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

12.2.2016 
v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Ondrej Semančík, Peter Novický do bodu č. 4, Jaroslav Želinský do bodu 

č. 4 a v časti bodu č. 12, Ing. Jozef Kolcun od bodu č. 14       

 

 

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť na zasadnutí OZ poslanca Ing. Ondreja Semančíka z dôvodu 

plnenia pracovných povinností a meškanie poslancov Petra Novického a Jaroslava 

Želinského. 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. Predstavenie nového vedenia ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

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

obdobie od 12.12.2015 do 12.2.2016 

6. Správa z rokovania komisií OZ  

7. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch kontroly za 

obdobie od 11.12.2015 do 11.2.2016 

8. Ročná správa hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za 

rok 2015 

9. Schválenie Programu rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 - 2022 

10. Prevod nehnuteľností do majetku obce 

11. Doručené podania 

12. Správa o činnosti TJ Slovan Pečovská Nová Ves za rok 2015 

13. Rôzne 

14. Otázky poslancov OZ 

15. Otázky a podnety občanov 

16. Záver    
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Uznesenie č. 19/2016 

 

  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 XIII. 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 

Ján Antol a Ing. Jozef Balaščík.  

 

Uznesenie č. 20/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

berie na vedomie  

určenie overovateľov zápisnice Ján Antol a Ing. Jozef Balaščík.  

                                                                               

                                                                                                               

K bodu č. 3 

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

Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Silvia Orosová a Mgr. Slavomír Karabinoš. 

 

Uznesenie č. 21/2016 

 

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: Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Silvia Orosová a Mgr. Slavomír 

Karabinoš. 

                                                                

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode starosta obce predstavil prítomným Mgr. Mareka Adamečka, ktorý sa na 

základe výsledkov výberového konania a následne vymenovania zriaďovateľom stal 

riaditeľom ZŠ s MŠ s účinnosťou od 1.2.2016. Následne predstavil aj zástupkyňu riaditeľa 

PaedDr. Annu Dzurusovú. Počas prejednávania tohto bodu sa na zasadnutie OZ dostavili 

poslanec Peter Novický a poslanec Jaroslav Želinský. Riaditeľ a zástupkyňa ZŠ s MŠ 

informovali prítomných o zámeroch nového vedenia a prvých krokoch vo funkcii, následne 

odpovedali na otázky poslancov OZ. 
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K bodu č. 5 

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

plnenia uznesení z XI. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015 a XII. zasadnutia OZ 

konaného dňa 18.1.2016.  

 Informovala, že prijaté uznesenia za hodnotené obdobie sú splnené. Nezistila 

neplnenie prijatých uznesení. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 22/2016 

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  

 

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

plnenia uznesení z XI. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015 a XII. zasadnutia OZ 

konaného dňa 18.1.2016.  

   

 

K bodu č. 6 

 V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných 

komisií pri OZ za obdobie od 12.12.2015 do 11.2.2016. Poslanci OZ zobrali správy o činnosti 

komisií na vedomie. 

 

6.1 Predsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, 

podnikateľskej  činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Silvia Orosová informovala, že 

v posudzovanom  období komisia nezasadala. 

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

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

poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom období         

komisia nezasadala. 

6.3 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 jedenkrát. Predmetom stretnutia bola  

príprava a organizačné zabezpečenie kultúrnospoločenskej akcie Fašiangy v Pečovskej 

Novej Vsi a zabíjačky v obci Pečovská Nová Ves, ktorá sa reálne uskutočnila v sobotu 

6.2.2016.  

6.4 Predseda komisie Ing. Jozef Balaščík informoval, že komisia sociálna a zdravotníctva,        

starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov, 

riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období nezasadala.  

6.5 Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom  období nezasadala. 

   

Uznesenie č. 23/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informácie o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od XI. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 12.12.2015 do 11.2.2016. 
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K bodu č. 7 

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

o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 11.12.2015 do 11.2.2016 v zmysle plánu 

kontrol na II. polrok roku 2015, konkrétne išlo o kontrolu plnenia opatrení prijatých 5.6.2015 

v TJ Slovan za II. polrok 2015 so záverom, že prijaté opatrenia týkajúce sa dokladovania 

použitia financií a ich čerpania sú dodržiavané a kontrolu hospodárenia v rámci originálnych 

kompetencií v MŠ a ŠKD za rok 2014 so záverom, že v sledovanom období nebolo zistené 

vážne porušenie pravidiel a účelu použitia dotácie. 

 

Uznesenie č. 24/2016 

 

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  

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledkoch 

vykonaných kontrol za obdobie od 11.12.2015 do 11.2.2016 v zmysle plánu kontrol na II. 

polrok roku 2015. 

 

  

K bodu č. 8 

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

podala ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

 Informovala, že v roku 2015 bolo naplánovaných  deväť kontrol, jedna kontrola mimo 

plánu na podnet občana a následne dve kontroly plnenia prijatých opatrení a bolo 

vypracované odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce  Pečovská Nová Ves za rok 

2014. V decembri 2015 bolo vypracované aj stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu 

programového rozpočtu obce na rok 2016 a k viacročnému návrhu rozpočtu obce na roky 

2017 – 2018. Priebežne boli vykonávané kontroly plnenia uznesení pre všetky zasadnutia OZ, 

zo všetkých kontrol boli vypracované záznamy o kontrole, s ktorými boli poslanci OZ na 

svojich zasadnutiach priebežne oboznámení.  
 

Uznesenie č. 25/2016 

 

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  

ročnú správu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

   

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode starosta obce predstavil strategický dokument obce s titulom „Program 

rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025“. Osobitnú 

pozornosť venoval hlavne jeho programovej a realizačnej časti, ktoré obsahujú zámery 

rozvoja a ďalšieho sledovania našej obce.  
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Uznesenie č. 26/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025. 

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 10  

   V tomto bode poslanci OZ  diskutovali k jednotlivým predajom, poslanec Mgr. Lukáš 

Baňas sa informoval na dôvod nákupu dvoch rozostavaných garáží na ul. Školskej do majetku 

obce, načo mu starosta obce odpovedal, že dôvodom je vrátenie pozemkov s rozostavanými 

stavbami ich vlastníkom, nakoľko nedokáže splniť zvýhodnené podmienky kúpy upravené 

v zmluve o predaji a reálne mu za nedodržanie zmluvných podmienok hrozí uloženie pokuty 

zo strany obce vo výške do 3500,00 Eur. Pozemky sa vrátia do majetku obce a opätovne budú 

cestou verejnej obchodnej súťaže ponúknuté na odkúpenie občanom z našej obce. Uviedol, že 

cieľom je vyvarovať sa chybám z minulosti a konkrétne poukázal na prevody pozemkov na 

ul. Za majerom a komerčné obohatenie sa tých, ktorí ich v istom čase kupovali na stavbu 

rodinných domov do troch rokov a následne ich odpredali so ziskom.  Poslanci OZ postupne 

schválili prevod nehnuteľností do majetku obce, konkrétne: 

- kúpu novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere 86 m2, 

ktorá zodpovedá podielu pôvodnej parcely č. 695/1 na novovytvorenej parcele 700/3, 

pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere 

119 m2, ktorá zodpovedá podielu pôvodnej parcely č. 695/2 na novovytvorenej parcele 

700/3, pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o 

výmere 115 m2, ktorá zodpovedá podielu pôvodnej parcely č. 698 na novovytvorenej 

parcele 700/3, pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná 

pôda, o výmere 108 m2, ktorá zodpovedá podielu pôvodnej parcely č. 699/1 na 

novovytvorenej parcele 700/3, pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh 

pozemku orná pôda, o výmere 230 m2, ktorá zodpovedá podielu pôvodnej parcely č. 

700/1 na novovytvorenej parcele 700/3, pomernej časti novovytvorenej parcely č. 

700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere 116 m2, ktorá zodpovedá podielu pôvodnej 

parcely č. 702/3 na novovytvorenej parcele 700/3 a pomernej časti novovytvorenej 

parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere 95 m2, ktorá zodpovedá podielu 

pôvodnej parcely č. 702/1 na novovytvorenej parcele 700/3. 

- kúpu novovytvorenej parcely registra C KN č. 780/68 o výmere 164 m2, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

- kúpu parcely registra C KN č. 940/1 o výmere 101 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria v podiele 1/3 a registra C KN č. 940/2 o výmere 70 m2, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/3, 

- kúpu parcely registra C KN č. 912/140 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady 

v podiele 1/1 a parcely registra C KN č. 912/141 o výmere 35 m2, druh pozemku 

ovocné sady, v podiele 1/1, k. ú. obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 2141 

a rozostavaných stavieb na nich. 
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Uznesenie č. 27/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere    

86 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zodpovedajúcej podielu pôvodnej parcely č. 

695/1, zapísanej na LV 698  na novovytvorenej parcele 700/3, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parciel, od vlastníka Miroslava Zubrického, bytom ul. 

Hlavná 21, Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1,00.- eur 

(slovom: jeden eur). 

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 28/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere   

119 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zodpovedajúcej podielu pôvodnej parcely č. 

695/2, zapísanej na LV 697 na novovytvorenej parcele 700/3, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parciel,  od vlastníka Mareka Ižarika, bytom ul. 

Prešovská 613/18, Sabinov  v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1,00.- eur 

(slovom: jeden eur). 

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 29/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere  

115 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zodpovedajúcej podielu pôvodnej parcely č. 

698, zapísanej na LV 781 na novovytvorenej parcele 700/3, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parciel,  od vlastníka Mgr. Martina Novického, bytom 

ul. Hlavná 20, 082 56 Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu 

cenu 1,00.- eur (slovom: jeden eur). 

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 30/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere  

108 m2, k. ú.  Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zodpovedajúcej podielu pôvodnej parcely č. 

699/1, zapísanej na LV 782 na novovytvorenej parcele 700/3, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parciel,  od vlastníka Mgr. Márie Majdákovej, bytom ul. 

Hlavná 25/19, Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1,00.- 

eur (slovom: jeden eur). 

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 31/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere  

230 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zodpovedajúcej podielu pôvodnej parcely č. 

700/1, zapísanej na LV 808 na novovytvorenej parcele 700/3, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parciel,  od vlastníka Ing. Mareka Bečavera, bytom ul. 

Na Trubalovec 262/21, Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu 

cenu 1,00.- eur (slovom: jeden eur). 

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 32/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere  

116 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zodpovedajúcej podielu pôvodnej parcely č. 

702/3, zapísanej na LV 1400 na novovytvorenej parcele 700/3, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parciel,  od vlastníka Rastislava Leščáka, bytom ul. 

Hlavná 17/23, Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1,00.- 

eur (slovom: jeden eur). 

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 33/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu pomernej časti novovytvorenej parcely č. 700/3, druh pozemku orná pôda, o výmere    

95 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zodpovedajúcej podielu pôvodnej parcely č. 

702/1, zapísanej na LV 291 na novovytvorenej parcele 700/3, ktorá vznikla na základe  

geometrického plánu na zameranie parciel, od vlastníka Jozefa Leščáka, bytom ul. Hlavná 

444/68, Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1,00.- eur 

(slovom: jeden eur). 

 

Hlasovanie : Za  0                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 34/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu novovytvorenej parcely č. 780/68 o výmere 164 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, k. ú. Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, ktorá vznikla na základe  geometrického 

plánu na zameranie parciel z pôvodnej parcely č. 780/11, zapísanej na LV 1117 od vlastníkov:  

Barbory Betušovej, bytom ul. Gerlachovská 872/21, Košice, Jána Máriássyho, bytom ul. 

Kalinovská 863/4, Košice, Petra Máriássyho, bytom ul. Zborovská 1534/10, Košice a 

Kataríny Máriássyovej, bytom Národná trieda 207/70,  Košice, v prospech obce Pečovská 

Nová Ves za kúpnu cenu 2296.- eur (slovom: dvetisícdvestodeväťdesiatšesť eur).     

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 35/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu parcely č. 912/140 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady, k. ú. Pečovská Nová 

Ves, v podiele 1/1, zapísanej na LV 2141 a rozostavanej stavby garáže nachádzajúcej sa na 

predmetnej parcele,  od vlastníka spoločnosti Slovakita, s.r.o., ul. Hlavná 21/15, Pečovská 

Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1071,85 Eur (slovom: 

jedentisícsedemdesiatjeden 85/100 Eur).     

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 36/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

kúpu parcely č. 912/141 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady, k. ú. Pečovská Nová 

Ves, v podiele 1/1, zapísanej na LV 2141 a rozostavanej stavby garáže nachádzajúcej sa na 

predmetnej parcele, od vlastníka spoločnosti Slovakita, s.r.o., ul. Hlavná 21/15, Pečovská 

Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1071,85 Eur (slovom: 

jedentisícsedemdesiatjeden 85/100 Eur).     

 

Hlasovanie : Za  8                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 11 

 V tomto bode poslanci prejednali doručené podania, konkrétne: 

 

11.1 žiadosť Pavla Bilého, bytom Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o predĺženie nájmu         

bytu v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11, Pečovská Nová Ves. Poslanci OZ 

schválili predĺženie nájmu bytu žiadateľovi na obdobie do 31.12.2016 za dodržania 

doterajších  zmluvných podmienok. 

 

Uznesenie č. 37/2016 

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 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11, Pečovská Nová 

Ves pre Pavla Bilého, bytom Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2016 do 

31.12.2016 za podmienok doterajšej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

11.2 žiadosť Daniely Palenčárovej, bytom Školská 459/12, Pečovská Nová Ves o predĺženie         

nájmu obecného bytu v priestoroch ZŠ s MŠ. Poslanci OZ schválili predĺženie nájmu         

bytu žiadateľke na obdobie do 31.12.2016 za dodržania doterajších zmluvných         

podmienok. 

 

 

Uznesenie č. 38/2016 

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 obecný byt nachádzajúci sa v priestoroch ZŠ s MŠ na ul. 

Školská 459/12, Pečovská Nová Ves pre Danielu Palenčárovú, bytom Školská 459/12 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 za podmienok pôvodnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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11.3 Žiadosť ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s titulom „Žiadosť o odpustenie príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ na mesiace január – jún 2016“ pre 17 

žiakov podľa zoznamu doloženého v prílohe žiadosti, ktorých rodičia požiadali 

o odpustenie platenia príspevkov, nakoľko sa nachádzajú v hmotnej núdzi, čo 

potvrdzuje doklad ÚPSVaR Sabinov. Poslanci OZ schválili odpustenie od platenia 

poplatkov. 

         

Uznesenie č. 39/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

odpustenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ na mesiace január – jún 

2016“ pre 17 žiakov podľa zoznamu doloženého v prílohe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová 

Ves, nakoľko ich rodičia sa nachádzajú v hmotnej núdzi, čo potvrdzuje doklad ÚPSVaR 

Sabinov. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 Po prejednaní predmetného bodu nasledovala krátka prestávka v zasadnutí OZ, počas 

ktorej zasadnutie opustil poslanec Jaroslav Želinský. 

 

 

K bodu č. 12 

  Po prestávke pokračovalo zasadnutie OZ. Počas prejednávania predmetného bodu sa 

na zasadnutie OZ vrátil poslanec Jaroslav Želinský. Predseda TJ Ing. Štefan Tall predniesol 

správu o činnosti TJ Slovan Pečovská Nová Ves za rok 2015 a následne odpovedal na početné 

otázky poslancov. Poslanci zobrali správu  na vedomie. 

 

Uznesenie č. 40/2016 

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  

správu o činnosti TJ Slovan Pečovská Nová Ves za rok 2015.            

 

K bodu č. 13 

 V bode s titulom „Rôzne“  poslanci OZ: 

 

13.1 zobrali na vedomie informáciu prednostu OcÚ o výške aktuálneho stavu úveru obce ku 

dňu 31.1.2016, ktorý predstavuje sumu 207 259,79  Eur.  

 

Uznesenie č. 41/2016 

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  

informáciu o aktuálnom stave úveru obce Pečovská Nová Ves ku dňu 31.1.2016, ktorý 

predstavuje sumu  207 259,79 Eur.       
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13.2 zobrali na vedomie informáciu starostu obce o hospodárení obce k 31.12.2015. Bežné 

príjmy obce k uvedenému dátumu predstavovali 1 845 044,00 Eur, kapitálové príjmy 

843 346,00 Eur, finančné príjmy 102 310,00 Eur, príjmy rozpočtovej organizácie 

s právnou subjektivitou 31 300,00 Eur, bežné výdavky obce predstavovali 601 994,00 

Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ predstavovali 1 063 552,00 Eur, kapitálové výdavky obce 

činili 1 090 554,00 Eur. Finančné výdavky obce boli 65 900,00 Eur. Celkové 

hospodárenie obce vykazuje k uvedenému dátumu prebytok v sume 75 885,77 Eur, 

z toho nevyčerpané prostriedky zo ŠR predstavujú sumu 32 829,49 Eur. Tvorba 

rezervného fondu predstavuje sumu 43 056,28 Eur. V minulom roku sme z vlastných 

finančných prostriedkov hradili spolufinancovanie dvoch projektov, ktorých 

vyúčtovanie sa nepodarilo zrealizovať do konca roka 2015, preto v najbližšom období 

nám bude vrátených 43 180,40 Eur za projekt Zberný dvor a kompostáreň a 12 753,14 

Eur za projekt Komunitné centrum. V prípade, že by sme uvedené finančné prostriedky 

dostali na účet do 31.12.2015 rezervný fond by sme tvorili sumou 98 989,82 Eur.  

Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce na vedomie.  

 

Uznesenie č. 42/2016 

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  

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o hospodárení obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2015. 

 

13.3 zobrali na vedomie informáciu starostu obce v nadväznosti na žiadosť poslancov Ing. 

Jozef Kolcuna a Mgr. Lukáša Baňasa prednesenú na zasadnutí OZ dňa 11.12.2015, 

kedy požiadali starostu obce, aby polročne predložil na zasadnutie OZ tabuľku 

s prehľadom realizovaných a plánovaných projektov s uvedením stavu ich 

rozpracovania, resp. plnenia. Starosta obce opakovane predložil prehľad 

zrealizovaných aktivít a projektov v roku 2015, ktoré boli zverejnené v obecnom 

spravodajcovi č. 4/2015, verejne prezentované verejnosti na stretnutí s občanmi 

29.1.2015 v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ a doplnil ju o ďalšiu zrealizovanú 

aktivitu – predĺženie verejného osvetlenia na ul. Rómskej, ktorá v prehľade uvedená 

nebola. Uviedol, že z množstva podaných a podporených projektov, nám dva podané 

projekty podporené neboli a to projekt na dovybavenie exteriéru a interiéru 

komunitného centra na ul. Rómskej, ktorým sme sledovali oplotenie nového 

objektu, jeho ochranu a iné v hodnote cca. 20 000,00 Eur a projekt spojený so 

zabudovaním preliezok a iných obdobných prvkov na ul. Za Majerom za cca. 

10 000,00 Eur. 

 

Uznesenie č. 43/2016 

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  

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o zrealizovaných aktivitách a projektoch obce 

Pečovská Nová Ves v roku 2015. 
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13.4 prehodnotili mimoriadnu finančnú pomoc pre Bohuslava Bilého, bytom ul. Rómska č. 

12,  Pečovská Nová Ves,   po   dobu  domáceho  liečenia jeho  syna  Patrika  Bilého 

schválenú  uznesením  OZ  č.  326/2015  zo  dňa 11.12.2015  najneskôr do februára 

2016.  

         Nepredĺžili dobu poskytovania finančnej pomoci. 

 

13.5 schválili zapojenie obce Pečovská Nová Ves  do výzvy na  predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu, zameranie - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy - 

IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1, operačný program: Integrovaný regionálny operačný 

program, prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, 

investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry, špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských 

škôl, fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) RO pre IROP uplatňuje v 

rámci špecifického cieľa 2.2.1 dvojkolový proces výberu projektov. Poskytovateľ: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program s projektom „Výstavba Materskej školy v obci 

Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/2“ so spolufinancovaním obce Pečovská Nová Ves 

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

Uznesenie č. 44/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

zapojenie obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, zameranie - Zvýšenie 

kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy - IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1, operačný 

program: Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2 - Ľahší prístup k 

efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita: 2.2 - Investovanie do 

vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie 

hrubej zaškolenosti detí materských škôl, fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

RO pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.1 dvojkolový proces výberu projektov, 

poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program s projektom „Výstavba Materskej školy v obci 

Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/2“ so spolufinancovaním obce Pečovská Nová Ves vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

13.6 schválili zapojenie obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie žiadostí 

o finančných  prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej         

a športovej výchovy  formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične  

a na vybavenie telocvične na rok 2016 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky s projektom „Rekonštrukcia telovýchovného 

areálu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves“ s výškou spoluúčasti obce Pečovská Nová  Ves 

na bežné výdavky najmenej 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov  a najmenej  

10 % na kapitálové výdavky z poskytnutých finančných prostriedkov. 
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Uznesenie č. 45/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

zapojenie obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie žiadostí o finančných   

prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej  a športovej výchovy  

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a  na vybavenie telocvične 

na rok 2016 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

s projektom „Rekonštrukcia telovýchovného areálu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves“ 

s výškou spoluúčasti obce Pečovská Nová Ves na bežné výdavky najmenej 5 %                      

z poskytnutých finančných prostriedkov a najmenej 10% na kapitálové výdavky 

z poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 46/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt  „Rekonštrukcia telovýchovného areálu 

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves“ a ďalších náležitostí nevyhnutne potrebných pre zapojenie    

obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie žiadostí o finančných   prostriedkov na 

rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 

vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s projektom 

rekonštrukcie telocviční Základnej školy   s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

 

13.7 Prednosta OcÚ informoval poslancov o výsledku vykonaných inventúr ku koncu roka 

2015. 

 

Uznesenie č. 47/2016 

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  

informáciu prednostu Obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi výsledku inventúr vykonaných 

ku konci roka 2015. 

 

13.8 Starosta obce informoval poslancov o: 

 riešení mimoriadnej situácie spojenej so svahovou deformáciou v Pečovskej Novej 

Vsi, na Rómskej ulici, 

 riešení protipovodňových opatrení obce v rámci Partnerstva - spoločný postup obcí 

Pečovská Nová Ves, Ľutina a Olejníkov pri riešení protipovodňových opatrení na toku 

potoka Ľutinka, s tým súvisiacim pracovným stretnutím a služobnej ceste do Banskej 

Štiavnice a pracovnom stretnutí zástupcov dotknutých obcí a organizácií v Ľutine dňa 



 14 

3.2.2016 pri príležitosti prezentácie výsledkov spracovanej analýzy vodného 

potenciálu katastrov obcí v povodí potoka Ľutinka, jeho zhodnotenia, návrhov obnovy 

poškodených častí krajiny a iné., 

 organizačnom zabezpečení volieb do NR SR 5.3.2016, 

 zasadnutí MAS Partnerstvo Bachureň konanom dňa 11.2.2016, 

 stave projektu Domov aktívnych seniorov „ASEN“, 

 začatí obstarávania dodávateľa stavby multifunkčné ihrisko pri ŽŠ s MŠ, 

 vyhodnotení našej obce ako obce s titulom „Obec s predpokladom stabilného rozvoja“ 

zaradenej medzi 37,7 % pozitívne hodnotených obcí a miest z celkového počtu 2926 

a udelení jej „Pečate Rozvoja obcí a miest“ dňa 11.1.2016.  

 

 

Uznesenie č. 48/2016 

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  

informáciu starostu obce o riešení mimoriadnej situácie spojenej so svahovou deformáciou 

v Pečovskej Novej Vsi, na Rómskej ulici. 

 

 

13.9 Starosta obce v súvislosti s požiadavkami obyvateľov a realizovaným zámerom obce 

spojeným s rozšírením kanalizácie a vodovodu požiadal poslancov OZ o prejednanie 

zámeru majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností: parcely registra „E“ č. 

494/13 a časti parcely registra „E“ č. 494/12, k. ú. Pečovská Nová Ves, obe parcely 

tvoria pozemky pod cestou spájajúcou ul. Ľutinskú a Záhradnú, od súčasných 

vlastníkov na obec Pečovská Nová Ves. Poslanci zámer majetkovoprávneho 

vysporiadania nehnuteľností v prospech obce jednohlasne schválili. 

 

 

Uznesenie č. 49/2016 

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 majetkovo-právne vysporiadať vlastnícke vzťahy 

k nehnuteľnostiam: parcely registra „E“ č. 494/13 a časti parcely registra „E“ č. 494/12, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, obe parcely tvoria pozemky pod cestou spájajúcou ul. Ľutínsku 

a Záhradnú, od súčasných vlastníkov na obec Pečovská Nová Ves. 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

13.10 Starosta obce vzhľadom na podnet občana Jána Kochana súvisiaci so žiadosťou 

o prešetrenie zákonnosti pri nakladaní s majetkom obce Pečovská Nová Ves pri 

nadobudnutí a výstavbe budovy (pozn. - bývalého komunitného centra) na ul. Kvetnej 

32 v Pečovskej Novej Vsi, ktoré je vo vlastníctve nemenovanej neziskovej organizácie 

sídliacej v Pečovskej Novej Vsi, prednesený verejne na verejnej schôdzi so starostom 

obce a poslancami OZ konanej dňa 29.1.2016, požiadal poslancov OZ o zaujatie 

stanoviska k podnetu občana a návrhu jeho vybavenia. K predmetnému podnetu sa 



 15 

postupne vyjadrili všetci prítomní poslanci a starosta obce. Jednohlasne nariadili 

hlavnej kontrolórke obce preverenie zákonnosti nakladania s majetkom obce v danej 

súvislosti v medziach jej právomoci. 

 

Uznesenie č. 50/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

nariaďuje  

hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves preveriť podnet občana Jána Kochana súvisiaci 

so žiadosťou o prešetrenie zákonnosti pri nakladaní s majetkom obce pri spôsobe 

nadobudnutia a výstavbe budovy bývalého komunitného centra na ul. Kvetnej 32 v Pečovskej 

Novej Vsi, ktoré je vo vlastníctve neziskovej organizácie sídliacej v Pečovskej Novej Vsi 

v lehote do 15.4.2016. 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

13.11 Starosta obce požiadal poslancov OZ o prejednanie zámeru odpredaja budúceho 

majetku obce – dvoch vrátených parciel č. 912/140 a 912/141, na ktorých sa už 

nachádzajú rozostavané stavby garáží v komplexe murovaných garáží na ul. Školskej 

v Pečovskej Novej Vsi verejnou súťažou za dodržania podmienok, ako tomu bolo 

v prípade predaja ostatných garáži v predmetnom komplexe. Poslanci OZ schválili 

predaj budúceho majetku obce verejnou súťažou pre občanov obce Pečovská Nová 

Ves. 

  

Uznesenie č. 51/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

zámer na odpredaj parcely č. 912/140 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zapísanej na LV 2141 a rozostavanej stavby garáže 

nachádzajúcej sa na predmetnej parcele za celkovú kúpnu cenu najmenej 1071,85 Eur 

(slovom: jedentisícsedemdesiatjeden 85/100 Eur) za účelom výstavby garáže za dodržania 

určených podmienok v komplexe jednotných radových murovaných garáží. Táto cena je 

vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Prevod 

vlastníctva majetku bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : Za   8                      Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 52/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

zámer na odpredaj parcely č. 912/141 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, zapísanej na LV 2141 a rozostavanej stavby garáže 

nachádzajúcej sa na predmetnej parcele za celkovú kúpnu cenu najmenej 1071,85 Eur 

(slovom: jedentisícsedemdesiatjeden 85/100 Eur) za účelom výstavby garáže  za dodržania 
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určených podmienok v komplexe jednotných radových murovaných garáží. Táto cena je 

vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Prevod 

vlastníctva majetku bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : Za   8                      Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

13.12 Starosta obce informoval poslancov o tom, že už v minulosti boli aktivity obce, ktoré 

smerovali k vytvoreniu elokovaného pracoviska SOŠ z Lipian na území obce s cieľom 

zvýšenia vzdelávania občanov z radov MRK. Tieto aktivity sa zintenzívnili od októbra 

2015 smerom od riaditeľstva odbornej školy. Jeden z objektov, ktorý by prichádzal do 

úvahy na danú činnosť sú priestory neziskovej organizácie – bývalého komunitného 

centra na ul. Kvetnej 32 v Pečovskej Novej Vsi. Ozrejmil, že proces prebieha tak, že 

obec dáva súhlas na existenciu elokovaného pracoviska na území obce, ktoré schvaľuje 

príslušný odbor VÚC a následne obec uzatvára zmluvný vzťah so školou na prenájom 

objektu. Nakoľko obec nevlastní vhodný objekt, musí jeho prenájom zazmluvniť 

s majiteľom objektu. Nezisková organizácia navrhuje podmienky, ktoré bude následne 

akceptovať a refinancovať škola. Vzhľadom k tomu, že v blízkom čase bude zasadať 

komisia, ktorá povoľuje dislokáciu školských zariadení, vyzval poslancov OZ, aby sa 

vyjadrili k danej skutočnosti. K návrhu sa postupne vyjadrili jednotliví poslanci 

a schválili vytvorenie elokovaného pracoviska v našej obci. 

 

 

Uznesenie č. 53/2016 

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 zriadiť v obci elokované pracovisko SOŠ Lipany  s cieľom 

odborného vzdelávania žiakov z MRK v Pečovskej Novej Vsi, zvyšovania ich vzdelanostnej 

a sociálno-ekonomickej  úrovne po ukončení povinnej školskej dochádzky.  

 

Hlasovanie :  

Za   5                Proti   3 (Ing. Jozef Kolcun, Peter Novický, Ján Antol)           Zdržal sa       0 

 

 

13.13 Zástupca starostu obce informoval poslancov o: 

 pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách na nasledujúce obdobie 

 

 

K bodu č. 14 

  Na začiatku prejednávania predmetného bodu s titulom „Otázky a podnety poslancov 

OZ“ zasadnutie OZ zo zdravotných dôvodov opustil poslanec Ing. Jozef Kolcun. V tomto 

bode vystúpil poslanec Mgr. Karabinoš, ktorý poukázal na vandalizmus a poškodzovanie 

objektu čakárne na železničnej stanici a  strhnutý cestovný poriadok, ktorý slúžil na 

informáciu cestujúcim. 

 

 

 



 17 

 

K bodu č. 15 

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

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil. 

 

 

K bodu č. 16 

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

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Ján Antol  - 

Ing. Jozef Balaščík - 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková                                                                 


