ZÁPISNICA
z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

11.7.2016
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ján Antol, Mgr. Silvia Orosová, Peter Novický do bodu č. 4, Jaroslav
Želinský do bodu č. 4 a počas bodu č. 7.1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca Jána Antola na zasadnutí OZ z dôvodu
odcestovania na dovolenku. Poslankyňa Mgr. Silvia Orosová svoju neúčasť na zasadnutí OZ
neospravedlnila. Poslanci OZ Peter Novický a Jaroslav Želinský svoje meškanie na
zasadnutie OZ neospravedlnili. Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol
prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice a 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 podania žiadosti obcou Pečovská Nová Ves o získanie nenávratných
finančných prostriedkov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020: projektom zameraným na podporu kultúrneho
dedičstva a cezhraničného turizmu v spolupráci s partnerským mestom Sieniawa
z Poľskej republiky a i.
5. Rekonštrukcia telovýchovného objektu ZŠ s MŠ
6. Doručené podania – prejednanie
7. Rôzne
8. Otázky poslancov OZ
9. Otázky a podnety občanov
10. Záver
Uznesenie č. 136/2016
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 XIX. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

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.
Jozef Kolcun a Ing. Jozef Balaščík.
Uznesenie č. 137/2016
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 Ing. Jozef Kolcun a Ing. Jozef Balaščík
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Slavomír Karabinoš.
Uznesenie č. 138/2016
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, Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Slavomír
Karabinoš.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
Počas prejednávania predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavili poslanci Jaroslav
Želinský a Peter Novický. V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o stave
prípravy povoľovacieho konania výstavby cyklochodníka plánovaného od križovatky ul. Na
Dujave, Ľutinská cez ul. Ľutinskú po hranicu katastra obce Pečovská Nová Ves v smere na
obec Ľutina, ktorý by mal ďalej pokračovať v katastri obce Ľutina až na Mariánsku horu.
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, konkrétne
projektom zameraným na podporu kultúrneho dedičstva a cezhraničného turizmu v spolupráci
s partnerským mestom Sieniawa z Poľskej republiky a obcou Ľutina. Detailne predstavil
pripravovaný projekt a odpovedal na otázky poslancov. Poslanci OZ schválili podanie
žiadosti o NFP na realizáciu projektu a jeho realizačné a finančné zabezpečenie.
Uznesenie č. 139/2016
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 príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlásenej dňa 4. mája 2016, pre prioritnú os
programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
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územia“ v spolupráci s obcou Ľutina a partnerským mestom Sieniawa z Poľskej
republiky,
 zabezpečenie realizácie projektu ako vedúci partner v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,
 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 tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o stave prípravy rekonštrukcie
telovýchovného objektu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. Spoločne s prednostom OcÚ
odpovedali na otázky poslancov. Poslanci OZ schválili použitie sumy vo výške 22 840,- Eur
z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2015 na dofinancovanie rekonštrukcie
elektroinštalácie telocviční vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukcie telocviční
v objekte Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi.
Uznesenie č. 140/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
použitie sumy vo výške 22 840,- Eur z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok
2015 na dofinancovanie rekonštrukcie elektroinštalácie telocviční vrátane osvetlenia
cvičebného priestoru a rekonštrukcie telocviční v objekte Základnej školy s materskou školou
v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 6
V bode „Doručené podania“ boli postupne prejednané:
6.1
OZ schválilo pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vrátenie finančných prostriedkov
prijatých od Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove na základe zmluvy o súvislej praxi
žiakov PaSA za II. štvrťrok 2016 vo výške 193,65 Eur.
Uznesenie č. 141/2016
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 Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove
na základe zmluvy o súvislej praxi žiakov PaSA za II. štvrťrok 2016 vo výške 193,65 Eur pre
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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6.2 OZ schválilo pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vrátenie finančných prostriedkov prijatých
od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD, materskú školu, CVČ a réžiu stravného a nájomné
za II. štvrťrok 2016 vo výške 4498,60 Eur. Uvedená suma bola prevedená z prevádzkového
účtu školy na výdavkový účet obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 142/2016
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, ktorých deti navštevujú ŠKD,
materskú školu, CVČ a réžiu stravného a nájomné za II. štvrťrok 2016 vo výške 4498,60 Eur
pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

6.3 Poslanci OZ prejednali žiadosť Mgr. Kataríny Compeľovej z Olejníkova zo dňa
27.6.2016 s titulom „ Žiadosť o zriadenie školského obvodu podľa ustanovenia § 8 zákona
596/2003 Z. z.“ postúpenú na OcÚ Pečovská Nová Ves starostom obce Olejníkov dňa
8.7.2016. Poslanci OZ neschválili návrh zriadenia nového školského obvodu v Pečovskej
Novej Vsi, konkrétne jeho rozšírenie o obec Olejníkov.
Uznesenie č. 143/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh zriadenia nového školského obvodu v Pečovskej Novej Vsi, konkrétne jeho rozšírenie
o obec Olejníkov.
Hlasovanie : Za 0

Proti 7 (Ing. Jozef Balaščík, Peter Novický Zdržal sa
Ing. Ondrej Semančík, Jaroslav
Želinský, Mgr. Slavomír Karabinoš,
Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Lukáš Baňas)

0

6.4 Poslanci OZ schválili zámer odpredaja pomernej časti parcely registra KN-C č. 602,
druh pozemku ostatné plochy (pozn. - parcela zodpovedá parcele registra KN-E č. 785/1, k. ú.
Pečovská Nová Ves), pred rodinnými domami a parcelami registra KN-C č. 580, 581 a č. 582,
zapísanými na LV č. 26, a 360, k. ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre Máriu Švačovú a Imricha Švača, bytom ul. Hlavná 134/54, Pečovská Nová Ves za
cenu 10,- eur/m2, pričom kupujúci budú znášať všetky náklady spojené
vypracovaním znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku,
s geometrickým zameraním pozemku a náhradou poplatkov spojených so zápisom
vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti a to z dôvodu, že tento pozemok sa nachádza
bezprostredne pred rodinnými domami a pozemkami, ktoré vlastnia a dlhodobo ho užívajú
ako predzáhradku. V diskusii k predmetnému bodu vystúpili poslanec Želinský, starosta obce
a prednosta OcÚ.
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Uznesenie č. 144/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer odpredaja pomernej časti parcely registra KN-C č. 602, druh pozemku ostatné plochy
(pozn. - parcela zodpovedá parcele registra KN-E č. 785/1, k. ú. Pečovská Nová Ves), pred
rodinnými domami a parcelami registra KN-C č. 580, 581 a č. 582, zapísanými na LV č. 26, a
360, k. ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Švačovú
a Imricha Švača, bytom ul. Hlavná 134/54, Pečovská Nová Ves za cenu 10,- eur/m2,
vzhľadom k tomu, že tento pozemok sa nachádza bezprostredne pred rodinnými domami a
pozemkami, ktoré vlastnia a dlhodobo ich užívajú ako predzáhradku. Kupujúci budú znášať
všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemku, geometrickým zameraním pozemku a náhradou poplatkov spojených so
zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
V bode „Rôzne“ boli postupne prejednané:
7.1
Pri prejednávaní predmetného bodu sa zo zasadnutia OZ vzdialil poslanec Jaroslav
Želinský. Poslanci OZ na návrh starostu obce schválili zámery na zapojenie sa obce
Pečovská Nová Ves do prípravy podkladov pre projekty súvisiace so „Znížením energetickej
náročnosti verejných budov“, konkrétne:
 budovy zdravotného strediska na ul. Hlavná 79, Pečovská Nová Ves,
 prevádzkovej budovy OcÚ (archív, sklad CO a i.), ul. Hlavná, Pečovská Nová Ves,
 administratívnej budovy, ul. Kvetná 32, Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 145/2016
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 pre prípravu podkladov k projektu súvisiacemu so
„Znížením energetickej náročnosti verejných budov“, konkrétne budovy zdravotného
strediska na ul. Hlavná 79, Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 146/2016
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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zámer obce Pečovská Nová Ves pre prípravu podkladov k projektu súvisiacemu so
„Znížením energetickej náročnosti verejných budov“, konkrétne prevádzkovej budovy OcÚ
(archív, sklad CO a i.), ul. Hlavná, Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 147/2016
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 pre prípravu podkladov k projektu súvisiacemu so
„Znížením energetickej náročnosti verejných budov“, konkrétne administratívnej budovy
nachádzajúcej sa na ul. Kvetná 32, Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

7.2
Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ vrátil poslanec Jaroslav
Želinský. Poslanci OZ na návrh starostu obce schválili predloženie žiadosti o nenávratný
príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016, Špecifikácia činností
podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, na
činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
a
zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Maximálna
možná dotácia predstavuje sumu 70 000,- Eur.
Uznesenie č. 148/2016
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 príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre
rok 2016, Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti
C: Rozvoj odpadového hospodárstva, na činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom,
 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

7.3
Poslanci OZ na návrh starostu obce schválili zámer majetkovoprávne vysporiadať
v prospech obce pozemky vrátane prístupovej cesty k novovybudovaným rodinným domom
v Pečovskej Novej Vsi na ul. Kvetnej č. 749, 611 a 679 a budove nachádzajúcej sa na ul.
Kvetnej 32 v smere od križovatky ul. Kvetná – Na Trubalovec (pred mostom) cez parcely č.
1544/18, 1472/2, 1542/2, k. ú. Pečovská Nová Ves.
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Uznesenie č. 149/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer majetkovoprávne vysporiadať v prospech obce pozemky vrátane prístupovej cesty
k novovybudovaným rodinným domom na ul. Kvetnej
a budove nachádzajúcej sa
v Pečovskej Novej Vsi na ul. Kvetnej č. 749, 611 a 679 a budove nachádzajúcej sa na ul.
Kvetnej 32 v smere od križovatky ul. Kvetná – Na Trubalovec (pred mostom) cez parcely č.
1544/18, 1472/2, 1542/2, k. ú. Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpil poslanec Mgr.
Slavomír Karabinoš, ktorý upozornil na skutočnosť, že vo večerných hodinách rómska
mládež prechádza obcou a smeruje do priestorov zberného dvora. Starosta obce mu
odpovedal, že ak bol svedkom toho, že konkrétne osoby vstupujú do oploteného areálu vo
vlastníctve obce mimo doby prevádzky a nadobudol presvedčenie, že z ich strany dochádza
k porušovania zákona, je povinný túto skutočnosť oznámiť na tiesňovú linku 112, resp. 158
a požiadať políciu o pomoc. Toto je jediná zákonná cesta na elimináciu antispoločenského
konania.
K bodu č. 9
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov,
nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.
K bodu č. 10
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :
Ing. Jozef Kolcun Ing. Jozef Balaščík PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková
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