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

12.2.2020 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Andrej Petruš, Jaroslav Želinský, Ing. Radoslav Lipjanec do bodu č. 2, 

Ing. Jozef Kolcun do bodu č. 8, Ing. Štefan Tall do bodu č. 11.  
       

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol PhDr. Jaroslav 

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil neúčasť prednostu OcÚ Andreja Petruša a poslanca 

Jaroslava Želinského na zasadnutí OZ z dôvodu ich práceneschopnosti. Ospravedlnil 

meškanie poslancov OZ Ing. Radoslava Lipjanca, Ing. Štefana Talla a Ing. Jozefa Kolcuna 

z pracovných dôvodov. Starosta obce skonštatoval, že prítomných je 5 poslancov, obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starosta obce uviedol, že zmenu termínu zasadnutia OZ oproti plánovanému termínu 

vo štvrtok 13.2.2020 si vyžiadala výzva ÚSVRK na doplnenie žiadosti o dotáciu z MV SR, 

ktorú je potrebné vybaviť do 13.2.2020 vrátane. Konkrétne sa jedná aj o zmenu uznesenia 

OZ. 

Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol prejednaný v poradí a bodoch 

uvedených na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, tá bola poslancom OZ v dostatočnom 

predstihu doručená a súčasne bola zverejnená aj na webovej stránke obce. Nikto z prítomných 

nepredniesol návrh na zmenu programu, resp. jeho doplnenie. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa z rokovania komisií OZ  

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ  

6. Ročná správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za  rok 

2019 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledku vykonanej kontroly 

8. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2019 

9. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves 

10. Návrh na 1. úpravu rozpočtu roku 2020 

11. Správy o činnosti komunitného centra a terénnej sociálnej práce v obci 

12. Prejednanie plánov profesijného rozvoja ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2020 do 31.12.2023  

13. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2019 

14. Doručené podania 

15. Rôzne 

16. Otázky poslancov OZ 

17. Otázky a podnety občanov 

18. Záver    
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            Poslanci OZ schválili program rokovania XII. zasadnutia OZ podľa predloženého 

návrhu. 

 

Uznesenie č. 11/2020 

  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 XII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 2  

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

Peter Novický a Ján Antol.  

 V rámci prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec  Ing. 

Radoslav Lipjanec. 

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.. 

 

Uznesenie č. 12/2020 

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 Petra Novického a Jána Antola.                                                               

                                                                                                                                    

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:  PhDr. 

Slavomír Karabinoš, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera Horňáková. 

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 13/2020 

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:  PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. 

Viera Horňáková. 

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných 

komisií pri OZ za obdobie od X. zasadnutia OZ konaného 13.12.2019 doposiaľ. 

4.1 Starosta obce informoval, že komisia ekonomická,  kontroly   a   správy   obecného    

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti   v   posudzovanom  období  

zasadala  dňa 11.2.2020   a   prejednala konkrétne body programu týkajúce sa komisie.  
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4.2 Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho 

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

podľa vyjadrenia podpredsedu komisie Petra Novického v posudzovanom období 

nezasadala. 

4.3 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými 

organizáciami, prácu s Rómami podľa informácie predsedu komisie PhDr. Slavomíra 

Karabinoša v posudzovanom období komisia nezasadala.  

4.4 Komisia sociálna,  zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,  

riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej predsedu  Ing. Radoslava Lipjanca 

v posudzovanom období komisia nezasadala. 

4.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií podľa vyjadrenia 

starostu obce v posudzovanom období nezasadala. 

     Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 14/2020 

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 X. zasadnutia OZ konaného 

13.12.2019 do 12.2.2020. 

 

 

K bodu č. 5  

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

stav plnenia uznesení od X. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2019 doposiaľ. Informovala, 

že prijaté uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení. 

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

Uznesenie č. 15/2020 

 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 od X. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2019 do 12.2.2020.  

 

 

K bodu č. 6 

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

predniesla ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Informovala, že v roku 2019 bolo 

naplánovaných 9 kontrol, bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce  Pečovská Nová Ves za rok 2018, v decembri bolo vypracované aj stanovisko k návrhu 

rozpočtu a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2020 a k viacročnému návrhu 

rozpočtu obce na roky 2021 - 2022. Konkrétne pomenovala vykonané kontroly 

a konštatovala, že zo všetkých kontrol boli vypracované správy o kontrole, s  ktorými bolo 

obecné zastupiteľstvo po ich ukončení  na svojich zasadnutiach priebežne informované. 

  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 

na vedomie. 
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Uznesenie č. 16/2020 

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  

 

ročnú správu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

K bodu č. 7 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla správu 

o výsledku vykonanej kontroly za obdobie od 13.12.2019 do 12.2.2020.  

Uviedla, že v zmysle plánu kontrol na I. polrok roku 2020 vykonala kontrolu 

pokladničných príjmov a výdavkov na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi za rok 2019, 

pričom kontrolou neboli zistené nedostatky. 

  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol 

na vedomie. 

 

Uznesenie č. 17/2020 

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 Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledku 

vykonanej kontroly pokladničných príjmov a výdavkov na Obecnom úrade v Pečovskej 

Novej Vsi za rok 2019 v zmysle plánu kontrol na I. polrok roku 2020. 

 

K bodu č. 8 

 V tomto bode starosta obce informoval prítomných o čerpaní rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 31.12.2019. Uviedol, že bežné príjmy obce v uplynulom roku predstavovali sumu 

2 624 228,56 Eur, kapitálové príjmy sumu 1 157 160,74 Eur, finančné príjmy sumu 

189 790,01 Eur, spolu príjmy obce predstavovali sumu 3 971 179,31 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  

spolu sumu 194 679,58, príjmy spolu sumu 4 165 858,89 Eur. Bežné výdavky obce 

predstavovali sumu 708 358,83 Eur, kapitálové výdavky obce sumu 1 557 008,43 Eur, 

finančné výdavky obce sumu 29 668,79 Eur, výdavky obce spolu činili 2 295 036 ,- Eur, 

bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu sumu 1 645 914,11 Eur, výdavky spolu sumu  3 940 950,16 

Eur.  

 V rámci prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ing. 

Jozef Kolcun. 

Starosta obce informoval, že rezervný fond obce Pečovská Nová Ves ku dňu 

31.12.2019 predstavoval sumu 373 788,64 Eur. Obec v minulom roku hospodárila 

s prebytkom 224 909 Eur, z čoho do rezervného fondu môžeme rátať s neviazanou sumou 

137 793,41 Eur, spolu 511 582,05 Eur. Suma v objeme cca. 178 000,- Eur bude na účet obce 

vrátená v priebehu pár mesiacov refinancovaním finančných prostriedkov od riadiacich 

orgánov z projektov, ktoré obec spolufinancovala v roku 2019 z vlastných finančných 

zdrojov, resp. z vyúčtovania poskytnutej dotácie PSK. 

 Starosta obce predložil poslancom OZ na porovnanie grafické prehľady 

hospodárenia, grafické prehľady prebytkov v hospodárení a grafické prehľady poskytovaných 

finančných prostriedkov ZŠ s MŠ obcou v rámci originálnych kompetencií, všetko za obdobie 

od roku 2010 do 2019, resp. plánovaného rozpočtu na rok 2020. 

Poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na vedomie.  
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Uznesenie č. 18/2020 

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 čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2019. 

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na čerpanie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves. Konkrétne navrhol prevod 

prostriedkov z RF v celkovej sume  25 000,- Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume 25 000,- Eur na investičnú akciu s názvom Modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 ul. Hlavná, Na Dujave, Pečovská Nová Ves, 

v rozsahu výmeny existujúcich svietidiel za LED svietidla a doplnenie LED svietidiel. 

Poslanci OZ schválili návrh čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 19/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, konkrétne na 

prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 25 000,- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 25 000,- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom  „Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 ul. Hlavná, Na Dujave, Pečovská 

Nová Ves“. 

  

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 10 

V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na zmenu 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020. Detailne 

pomenoval príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu a presuny medzi jednotlivými 

položkami. 

Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 

rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

 

Uznesenie č. 20/2020 

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 obce Pečovská Nová Ves č. 1/2020 zo dňa 12.2.2020 spočívajúce 

prekročení príjmov v celkovej sume 131 700,-  Eur  a v prekročení výdavkov v celkovej 

sume 131 700,- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 807 000,-   Eur. 

  

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa    0  
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K bodu č. 11 

  V predmetnom bode Mgr. Marcela Vandžurová, garant KC, predniesla správu 

o činnosti komunitného centra v obci Pečovská Nová Ves  a Mgr. Miriam Kuchárová, terénna 

sociálna pracovníčka, predniesla správu o činnosti pracovníkov terénnej sociálnej práce 

v obci.  

 V rámci prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec OZ 

Ing. Štefan Tall. 

 V rámci prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavili riaditeľ ZŠsMŠ 

Pečovská Nová Ves Mgr. Marek Adamečko, jeho zástupkyne PaedDr. Anna Dzurusová 

a Mgr.  Ľudmila Posilná. 

            V diskusii vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková, ktorá žiadala konkrétne 

vysvetlenie aktivít pri práci s klientami, pýtala sa na najťažšie prípady, poslankyňa Mgr. 

Katarína Falatová sa informovala na počty klientov, s ktorými pracovníci KC pracujú. 

Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš sa informoval na spoluprácu so školou. Starosta obce 

informoval o konkrétnych aktivitách terénnych pracovníkov pri eliminácií záškoláctva, pri 

zabezpečovaní poriadku v osade, znižovaní zadĺženosti obyvateľov MRK, eliminácii páchania 

environmentálnej kriminality a ďalších konkrétnych patologických javoch. 

            Poslanci OZ zobrali na vedomie správy o činnosti komunitného centra a terénnej 

sociálnej práce v obci. 

 

Uznesenie č. 21/2020 

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 komunitného centra a terénnej sociálnej práce v obci Pečovská Nová Ves. 

 

 

K bodu č. 12 

         V tomto bode programu poslanci OZ prejednali plány profesijného rozvoja ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2023 predložené riaditeľom ZŠsMŠ 

Mgr. Marekom Adamečkom.  

          V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Katarína Falatová, ktorá žiadala odpovede na 

konkrétne otázky z plánu profesijného rozvoja ZŠ s MŠ od riaditeľa  ZŠ s MŠ. Jeho 

vyjadrenia považovala za nepostačujúce. Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ PaedDr. Anna 

Dzurusová sa vyjadrila k otázkam poslankyne adresovaným riaditeľovi ZŠ s MŠ 

a vysvetľovala ich na konkrétnych prípadoch aktivít v ZŠ. Poslanec Ján Antol vyzval riaditeľa 

ZŠ s MŠ a pani poslankyňu Mgr. Katarínu Falatovú na osobné stretnutie za účelom 

vysvetlenia si danej problematiky. Starosta obce sa opýtal na možnosti vyčíslenia navýšenia 

finančných nákladov spojených s profesijným rastom učiteľov napriek ich osobnej potrebe 

vzdelávať sa a zabezpečiť si svoj odborný rast. Zástupkyňa pre MŠ Mgr. Ľudmila Posilná 

informovala, že v období najbližších 5 rokov nie je predpoklad navýšenia finančných 

nákladov na platy učiteľov v MŠ v súvislosti s ich profesijným vzdelávaním. Starosta obce 

ukončil emotívnu diskusiu k predmetnému bodu programu medzi poslankyňou OZ Mgr. 

Katarínou Falatovou, riaditeľom ZŠ s MŠ Mgr. Marekom Adamečkom a zástupkyňou pre ZŠ  

PaedDr. Annou Dzurusovou, ktorá nesmerovala k sledovanému cieľu.      

             Nakoľko od zasadnutia OZ konaného dňa 16.8.2019 doposiaľ nedošlo k  stretnutiu 

poslankyne OZ Mgr. Kataríny Falatovej s riaditeľom ZŠ s MŠ Mgr. Marekom Adamečkom, 

ktoré mal zabezpečiť predseda príslušnej komisie pracujúcej pri OZ,  v rámci konkrétneho 

bodu programu, starosta obce využil prítomnosť  zainteresovaných osôb a požiadal riaditeľa 
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ZŠ s MŠ Mgr. Mareka Adamečka v súvislosti so splnením žiadosti poslankyne OZ Mgr. 

Kataríny Falatovej  prednesenej ešte na zasadnutí OZ konanom dňa 16.8.2019 pri 

prejednávaní bodu programu č. 12.2., týkajúceho sa schvaľovania žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves  so zriadením maximálne troch špecializovaných tried v ZŠ s MŠ v školskom roku 

2019/2020 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-080 zo dňa 11.6.2019, ktorá 

žiadala väčší rozsah informácií, nakoľko informácie uvedené v žiadosti školy sa jej javili 

chabé a nedostatočné k odsúhlaseniu zriadenia maximálne troch špecializovaných tried v ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2019/2020 o osobné stretnutie s pani poslankyňou 

na pôde OcÚ Pečovská Nová Ves s cieľom poskytnutia jej dostatočného množstva informácií 

a vysvetlení k danej problematike. Po vzájomnej dohode riaditeľa ZŠ s MŠ a pani poslankyne 

OZ, bol stanovený termín ich stretnutia na utorok 18.2.2020 o 16.00 h. v zasadacej miestnosti 

OcÚ Pečovská Nová Ves v prítomnosti predsedu komisie a poslanca OZ PhDr. Slavomíra 

Karabinoša.   

 

Uznesenie č. 22/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedenie  

plán profesijného rozvoja ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves pre základnú školu na obdobie od 

1.1.2020 do 31.12.2023. 

 

K bodu č. 13 

Referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková predniesla správu o 

výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. 

Uviedla, že na základe príkazu starostu obce  Pečovská Nová Ves  zo dňa 9.12.2019 bola 

vykonaná inventarizácia majetku obce. Detailne oboznámila prítomných s predmetom a 

výsledkami inventarizácie a skonštatovala, že ústredná inventarizačná komisia zhodnotila 

výsledky dielčích inventarizačných  komisií a dospela k záveru, že inventarizácia majetku a 

záväzkov k 31. 12. 2019  sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p., pričom za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia dielčích 

inventarizačných komisií a členovia Ústrednej  inventarizačnej komisie. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2019. 

 

Uznesenie č. 23/2020 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2019. 

 

V ďalšej časti predmetného bodu  programu Ing. Alena Nalevanková informovala 

prítomných, že vyraďovacia  komisia menovaná starostom obce na základe príkazu na 

vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce, 

vykonala dňa 31.12.2019 obhliadku majetku určeného na vyradenie. Oboznámila prítomných 

so stanoviskom komisie, že konkrétny komisiou identifikovaný  majetok je nepoužiteľný 

z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti a fyzického opotrebenia preto navrhla  tento majetok 
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v celkovej sume 1 954,81 Eur  vyradiť  zo stavu majetku obce. Podotkla, že hodnota majetku 

je vyčíslená v nadobúdajúcich hodnotách, nie zostatkových. 

  Poslanci OZ schválili vyradenie nepoužiteľného majetku obce v celkovej sume 

1 954,81 Eur  z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti, opotrebenia zo stavu majetku obce.  

 

Uznesenie č. 24/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vyradenie nepoužiteľného majetku obce Pečovská Nová Ves v celkovej sume 1 954,81 Eur   

zo stavu majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti a 

opotrebenia, na základe návrhov na vyradenia podľa jednotlivých zariadení na základe  

zápisnice  vyraďovacej komisie zo dňa 31.12.2019. 

 

Hlasovanie : Za   8                           Proti :      0                              Zdržal sa :      0 

 

K bodu č. 14 

V tomto bode programu poslanci OZ prejednali doručené podania: 

14.1. Poslanci OZ schválili odpustenie príspevku pre 32 rodičov žiakov školy na čiastočnú 

úhradu nákladov  v CVČ pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-

2020/002-ZSsMS-06 zo dňa 4.2.2020 za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020.  

 

Uznesenie č. 25/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevku pre 32 rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov v centre 

voľného času za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na 

základe žiadosti, sp. zn. PNV-2020/002-ZSsMS-06 zo dňa 4.2.2020.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.2. Poslanci schválili žiadosti o predĺženie nájmu bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi pre 2 žiadateľov, ktorí predmetné byty dlhodobo obývajú, 

pričom dňom 31.12.2019 im skončila platnosť nájomnej zmluvy.  

 

Uznesenie č. 26/2020 

  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, nar. 30.3.1973, bytom Rómska 680/32, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 27/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

nájomnú zmluvu na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/30 v Pečovskej Novej Vsi pre 

Margitu Husárovú, nar. 5.7,1957, bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2020 do 31.12.2020  za podmienok nájomnej zmluvy aktuálne platnej zmluvy.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

14.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Lívie Michalíkovej, r. Kochanovej, bytom ul. 

Pavla Gojdiča 2247/4, 083 01 Sabinov, stavebníčky novostavby rodinného domu na ul. Za 

Ľutinkou v Pečovskej Novej Vsi, na parcele registra KN-C 300/2, zapísanej na LV 2151, k.ú. 

Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch - parcelách registra 

KN-C 280/1, LV nezaložený, ktorému zodpovedá parcela KN-E 191/1, zapísanej na LV 1793, 

k.ú. Pečovská Nová Ves a  KN-C 280/6, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

všetky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom uloženia plynovej prípojky za 

podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného 

bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve 

o zriadení vecného bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení 

vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 28/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

parcelách registra KN-C 280/1, LV nezaložený, ktorému zodpovedá parcela KN-E 191/1, 

zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves a  KN-C 280/6, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, za účelom uloženia plynovej prípojky k novostavbe rodinného domu na 

ul. Za Ľutinkou v Pečovskej Novej Vsi, na parcele registra KN-C 300/2, zapísanej na LV 

2151, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech stavebníka, budúceho oprávneného z vecného 

bremena Lívie Michalíkovej, r. Kochanovej, nar. 6.4.1988, bytom ul. Pavla Gojdiča 2247/4, 

083 01 Sabinov za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, poplatky spojené s overením podpisov 

povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad 

zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.4. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Zuzany Cicmanovej, r. Tomkovej, bytom ul. 

Na rybníkoch 493/15, 082 56 Pečovská Nová Ves a Ondreja Cicmana, bytom ul. Jabloňová 

673/23, 082 56 Pečovská Nová Ves, vlastníkov pozemku - parcely registra  KN-C 780/66, 
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zapísanej na LV 2155, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch - parcelách registra registra KN-C 780/65 a KN-C 780/68, zapísaných na LV 

1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, všetky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom 

uloženia elektrickej NN, vodovodnej a kanalizačnej prípojky za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 29/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

parcelách registra KN-C 780/65 a KN-C 780/68, zapísaných na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová 

Ves, za účelom uloženia elektrickej NN, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemku - 

parcele registra  KN-C 780/66, zapísanej na LV 2155, k.ú. Pečovská Nová v prospech 

vlastníkov pozemku - Zuzany Cicmanovej, r. Tomkovej, nar. 1.5.1992, bytom ul. Na 

rybníkoch 493/15, 082 56 Pečovská Nová Ves a Ondreja Cicmana, nar. 18.12.1995, bytom ul. 

Jabloňová 673/23, 082 56 Pečovská Nová Ves,  za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.5. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Mareka Verešpeja, bytom ul. Záhradná 10, 

082 56 Pečovská Nová Ves, vlastníka pozemku – parcely registra KN-C 1371/37, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 484 m2,  na ktorej sa nachádza stavba  

súpisné číslo 732, popis stavby – autoservis, stavby autoservisu, zapísané na LV 1712, k.ú. 

Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves, konkrétne na parcele registra KN-C 1539/3, zapísanej na LV 2252, k.ú. Pečovská 

Nová Ves a parcelách registra KN-C 1539/4 a KN-C 1550/13, zapísaných na LV 1116, 

z dôvodu napojenia sa na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť. 

 

 

Uznesenie č. 30/2020 

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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uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve  obce 

Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 1539/3, zapísanej na LV 2252, k.ú. Pečovská 

Nová Ves a parcelách registra KN-C 1539/4 a KN-C 1550/13, zapísaných na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe  

súpisné číslo 732, popis stavby – autoservis, nachádzajúcej sa na parcele registra KN-C 

1371/37, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 484 m2, zapísané na LV 

1712, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech vlastníka pozemku a stavby Mareka Verešpeja, nar. 

25.4.1975, bytom ul. Záhradná 10, 082 56 Pečovská Nová Ves, za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.6. V rámci predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o uplatnení si 

predkupného práva na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. mestom Košice. 

Starosta obce informoval prítomných, že doposiaľ obec Pečovská Nová Ves neuvažuje 

o predaji akcií VVS, a.s., ktoré vlastní. 

Poslanci OZ zobrali uplatnenie si predkupného práva na akcií Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves mestom Košice na 

vedomie. 

 

Uznesenie č. 31/2020 

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 uplatnení si predkupného práva na akcie Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s. mestom Košice. 

 

 

K bodu č. 15 

15.1. V rámci predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o ďakovnom liste 

primátorky mesta Prešov doručenom na obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi k rukám starostu 

obce za mimoriadnu finančnú pomoc, ktorú naša obec poskytla na podporu a solidaritu 

obyvateľom mesta Prešov dotknutým tragickým výbuchom plynu na ul. Mukačevskej dňa 

6.12.2019. 

 

Uznesenie č. 32/2020 

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 poďakovaní primátorky mesta Prešov formou ďakovného listu 

doručeného na obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi za  mimoriadnu finančnú pomoc, ktorú  

obec Pečovská Nová Ves poskytla na podporu a solidaritu obyvateľom mesta Prešov 

dotknutým tragickým výbuchom plynu na ul. Mukačevskej dňa 6.12.2019. 
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 Poslanci OZ zobrali list primátorky mesta Prešov na vedomie. 

 

15.2. V rámci predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o výzve Úradu 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity na doplnenie - opravu žiadosti o dotáciu žiadanú 

obcou Pečovská Nová Ves v rámci  Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 na realizáciu projektu 

s názvom „Výmena vykurovacieho systému budovy Komunitného centra na ul. Rómskej 778 

v Pečovskej Novej Vsi“, konkrétne výšky spolufinancovania obcou v uznesení OZ č. 4/2020 

zo dňa 16.1.2020 v lehote do 13.2.2020 vrátane. Z uvedeného dôvodu predložil návrh na 

zmenu predmetného uznesenia. 

 Poslanci OZ schválili zmenu uznesenia OZ č. 4/2020 zo dňa 16.1.2020 v rozsahu 

zmeny výšky 18,07 % spolufinancovania projektu obcou Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 33/2020 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 4/2020 zo dňa 

16.1.2020 v rozsahu zmeny výšky percentuálneho spolufinancovania projektu obcou 

Pečovská Nová Ves z pôvodných 5 % na nových 18,07 % takto: 

 

Pôvodné znenie menenej časti uznesenia: 

 

 „zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci.“ 

 

Nové znenie menenej časti uznesenia: 

 

 „zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 18,07 % 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci.“ 

 

Úplné znenie výrokovej časti uznesenia: 

 

 predloženie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves o dotáciu v rámci  Výzvy na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 

komunity v roku 2020 na realizáciu projektu s názvom „Výmena vykurovacieho 

systému budovy Komunitného centra na ul. Rómskej 778 v Pečovskej Novej Vsi“, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves 

na roky 2015 – 2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves a Akčným plánom 

najmenej rozvinutého okresu Sabinov, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 18,07 % 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za 8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

15.3. V rámci predmetného bodu starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie 

majetkovo-právneho vysporiadania parcely registra KN-C 898/2, druh: zastavaná plocha 

a nádvorie, o výmere  22 m2, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, ktorá sa 

nachádza  v tesnej blízkosti vedľa zrealizovanej stavby spevnených plôch v Pečovskej Novej 

Vsi na ul. Školskej v prospech obce Pečovská Nová Ves za odplatu. Uviedol, že obec 

o vysporiadanie pozemku požiadala ešte v roku 2016 a v súčasnej dobe sme boli vyzvaní 

na doručenie uznesenia OZ o schválení majetkovo-právneho vysporiadania. Uviedol, že 

všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 164/2016 zo dňa 

23.10.2016, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim na sumu 155,00.- 

Eur.  

Poslanci OZ schválili majetkovo-právne vysporiadanie pozemku - parcely registra 

KN-C 898/2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská 

Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 34/2020 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkovo-právne vysporiadanie parcely registra KN-C 898/2, druh: zastavaná plocha 

a nádvorie, o výmere  22 m2, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, 

nachádzajúcej sa v Pečovskej Novej Vsi na ul. Školskej, v prospech obce Pečovská Nová Ves 

za odplatu.  

 

Hlasovanie : Za 8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

15.4. V tomto bode poslanci OZ  schválili zvolanie a termín konania verejnej schôdze 

s občanmi obce Pečovská Nová Ves s hlavným predmetom - bilancie hospodárenia a 

dosiahnutých výsledkov obce Pečovská Nová Ves v roku 2019 a predstavením plánu 

investičných akcií na rok 2020. Verejná schôdza sa bude konať v stredu 11. marca 2020 

o 17.00 h. v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ Pečovská Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 35/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zvolanie verejnej schôdze s občanmi obce Pečovská Nová Ves  11. marca 2020 (streda) 

o 17.00 h. v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ Pečovská Nová Ves, ktorej predmetom 
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programu bude bilancia hospodárenia a dosiahnutých výsledkov obce Pečovská Nová Ves 

v roku 2019 a predstavenie plánu investičných akcií na rok 2020.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.5. Z dôvodu potreby riešenia zmeny tajomníkov troch  odborných komisií pri OZ (pozn. 

ukončenie pracovného pomeru odchodom do starobného dôchodku od 1.1.2020 a nástup na 

materskú dovolenku) a na žiadosť poslanca OZ PhDr. Slavomíra Karabinoša  zo dňa 

17.1.2020, ktorý požiadal o zaradenie do programu zasadnutia OZ voľbu predsedu   Komisie 

pre vzdelávanie, kultúry a športu, práce s mládežou, spoločenskými a záujmovými 

organizáciami poslanci OZ prejednali a schválili zmeny  v odborných komisiách. Poslanec 

OZ PhDr. Slavomír Karabinoš svoju žiadosť o vzdanie sa funkcie predsedu komisie 

prehodnotil a rozhodol sa v nej zotrvať. 

 

Uznesenie č. 36/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

odvoláva  

pani Mgr. Annu Hrabčákovú z funkcie tajomníka v komisii ekonomickej, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej činnosti a riešenia nezamestnanosti dňom 14.2.2020, 

vrátane. Dôvodom odvolania je nástup na materskú dovolenku. 

                   

                                    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Uznesenie č. 37/2020 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

pani Bc. Evu Kolcunovú do funkcie tajomníka v komisii ekonomickej, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej činnosti a riešenia nezamestnanosti s účinnosťou od 

17.2.2020.                                               

                                    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Uznesenie č. 38/2020 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

odvoláva  

pani Mgr. Annu Hrabčákovú z funkcie tajomníka v komisii na prešetrovanie a vybavovanie  

sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov dňom 14.2.2020, vrátane. 

Dôvodom odvolania je nástup na materskú dovolenku. 

                                                                 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          
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Uznesenie č. 39/2020 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

pani Bc. Evu Kolcunovú do funkcie tajomníka v komisii na prešetrovanie a vybavovanie  

sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce s účinnosťou od 

17.2.2020.                                                

                                    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Uznesenie č. 40/2020 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

odvoláva  

pani Teréziu Bočkaiovú z funkcie tajomníka v komisii výstavby, územného plánovania, 

rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, 

riešenia protipovodňových opatrení dňom 14.2.2020, vrátane. Dôvodom odvolania je  

ukončenie pracovného pomeru s obcou Pečovská Nová Ves a jej nástup na starobný 

dôchodok.                                                  

                                    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Uznesenie č. 41/2020 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

pani Jarmilu Dinisovú do funkcie tajomníka v komisii výstavby, územného plánovania, 

rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva a 

riešenia protipovodňových opatrení s účinnosťou od 17.2.2020.                                                

                                    

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       3 

                                                                                                    (PhDr. Slavomír Karabinoš,                     

                                                                                                     Mgr. Katarína Falatová,                      

                                                                                                     Mgr. Viera Horňáková)          

15.6. V rámci predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o: 

 vypracovaní a podaní žiadosti o dotáciu v rámci  Výzvy na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych 

a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity 

v roku 2020 na realizáciu projektu s názvom „Výmena vykurovacieho systému budovy 

Komunitného centra na ul. Rómskej 778 v Pečovskej Novej Vsi“, 

 vypracovaní a podaní žiadosti o regionálny príspevok na nákup a inštaláciou 

(zabudovanie) dopravného značenia medzinárodnej cyklomagistrály EuroVelo 11 v k.ú. 
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Pečovská Nová Ves za účelom zvýšenia bezpečnosti subjektov, ktorí ju legitímne 

využívajú, 

 realizácii výrubov v obci Pečovská Nová Ves a príprave náhradnej výsadby stromov, 

vrátane výsadby aleje líp na ul. Kostolnej  

 

Uznesenie č. 42/2020 

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 aktivitách obce Pečovská Nová Ves za obdobie od 17.1.2019 do 

12.2.2020. 

 

K bodu č. 16 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpil poslanec OZ Ing. 

Jozef Kolcun, ktorý požiadal o opravu verejného osvetlenia na ul. Rómskej, informoval 

o upchaní kanalizácie na ul. Rómskej, poškodení príklopov kanalizácie v zadnej časti ul. 

Rómskej. Taktiež požiadal o riešenie trvalých problémov s komunálnym odpadom hlavne 

v časti oproti radovej výstavbe smerom k potoku Ľutinka. Požiadal aj o riešenie 

problematického kovového krytu kanálu na ul. Záhradnej v križovatke pred rodinným domom 

neb. Františka Zakuťanského. 

  Starosta obce ho informoval, že verejné osvetlenie po poškodení víchricou bolo 

opravované už dnes. Problém s kanalizáciou sme už oznámili VVS, a.s. ako poruchu. 

Pracovníci správcovskej spoločnosti by haváriu mali riešiť v krátkom čase. Starosta obce 

informoval, že ostatné veci bude riešiť v čo najkratšom čase. Na otázku trvalého problému 

s odpadom v osade  uviedol, že je výsledkom neprispôsobivého konania obyvateľov, ktorí 

v danej lokalite bývajú. Podotkol, že z obce mesačne vyvezieme komunálny odpad 

v množstve 5 ton a z osady v množstve 9 ton a viac a ani to nie je tam poznať. Konkrétne to 

bolo za minulý rok 125 ton z ul. Rómskej. 

 

K bodu č. 17 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodznel žiadny podnet, či 

otázka, nakoľko zasadnutia OZ sa nezúčastnil žiadny zástupca verejnosti. 

  

K bodu č. 18 

  Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a pozval ich a 

vyzval k aktívnej účasti a príprave kultúrnospoločenských podujatí obce, najbližšie v sobotu 

dňa 22.2.2020  na akciu Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi 2020 spojenú s obecnou zabíjačkou.  

  

Overovatelia zápisnice :  

Peter Novický - 

Ján Antol - 

 

 

 

                                                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                      

                                                                                                   starosta obce                             

  

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková                    


