silvia  Orosová -

        Jaroslav Baňas                    PhDr. Jaroslav Dujava         Ing. Alena Nalevanková 
          končiaci starosta obce                      starosta obce                        prednostka  OcÚ

Zapísala : Ing. Nalevanková
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