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

11.12.2015 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Mgr. Lukáš Baňas do bodu č. 7, Jaroslav Želinský do bodu č. 7 a od bodu 

č. 17.6 do 17.12, Ing. Jozef Balaščík do bodu č. 11 
       

 

K bodu č. 1 

 

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

obce. Ospravedlnil meškanie a oneskorený príchod na zasadnutie OZ poslancov Ing. Jozefa 

Balaščíka a Mgr. Lukáša Baňasa z dôvodu plnenia pracovných povinností.  Poslanec Jaroslav 

Želinský svoju neúčasť na zasadnutí neospravedlnil. Starosta obce navrhol, aby program 

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

bola poslancom v náležitom predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na webovej stránke  

obce. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rokovania komisií OZ  

6. Aktuálny stav úveru obce Pečovská Nová Ves ku dňu 30.11.2015 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných 

kontrol za obdobie od 17.10.2015 do 11.12.2015 

8. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016 

9. Informácia o hospodárení obce Pečovská Nová Ves k 30.11.2015 

10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 6/2015 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 

2016, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2017 – 2018 a k návrhu 

programového rozpočtu na roky 2016 – 2018  

12. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016, vrátane 

programov a podprogramov 

13. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2017 – 

2018, vrátane programov a podprogramov 

14. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 

15. Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Pečovská 

Nová Ves na rok 2016 

16. Návrh na schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Pečovská Nová 

Ves 
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17. Rôzne 

18. Otázky poslancov OZ 

19. Otázky a podnety občanov 

20. Záver 

 

Uznesenie č. 305/2015 

 

  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 XI. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  6                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 2  

 

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Silvia Orosová a Ján Antol.  

 

 

Uznesenie č. 306/2015 

 

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 Mgr. Silvia Orosová a Ing. Jozef Kolcun.                                                               

                                                                                                                                    

K bodu č. 3 

 

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

Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Ondrej Semančík a Peter Novický. 

 

Uznesenie č. 307/2015 

 

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: Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Ondrej Semančík a Peter Novický. 

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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K bodu č. 4  

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav 

plnenia uznesení z IX. zasadnutia OZ konaného dňa 16.10.2015 a X. zasadnutia OZ konaného 

dňa 13.11.2015.  

 Informovala, že prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v stave plnenia. Nezistila 

neplnenie prijatých uznesení. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

Uznesenie č. 308/2015 

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 hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o stave 

plnenia uznesení z IX. zasadnutia OZ konaného dňa 16.10.2015 a X. zasadnutia OZ konaného 

dňa 13.11.2015.  

   

K bodu č. 5 

 V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných 

komisií pri OZ za obdobie od IX. zasadnutia OZ konaného 16.10.2015 doposiaľ. 

5.1 Predsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej  

      činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Silvia Orosová informovala, že v posudzovanom  

      období sa členovia komisie stretli dňa 8.12.2015. 

      Prejednali:  

a) návrh 6. úpravy rozpočtu, 

b) žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť r. 2016 spoločenských 

organizácii, 

c) žiadosti ZŠsMŠ, 

d) žiadosti o predlženie nájmu bytu, 

e) návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 (programy 

a podprogramy) 

f) iné. 

Odporúčania komisie: 

a) schváliť šiestu úpravu rozpočtu na rok 2015 a to: prekročenie príjmov v celkovej sume  

17 023,00  Eur , podľa rozpisu položiek, ktorý tvorí prílohu rozpočtového opatrenia a 

prekročenie výdavkov v celkovej sume 17 023,00 Eur  podľa rozpisu položiek, ktorý tvorí 

prílohu rozpočtového opatrenia, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu  

2 814 323,00 €. 
b) schváliť finančné prostriedky spoločenským organizáciám vo výške upravenej komisiou, 

c) schváliť vrátenie príjmov ZŠsMŠ Pečovská Nová za IV.Q. 2015, poskytnutie finančných 

prostriedkov obce na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a úhradou platby 

z ÚPSVaR vo výške 3 016,80 €.  

d) schváliť žiadosti o predĺženie nájmu v nájomných bytoch na ul. Rómskej a u neplatičov 

nastaviť splátkový kalendár prípadne riešiť neplatičov formou osobitného príjemcu. 

Prehodnotiť žiadosť p. Petra Gabča o zmenu nájomcu nájomného bytu s podmienkou, že ak sa 

byt č. 4 uvoľní, musí nový záujemca požiadať o nájom a mal by spĺňať predpoklady, že bude 

splácať nájom  a že voči OcÚ má vyrovnané všetky svoje záväzky. 

e) schváliť rozpočet na rok 2016 s programovou štruktúrou a na vedomie plán rozpočtu na 

roky 2017-2018 s programovou štruktúrou po pripomienkovaní všetkých poslancov 

zastupiteľstva s pripomienkami prenajímať autobus (potreba prepravy cca 20 osôb) a nie 
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kupovať motorové vozidlo na prepravu osôb (cca 8 osôb), pri nákupe motorového vozidla 

vykonať verejné obstarávanie a zakúpiť aj lacnejšie, rozpočet nezvažuje výstavbu chodníka na 

ulici Hlavnej (oproti ul. Za Majerom). 

f) schváliť žiadosť p. Daniely Palenčárovej o výmenu kuchynskej linky v školskom byte, 

ktorý je majetkom obce Pečovská Nová Ves a nájomníčka pravidelne platí nájomné. 

Neschváliť žiadosť p. Margity Rybárovej o poskytnutie dotácie na obnovu a opravu 

renesančného kaštieľa na ul. Ľutinskej z dôvodu, že nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve obce a 

rozpočet obce na roky 2016-2018 neeviduje položky na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. 

 

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

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

poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v sledovanom období zasadala 

jedenkrát 8.12.2015. 

Prejednali:      

a) žiadosť vlastníka rodinného domu v Pečovskej Novej Vsi, ul. Ľutinská, že suseda má 

postavenú hospodársku stavbu opierajúcu sa o jeho oplotenie, ktoré takto poškodzuje. 

Miestnym zisťovaním bolo zistené, že na susednom pozemku sa nachádza schátralá  

hospodárska stavba, ktorá je naklonená na oplotenie.  

b) žiadosť o povolenie prístavby k rodinnému domu v Pečovskej Novej Vsi na ul. 

Rómskej, 

c) iné. 

Odporúčania komisie: 

a) vyzvať vlastníka nehnuteľnosti v susedstve rodinného domu na ul. Ľutinskej 

v Pečovskej Novej, aby v rámci zachovania dobrých susedských vzťahov, strechu 

hospodárskej stavby opatril odkvapovým žľabom, prípadne zvážil jej odstránenie, 

b) nedoporučuje povolenie prístavby k rodinnému domu na ul. Rómskej z dôvodu 

trvajúceho stavu – vyhlásenie mimoriadnej situácie v rómskej osade pre zosuv svahu. 

V uvedenej lokalite stavebná uzávera. 

c) V minulosti riešený podnet - premostenie miestneho potoka na ul. Kostolnej pred 

rodinným domom p.Talla a p.Brodovej zaradiť do rozpočtu obce na rok 2016.   

 

5.3 Predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš  informoval, že komisia pre vzdelávanie,  

kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu 

s Rómami v posudzovanom období zasadala 30.11.2015. 

Prejednali:      

 prípravu vianočných trhov v obci Pečovská Nová Ves.  

  

5.4 Komisia sociálna a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 

medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období 

nezasadala.  

 

5.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom 

období nezasadala. 

  Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 
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Uznesenie č. 309/2015 

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  

 

správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 17.10.2015 do 11.12.2015. 

 

K bodu č. 6 

 V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu prednostu OcÚ o výške 

aktuálneho stavu úveru obce ku dňu 30.11.2015, ktorý predstavuje sumu 217 409,79 Eur.  

 

Uznesenie č. 310/2015 

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 aktuálnom stave úveru obce Pečovská Nová Ves ku dňu 30.11.2015, ktorý 

predstavuje sumu  217 409,79 Eur.            

    

K bodu č. 7 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 17.10.2015 doposiaľ. Pri 

prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavili poslanci Jaroslav Želinský 

a Mgr. Lukáš Baňas. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 311/2015 

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 hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za 

obdobie od 17.10.2015 do 11.12.2015. 

 

K bodu č. 8 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016 a požiadala 

o jeho schválenie OZ. Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie č. 312/2015 

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 hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na I. polrok 2016. 

  Kontrola tvorby a  čerpania sociálneho fondu na OcÚ za rok 2015 

  Kontrola dodržiavania zákona o zverejňovaní dokumentov na OcÚ  

  Kontrola účtovných dokladov – bankové výpisy za II. polrok 2015 

  Vypracovanie ročnej správy hlavného kontrolóra za rok 2015 

  Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015 
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 Priebežná kontrola plnenia uznesení  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ stavoch finančných prostriedkov 

na účtoch obce a pokladni k 30.11.2015. Na bankových účtoch obec mala 285 233,55 Eur, 

zostatok v pokladni ku dňu hodnotenia bol 1 144,94 Eur. Bežné príjmy obce k uvedenému 

dátumu predstavovali 1 741 667,81 Eur, kapitálové príjmy 769 283,61 Eur, príjmové finančné 

operácie 43 918,76 Eur, bežné výdavky obce predstavovali 490 439,61 Eur, bežné výdavky 

ZŠsMŠ predstavovali 1 061 810,00 Eur, kapitálové výdavky obce činili 922 515,49 Eur. 

Finančné výdavky obce boli 60 825,00 Eur. Celkové hospodárenie obce vykazuje 

k uvedenému dátumu prebytok v sume 39 280,08 Eur. Poslanci OZ zobrali informáciu 

starostu obce na vedomie.  

 

Uznesenie č. 313/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o hospodárení obce k 30.11.2015. 

 

K bodu č. 10 

 V tomto bode prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 6/2015. Poslancom OZ bola poskytnutá komplexná informácia o pohyboch 

v rozpočte v oblasti plusov a mínusov. Starosta obce požiadal o úpravu predloženého návrhu 

oproti zverejnenému návrhu s odvolaním sa na odporúčanie z jednania finančnej komisie 

o zapracovanie zmeny vo výdajoch o sumu 3 017,00 Eur na základe žiadosti ZŠsMŠ 

a poskytnutie finančných prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou 

mzdy a úhradou platby z ÚPSVaR vo výške 3 016,80 Eur, ktorá bola obci doručená po 

zverejnení návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015. Rozpočtové 

opatrenie č. 6 predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume            

20040,00 Eur. Rozpočet obce zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 817 340,00 Eur.  

Poslanci OZ predložený návrh doplnený o návrh starostu obce jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 314/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 6/2015 zo dňa 11.12.2015. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

K bodu č. 11 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016, 

viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2017 – 2018 a k návrhu 

programového rozpočtu na roky 2016 – 2018. Záverom bolo jej odporúčanie pre OZ 

predložený návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Pri 
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prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ing. Jozef Balaščík. 

Poslanci OZ vzali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na vedomie. 

  

Uznesenie č. 315/2015 

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 k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016, 

viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2017 – 2018 a k návrhu 

programového rozpočtu na roky 2016 – 2018. 

 

K bodu č. 12 

 V rámci predmetného bodu starosta obce navrhol, aby v rámci predmetného bodu 

schvaľovali najskôr dotácie spoločenským organizáciám na ich činnosť v roku 2016 a až 

následne rozpočet obce, nakoľko dané veci navzájom súvisia. 

Poslanci prejednali žiadosti spoločenských organizácií pôsobiacich v obci o dotácie na ich 

činnosť v roku 2016. 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 organizácií, ktoré s mládežou aktívne nepracujú. 

Ako svetlý príklad novo rozbehnutej systematickej a cieľavedomej práce s mládežou uviedol 

TJ Slovan. Krátenie dotácie na činnosť DHZ bolo odôvodnené dlhodobým prenájmom 

nového hasičského vozidla zn. IVECO vybaveného technikou v hodnote cca. 114 000,00 Eur, 

ktoré obec získala v 6/2015 a dotáciami od štátu vo výške 2 000,00 Eur ročne. V diskusii 

k výške dotácií vystúpili postupne poslanci: Ing. Jozef Kolcun, Peter Novický, Ján Antol, 

Mgr. Orosová, starosta obce, prednosta OcÚ a hlavná kontrolórka obce. 

 Poslanci po ukončení diskusie schválili jednotlivým organizáciám dotácie na ich 

činnosť v roku 2016 podľa odporúčania finančnej komisie. 

  

Uznesenie č. 316/2015 

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 7700,00 Eur  pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves,  

                                vo výške 2700,00 Eur pre  FS Jablonečka 

                                vo výške   600,00 Eur  pre Úniu žien Slovenska 

                                vo výške 1000,00 Eur pre Klub dôchodcov 

                                vo výške   300,00 Eur pre miestny spolok SČK 

                                vo výške   750,00 Eur pre TJ Orol  stolnotenisový oddiel 

                                vo výške 1500,00 Eur pre DHZ 
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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   7                           Proti   2 (Antol, Novický)                    Zdržal sa       0 

 

 Nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce. Starosta obce predniesol poslancom OZ  

návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016, vrátane programov a podprogramov. 

Detailne vysvetlil príjmovú a výdavkovú časť. Osobitnú pozornosť venoval investičným 

akciám obce na nasledujúci rok.  

V diskusii postupne vystúpili:  

 poslankyňa Mgr. Orosová prezentovala návrh finančnej komisie nekupovať motorové 

vozidlo na prepravu osôb (8+1), ale predpokladanú sumu 6 000,00 Eur použiť na 

objednávanie dopravy pre spoločenské organizácie u dopravcov, 

 poslanec Ing. Kolcun navrhol zapracovať do rozpočtu oproti zverejnenému návrhu 

náklady spojené s opravou mostíka pred rodinnými domami p. Talla a p. Brodovej 

v predpokladanej sume 2 000,00 Eur, 

 poslanec Ing. Kolcun požadoval od starostu obce vysvetlenie k plánovanej investícii 

výstavby multifunkčného ihriska v areáli ZŠsMŠ, či táto investícia bude riešená cez 

nejakú výzvu a spoluúčasť obce, alebo inak. Starosta obce ho informoval, že výzva na 

financovanie zámeru nie je vyhlásená, v tej minulej sme neboli úspešní, preto ihrisko 

na volejbal a futbal pre žiakov školy mienime postaviť z vlastných zdrojov, 

 starosta obce navrhol zapracovať do rozpočtu oproti zverejnenému návrhu náklady na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie plynofikácie v obci, nakoľko to 

bezprostredne súvisí s pripravovaným rozširovaním vodovodu a kanalizácie v obci a 

navrhol na uvedený účel použiť sumu 5 000,00 Eur, 

 starosta obce navrhol zapracovať do rozpočtu oproti zverejnenému návrhu náklady vo 

výške 15 000,00 Eur na riešenie havarijného stavu strechy náraďovne, nakoľko 

dotácia od štátu vo výške 19 000,00 Eur je nepostačujúca a náklady sa predbežne 

odhadujú na sumu cca. 38 000,00 Eur, 

 starosta obce dal na zváženie poslancov plánovaný nákup služobného motorového 

vozidla pre obec, uviedol, že motorové vozidlo Škoda Fabia je vyrobená a zakúpená 

v roku 2003, má najazdených cez 233 000 km. Uviedol, že uvedená položka bola už 

v minulých rozpočtoch, avšak odmietol nákup služobného vozidla hneď po nástupe do 

úradu, najskôr chcel niečo dokázať, že účtovanie vlastného vozidla pre služobné účely 

je neekonomické, ale ak rozhodnú, že budeme na úrade využívať bicykle a hromadnú 

dopravu, bude to akceptovať. 

Poslanci OZ schválili rozpočet obce na rok 2016 s navrhnutými úpravami: 

- 6 000,00 Eur zmena – nie nákup vozidla, ale náklady na cestovné, 

- 5 000,00 Eur navýšenie – projektová dokumentácia rozšírenie plynofikácie v obci, 

- 15 000,00 Eur navýšenie – havarijný stav strechy ZŠsMŠ, rekonštrukcia, 

- 2 000,00 Eur navýšenie – rekonštrukcia mostíka na ul. Kostolnej, 

Celkové nevýšenie predstavuje sumu 22 000,00 Eur a rozpočet obce zostáva vyrovnaný vo 

výške 1 748 000,00 Eur.  
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Uznesenie č. 317/2015 

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 Pečovská Nová Ves na rok 2016 s navrhnutými úpravami: 

- 6 000,00 Eur zmena – nie nákup vozidla, ale náklady na cestovné, 

- 5 000,00 Eur navýšenie – projektová dokumentácia rozšírenie plynofikácie v obci, 

- 15 000,00 Eur navýšenie – havarijný stav strechy ZŠsMŠ, rekonštrukcia, 

- 2 000,00 Eur navýšenie – rekonštrukcia mostíka na ul. Kostolnej. 

 

Hlasovanie : Za   7                      Proti     0          Zdržal sa       2 (Novický, Ing. Kolcun) 

 

K bodu č. 13 

 V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh viacročného 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2017 – 2018, vrátane programov a podprogramov. 

Informoval poslancov OZ, že rekonštrukcie miestnych komunikácii vo väčšom rozsahu sú 

plánované z iných zdrojov, ktoré očakávame až v nasledujúcich rokoch, preto nie sú v návrhu 

rozpočtu, rozpočet rieši iba kritické stavy a v tejto súvislosti poukázal na miestnu 

komunikáciu pred ZŠ na ul. Školskej a s tým spojené riešenie parkovísk a rozšírenie 

komunikácie. Uviedol, že zastupiteľstvom schválený zámer výstavby bytov v bytových 

domoch sa začne realizovať až v roku 2017, nakoľko vydaniu stavebného povolenia na stavbu 

bráni potreba zmeny územného plánu a táto skutočnosť neumožní včasné podanie žiadosti 

o dotáciu do februára 2016. Poslanci OZ zobrali na vedomie predložený návrh viacročného 

rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 318/2015 

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 

 

viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2017 – 2018, vrátane programov 

a podprogramov. 

 

K bodu č. 14 

 Nasledovalo prejednanie návrhu na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016. Referentka 

organizačného oddelenia Ing. Nalevanková informovala prítomných o predkladanom návrhu. 

Poslanci OZ schválili VZN. 

 

Uznesenie č. 319/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2016.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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K bodu č. 15 

 Zasadnutie OZ pokračovalo prejednaním návrhu na schválenie VZN o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území obce Pečovská Nová Ves na rok 2016. Referentka organizačného 

oddelenia Ing. Nalevanková informovala prítomných o predkladanom návrhu. Poslanci OZ 

schválili VZN. 

 

Uznesenie č. 320/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia zriadených na území obce Pečovská Nová Ves na rok 2016.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 16 

 V rámci predmetného bodu bol prejednaný návrh na schválenie VZN o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves. Referentka organizačného oddelenia Ing. 

Nalevanková informovala prítomných o predkladanom návrhu. Poslanci OZ schválili VZN. 

 

Uznesenie č. 321/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

VZN o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 17 

 V rámci predmetného bodu boli prejednané: 

 

17.1 Starosta obce predložil návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2016. Poslanci schválili návrh 

plánu zasadnutí OZ na rok 2016.  

 

Uznesenie č. 322/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

plán zasadnutí OZ na rok 2016 v dvojmesačných intervaloch, konkrétne v dňoch: 
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12. februára 2016,  

15. apríla 2016,  

17. júna 2016,  

12. augusta 2016,  

14. októbra 2016, 

9. decembra 2016. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

17.2 Zástupca starostu obce a súčasne predseda kultúrnej komisie Mgr. Slavomír Karabinoš 

predložil návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2016. Poslanci schválili predložený 

návrh.  

 

Uznesenie č. 323/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2016: 

 

január 2016  2. ročník futsalovej ligy 

Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce   

február 2016  Detský karneval 

   Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi 

marec 2016  MDŽ 

apríl 2016  Rómsky deň 

1. 5. 2016  Prvomájový beh zdravia  

8. 5. 2016  Deň matiek 

jún 2016  Medzinárodný deň detí 

júl 2016  5. ročník Detskej futbalovej olympiády 

august 2016  Pečovskonovoveský jarmok 

október 2016  Jablučkové slávnosti 

Október - mesiac úcty k starším 

november 2016 Katarínsky ples 

5. 12. 2016  Mikuláš 

10. 12. 2016  Vianočné trhy  

december 2016 Vianočný koncert 

28. 12. 2016  Zimný pochod: okruh Majdan – chata Čergov – Lysá – Majdan 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

17.3 Poslanec Ing. Jozef Balaščík a súčasne predseda rady školy pri ZŠsMŠ informoval 

prítomných o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠsMŠ v Pečovskej Novej 

Vsi, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.12.2015. Konštatoval, že za riaditeľa ZŠsMŠ bol výberovou 

komisiou vybraný Mgr. Marek Adamečko.  
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Uznesenie č. 324/2015 

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 poslanca Ing. Jozefa Balaščíka a súčasne predsedu rady školy pri ZŠsMŠ 

Pečovská Nová Ves o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠsMŠ 

v Pečovskej Novej Vsi, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.12.2015.  

 

17.4 Starosta obce predložil návrh na zmenu uznesenia OZ č. 273/2015 zo dňa 16.10.2015 

týkajúceho sa priznania finančnej pomoci pre Bohuslava Bilého, bytom ul. Rómska č. 12,  

Pečovská Nová Ves. Pre splnenie podmienky určenej OZ o dokladovaní návštev 

v nemocničnom zariadení, zariadenie podmieňovalo vydanie dokladu zaplatením poplatku za 

vydanie dokladu v sume 10,00 Eur. Navrhol, aby pre dokladovanie jednej návštevy týždenne 

po dobu pobytu v nemocničnom zariadení postačovalo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. 

Syn žiadateľa bol medzičasom prepustený do domáceho ošetrenia, avšak pravidelne si jeho 

vážny zdravotný stav vyžaduje kontroly, preto navrhol, aby cesty na kontroly boli žiadateľovi 

uhradené vo výške 10,00 Eur/cesta a dokladované by boli zápisom z lekárskej správy. 

Poslanci OZ schválili zmenu uznesenia OZ č. 273/2015 zo dňa 16.10.2015, ako aj náhrady 

cestovného na kontroly v čase domáceho liečenia do 2/2016. 

         

Uznesenie č. 325/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

mení 

uznesenie OZ č. 273/2015 zo dňa 16.10.2015 v tom zmysle, že podmienku dokladovania  

fyzickej návštevy hospitalizovaného dieťaťa rodičom v nemocničnom zariadení v Košiciach 

Šaci potvrdením nahrádza čestným vyhlásením zákonného zástupcu.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 326/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

mimoriadnu finančnú pomoc pre Bohuslava Bilého, bytom ul. Rómska č. 12,  Pečovská Nová 

Ves,  po dobu domáceho liečenia, najneskôr do februára 2016, pre jeho syna Patrika Bilého 

v rozsahu náhrady cestovného pre 1 osobu, sprievod zákonného zástupcu, vo výške 10,00 

Eur/kontrola u odborného lekára s účinnosťou od 19.10.2015, pričom preplatenie cestovného 

je podmienené dokladovaním  lekárskej kontroly ošetrovaného dieťaťa. 

  

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

17.4 Poslanci prejednali žiadosť Tomaša Kaleju s manželkou o povolenie prístavby 

k rodinnému domu na parcele č. 1494, k. ú. Pečovská Nová Ves. Z dôvodu stavebnej uzávery 

a trvajúcemu stavu mimoriadnej situácie z titulu zosuvu svahu nad rodinnými domami na ul. 

Rómskej v Pečovskej Novej Vsi odkázali žiadateľa na postup v zmysle stavebného zákona. 

  
17.5 Poslanci na základe žiadosti ZŠsMŠ schválili vrátenie finančných prostriedkov od 

rodičov vo výške 6 000,00 € za IV.Q.2015. 
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Uznesenie č. 327/2015 

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 od rodičov vo výške 6 000,00 € za IV.Q.2015 pre ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

17.6 Zastupiteľstvo opustil poslanec Želinský. Poslanci schválili pre ZŠsMŠ Pečovská Nová 

Ves poskytnutie finančných prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou 

mzdy a úhradou platby z ÚPSVaR vo výške 3 016,80 Eur. 

 

Uznesenie č. 328/2015 

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 pre ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves na preklenutie časového 

nesúladu medzi výplatou mzdy a úhradou platby z ÚPSVaR vo výške 3 016,80 Eur. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

17.7 Poslanci schválili predlženie nájmu bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi pre 11 žiadateľov, ktorí predmetné byty obývajú a dňom 31.12.2015 im končí 

nájomná zmluva. 

 

Uznesenie č. 329/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/22 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Miroslava Bilého, bytom Rómska 680/22, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 330/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Boženu Bilú, bytom Rómska 680/23, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 331/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/24 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Zdenka Červeňáka, bytom Rómska 680/24, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 332/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/25 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Róberta Bilého, bytom Rómska 680/25, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 333/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/26 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Libušu Červeňákovú, bytom Rómska 680/26, Pečovská Nová Ves na obdobie 

od 1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 334/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/27 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Gabrielu Červeňákovú, bytom Rómska 680/27, Pečovská Nová Ves na obdobie 

od 1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 335/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 v Pečovskej 
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Novej Vsi pre Květu Bilú, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 336/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/29 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Pavla Gabča, bytom Rómska 680/29, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 337/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/30 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Margitu Husárovú, bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 338/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/31 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Miroslava Bilého, bytom Rómska 680/31, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 339/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/32 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Ladislava Bilého, bytom Rómska 680/32, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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17.8 Poslanci schválili zmenu nájomcu bytu č. 4 na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej 

Vsi za splnenia zákonných podmienok z dôvodu zabezpečenia plnenia nájomných 

podmienok.  

 

Uznesenie č. 340/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zmenu nájomcu bytu č.4 na ul. Rómskej 589/11  v Pečovskej Novej Vsi z terajšieho nájomcu 

Petra Gabča st., bytom ul. Rómska 589/11  v Pečovskej Novej Vsi na syna terajšieho nájomcu 

Petra Gabča ml., bytom ul. Rómska 589/11  v Pečovskej Novej Vsi za splnenia zákonných 

podmienok z dôvodu zabezpečenia plnenia nájomných zmluvných podmienok. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

17.9 Poslanci schválili výmenu kuchynskej linky dĺžky 160 cm v obecnom byte v objekte 

ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves, ul. Školská 12, ktorý je toho času prenajatý Daniele Palenčárovej 

z dôvodu jej značného opotrebovania.  

 

Uznesenie č. 341/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

výmenu kuchynskej linky dĺžky 160 cm v obecnom byte v objekte ZŠsMŠ Pečovská Nová 

Ves, ul. Školská 12, ktorý je toho času  prenajatý Daniele Palenčárovej z dôvodu jej značného 

opotrebovania. Maximálnu hodnotu linky stanoví po vykonaní prieskumu trhu OcÚ.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

17.10 Poslanci neschválili dotáciu žiadateľke Margite Rybárovej, bytom Jakobyho 6, Košice 

na obnovu  a opravu renesančného kaštieľa tzv. Ringov kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi 

s odôvodnením, že obec nemôže investovať finančné prostriedky do majetku súkromných 

osôb.  

 

Uznesenie č. 342/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

dotáciu žiadateľke Margite Rybárovej, bytom Jakobyho 6, Košice na obnovu  a opravu 

renesančného kaštieľa (tzv. Ringovho kaštieľa) v Pečovskej Novej Vsi.  

 

Hlasovanie : Za   0                             Proti     7                   Zdržal sa       1 (Mgr. Karabinoš) 

 

17.11 V tomto bode prednosta OcÚ predložil poslancom na schválenie návrh na zaradenie 

investície – stavby pod názvom „Viacúčelový chodník pre peších a cyklistov popri štátnej 
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ceste medzi ZŤS – SANAS“ v sume 43 475,87 Eur do majetku obce. Poslanci OZ schválili 

zaradenie investície do majetku obce. 

 

Uznesenie č. 343/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

zaradenie zrealizovanej stavby pod názvom „Viacúčelový chodník pre peších a cyklistov 

popri štátnej ceste medzi ZŤS – SANAS“ v sume 43 475,87 Eur do majetku obce Pečovská 

Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

17.12 Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ opakovane dostavil poslanec 

Jaroslav Želinský.  Starosta obce informoval poslancov o: 

 riešení svahovej deformácie v Pečovskej Novej Vsi a s tým spojenej služobnej ceste 

starostu obce v Bratislave dňa 3.12.2015, 

 služobnej ceste starostu obce do Bratislavy dňa 8.12.2015 a jeho aktívnej účasti na 

konferencii organizovanej MV SR k horizontálnej priorite MRK organizovanej MV 

SR a aktívnej prezentácii našej obce na celorepublikovej úrovni, 

 prebiehajúcej inventarizácii majetku obce, 

 harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2016, 

 kolaudácii vodovodu pred ZŠsMŠ, 

 investičných akciách obce zrealizovaných od 17.10.2015, 

 pripravovaných vianočných trhoch v našej obci, ktoré sa uskutočnia zajtra 12.12.2015 

a pozval ich všetkých na pripravovanú akciu a stretnutie s občanmi,  

 

Uznesenie č. 344/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu starostu obce o riešení svahovej deformácie v Pečovskej Novej Vsi. 

 

K bodu č. 18 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili: 

 poslanec Jaroslav Želinský sa informoval o povolení na prevádzkovanie výherných 

automatov v pohostinských zariadeniach v obci, starosta obce mu odpovedal, že 

prevádzka výherných automatov je v súčasnosti v obci povolená príslušným VZN, 

ktoré schválili poslanci OZ, 

 poslanec Peter Novický navrhol, aby na prechode pre chodcov na križovatke ulíc 

Hlavná a Školská v ranných hodinách, kedy prechodom prechádzajú do školy žiaci 

ZŠsMŠ vykonával dohľad nad cestnou premávkou pracovník OcÚ v reflexnej veste, 

 poslanec Ing. Jozef Kolcun požiadal starostu obce, aby polročne predložil na 

zasadnutie OZ tabuľku s prehľadom realizovaných a plánovaných projektov 

s uvedením stavu ich rozpracovania, resp. plnenia. Túto požiadavku podporil aj 

poslanec Mgr. Lukáš Baňas. Starosta obce im odpovedal, že pri minulom vedení obce 

takáto požiadavka nebola vznesená, ale nemá problém prehľad pripraviť napriek tomu, 

že poslancov detailne informuje o všetkých aktivitách, resp. poslanci tieto zámery 

schvaľujú.  



 18 

K bodu č. 19 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov, 

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil. 

 

 

K bodu č. 20 

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

a opakovane ich všetkých pozval na vianočné trhy konané dňa 12.12.2015 od 14.00 h. 

a stretnutie poslancov OZ z predsedami spoločenských organizácií toho istého dňa o 18.00 h. 

v zasadacej miestnosti OcÚ.  

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Sivia Orosová - 

Ján Antol - 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková 

                                                                  


