ZÁPISNICA
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

13.2.2015
v Pečovskej Novej Vsi

Program:
Prítomní:
Neprítomní:

podľa pozvánky v prílohe
podľa prezenčnej listiny
Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Lukáš Baňas

K bodu č.1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Navrhol, aby program zasadnutia bol prejednávaný v poradí uvedenom na pozvánke,
ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom v náležitom predstihu doručená a súčasne bola
zverejnená na webovej stránke obce.
Poslanec Ing. Balaščík navrhol, aby pri prejednávaní bodu 5 schváleného programu
bolo zasadnutie OZ neverejné.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves
6. Rokovania komisií OZ – informácia
7. Doplnenie ďalších členov odborných komisií OZ - voľba
8. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2014
9. Správa o čerpaní rozpočtu obce za rok 2014
10. Aktuálny stav úveru obce k 31.1.2015 – informácia
11. Návrh na 1. úpravu rozpočtu
12. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
13. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014
14. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2013
15. Koncepcie a programy obce – informácia
16. Doručené podania – prejednanie
17. Rôzne
18. Dopyty poslancov OZ
19. Dotazy a dopyty občanov
20. Záver
Uznesenie č. 43/2015
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 II. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
1

Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prejednanie bodu 5 schváleného programu rokovania II. zasadnutia OZ za neverejné.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení
Peter Novický a Jaroslav Želinský.
Uznesenie č. 45/2015
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 Petra Novického a Jaroslava Želinského.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Balaščík a Ján Antol.
Uznesenie č. 46/2015
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. Jozef Balaščík a Ján Antol.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č.4
V tomto bode starosta obce zhodnotil stav plnenia uznesení z I. zasadnutia OZ
konaného dňa 10.12.2014. Informoval, že:
 z dôvodu zimných prázdnin dňa 8.1.2015 osobne skontroloval splnenie uznesenia
č. 33/2014 zo dňa 10.12.2014 riaditeľkou ZŠ s MŠ smerujúce k prepracovaniu nájomných
zmlúv o prenájme telocviční a sfunkčneniu spŕch v šatniach pred telocvičňami.
Konštatoval, že zmluvy boli v stanovenej lehote prepracované. V časti týkajúcej sa
sfunkčnenia spŕch v šatniach pred telocvičňami informoval, že v dvoch šatniach bola
sfunkčnená jedna batéria (spolu dve). Poslancom predložil fotografickú snímku
skutkového stavu. Konštatoval principiálne splnenie úlohy.
 okolnosti dotýkajúce sa uznesenia č. 36/2014 zo dňa 10.12.2014 súvisiace so zmenou
prevádzkovej doby prevádzky Karmen 03, ul. Hlavná 38, Pečovská Nová Ves budú
vysvetlené v bode 6.,
 okolnosti dotýkajúce sa uznesenia č. 37/2014 zo dňa 10.12.2014 súvisiace so žiadosťou
spoločnosti DOSTAF s.r.o. Sabinov o opätovné umiestnenie betónových panelov pri
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predajni Karmen 03, ul.Hlavná 38, Pečovská Nová Ves sú bezpredmetné, nakoľko žiadateľ
betónové panely nežiada opätovne osadiť a na vlastné náklady ich odstráni,
 okolnosti dotýkajúce sa uznesenia č. 38/2014 zo dňa 10.12.2014 súvisiace so žiadosťou
Štefana Fecka o povolenie umiestnenia garáže žiadateľa na pozemok vo vlastníctve obce,
parcela č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) sú bezpredmetné,
nakoľko žiadateľ svoju žiadosť stiahol,
 okolnosti dotýkajúce sa uznesenia č. 39/2014 zo dňa 10.12.2014 súvisiace so žiadosťou
Mgr. Márie Brodovej o zriadenie prístupovej cesty k parcele č. 19, k rodinnému domu na
ul. Kostolnej 422/37 v Pečovskej Novej Vsi budú vysvetlené v bode 6.,
 uznesenie č. 41/2014 zo dňa 10.12.2014 schvaľujúce prenájom nebytového priestoru od
1.2.2015 v budove Zdravotného strediska, ul. Hlavná č.79 pre Petra Novického navrhol
zrušiť z dôvodu žiadosti o zrušenie prenájmu priestorov zo dňa 21.1.2015 doručenej na
OcÚ dňa 23.1.2015. Poslanci jednohlasne zrušili uznesenie č. 41/2014 zo dňa 10.12.2014.
Uznesenie č. 47/2015
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 o stave plnenia uznesení z I. zasadnutia OZ konaného dňa 10.12.2014.
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenia č. 41/2014 zo dňa 10.12.2014 z dôvodu zrušenia schválenej žiadosti o prenájom
priestorov zo dňa 21.1.2015 doručenej na OcÚ dňa 23.1.2015.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č.5
Predmetný bod s titulom „Voľba kontrolóra obce Pečovská Nová Ves“ pozostával
z viacerých častí. V prvej z nich poslanci OZ rozhodli o tajnej voľbe konrolóra. Následne
predseda volebnej komisie poslanec Ing. Jozef Kolcun informoval o tom, že do výberového
konania na kontrolóra Obce Pečovská Nová Ves sa prihlásili spolu štyria uchádzači,
konkrétne: Ing. Nadežda Matisovská, Mgr. Danka Zakuťanská, Mgr. Pavol Kvašňák a Ing.
Marián Viazanko. Konštatoval, že po kontrole náležitostí vyplývajúcich z podmienok
výberového konania vykonaných volebnou komisiou všetci štyria uchádzači splnili
podmienky a boli pozvaní na dnešný deň, t.j. 13.2.2015 o 17.30 h. na voľbu kontrolóra Obce
Pečovská Nová Ves. Informoval, že dňa 13.2.2015 bola na OcÚ doručená písomná žiadosť
uchádzača Mgr. Pavla Kvašňáka zo dňa 12.2.2015 s titulom „Oznámenie o nezúčastnení sa
výberového konania na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce Pečovská Nová Ves
a žiadosť o vrátenie dokumentov“.
V ďalšej časti poslanec Ing. Jozef Kolcun predstavil troch prítomných uchádzačov
a vyzval ich, aby jednotlivo, v poradí v akom boli na OcÚ Pečovská Nová Ves doručené
prihlášky do výberového konania odprezentovali po dobu max. 5 minút svoju osobu, dôvod
uchádzať sa o funkciu kontrolóra Obce Peč. Nová Ves a svoju predstavu o výkone funkcie,
o ktorú sa uchádzajú. Jednotlivým uchádzačom boli kladené otázky poslancami OZ
a starostom obce.
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Nasledovalo 1. kolo tajnej voľby kontrolóra. Predseda volebnej komisie poslanec Ing.
Jozef Kolcun konštatoval tieto výsledky:
1. Ing. Nadežda Matisovská
2. Mgr. Danka Zakuťanská,
3. Ing. Marián Viazanko.
Výsledky hlasovania v 1. kole boli nasledovné:
Počet hlasovacích lístkov 9, počet vydaných hl. lístkov 7, počet platných hl. lístkov 6.
Výsledky hlasovania – Mgr. Nadežda Matisovská – 4 hlasy, Mgr. Danka Zakuťanská – 2
hlasy, Ing. Marián Viazanko – 0 hlasov. Nakoľko v 1. kole nebol zvolený hlavný kontrolór,
pristúpilo sa k 2. kolu voľby.
Výsledky hlasovania v 2. kole boli nasledovné:
Počet hlasovacích lístkov 9, počet vydaných hl. lístkov 7, počet platných hl. lístkov 7.
Výsledky hlasovania :Ing.Nadežda Matisovská – 5 hlasov, Mgr. Danka Zakuťanská – 2 hlasy.
Za hlavnú kontrolórku obce Pečovská Nová Ves bola zvolená Ing. Nadežda
Matisovská.
Poslanci OZ schválili novozvolenému hlavnému kontrolórovi pracovný úväzok vo
výške 30 %. Poslanci OZ prerokovali a schválili novozvolenému hlavnému kontrolórovi plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí 1001 do 3000, ide
konkrétne o násobok 1,54. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013
vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 824,- €. OZ schválilo hlavnému
kontrolórovi obce Pečovská Nová Ves plat vo výške 381,- € mesačne s účinnosťou od 1.
apríla 2015.
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
tajnú voľbu kontrolóra Obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
za hlavného kontrolóra Obce Pečovská Nová Ves – Ing. Nadeždu Matisovskú.
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Pečovská Nová Ves vo výške 30% .
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 6
V tomto bode predsedovia 5 odborných komisií pri OZ referovali o svojej činnosti
za obdobie od posledného OZ .
1.

Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti,
riešenia nezamestnanosti - predsedníčka komisie Mgr. Silvia Orosová informovala, že
v posudzovanom období sa členovia komisie stretli jedenkrát.
Prejednali:
 žiadostí občanov o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce o rozlohe 35 m2/pozemok,
novovytvorených na pôvodnej parcele č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi
bytovými domami) za účelom výstavby murovaných garáži - s odporúčaním pre OZ
schváliť zámer na predaj majetku obce žiadateľom spôsobom upraveným zákonom
o majetku obcí,
 žiadosť občana o kúpu pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 148 m2, parcela č.
780/9 na ul. Na Rybníkoch, ktorý dlhodobo užíva ako vlastný - s odporúčaním pre OZ
schváliť zámer na predaj majetku obce žiadateľovi spôsobom upraveným zákonom
o majetku obcí,
 žiadosť občianky o kúpu pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 296 m2, parcela č.
921/6 na ul. Ľutinskej, ktorý dlhodobo užíva ako vlastný - s odporúčaním pre OZ
schváliť zámer na predaj majetku obce žiadateľke spôsobom upraveným zákonom
o majetku obcí,
 žiadosť občana o kúpu pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 485 m2, parcela č.
921/7 na ul. Ľutinskej, ktorý dlhodobo užíva ako vlastný - s odporúčaním pre OZ
schváliť predaj majetku obce žiadateľovi spôsobom upraveným zákonom o majetku
obcí,
 žiadosť občana o kúpu pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 141 m2, parcela č.
921/3 na ul. Ľutinskej, ktorý dlhodobo užíva ako vlastný - s odporúčaním pre OZ
schváliť predaj majetku obce žiadateľovi spôsobom upraveným zákonom o majetku
obcí,
 preverila a v spolupráci so starostom obce a AK JUDr. Sotolářom, Košice zabezpečila
právne stanovisko k predajnému času predajne potravín - prevádzka Karmen 03, ul.
Hlavná 38, Pečovská Nová Ves, ktorý napriek zákazu obce má otváracie hodiny
v soboty od 14.00 h. do 18.00 h. a nedele od 14.00 h. do 18.00 h.. Zo stanoviska
vyplýva, že obec Pečovská Nová Ves nemá prijaté VZN upravujúce prevádzkový čas
jednotlivých druhov prevádzok, preto nemôže obmedzovať podnikateľské aktivity
prevádzkovateľa, nakoľko tieto sa nevymykajú zo štandardu. V prípade obmedzovania
otváracích hodín obcou bez prijatého VZN by dochádzalo zo strany obce
k porušovaniu zákona. Komisia navrhla do budúcna pripraviť VZN, ktoré by riešilo
oblasť podnikateľských aktivít v obci vrátane prevádzkových hodín jednotlivých
podnikateľských oblastí. Odporučila v rámci prípravy VZN anketou osloviť občanov
obce a tak dbať na požiadavky občanov napr. pri určovaní predajných hodín.

2.

Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho
rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení.
Prejednali:
 zámer obce riešiť odstránenie čiernych stavieb (nelegálne garáže) umiestnené na
pozemku vo vlastníctve obce, parcela č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi
bytovými domami). V spolupráci so starostom obce pripravili návrh urbanistickej
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štúdie na komplexné riešenie danej lokality, opakovane sa stretli s občanmi dotknutej
časti obce. Odporúčanie pre OZ schváliť zámer na výstavbu komplexu 13 radových
garáži, za podmienok odstránenia čiernych stavieb a dodržania jednotného vzhľadu
radových garáži podľa vyhotovenej PD,
žiadosť občana o povolenie prístupu k pozemku,
žiadosť spoločnosti o povolenie dovozu a predaja odpadu z dreva produkovaného
produkovaného spoločnosťou na výrobu nábytku do obce Pečovská Nová Ves,
žiadosť o stavebný pozemok č. 1994/13, k. ú. Pečovská Nová Ves za účelom výstavby
rodinného domu, pričom konštatovala, že žiadosť má nedostatky dotýkajúce č.
parcely, umiestnenia stavby, ktorý sa nachádza na pozemku, ktorého vlastníkom sú
súkromné osoby, nie obec a preto ju navrhla vrátiť žiadateľke na doplnenie,
žiadosť o priradenie bytu v plánovanej novostavbe, pričom konštatovala, že obec
neplánuje v dohľadnej dobe výstavbu bytových jednotiek, žiadosť navrhuje evidovať
na OcÚ,
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu výstavby pri parcele č. 1494/17, k. ú. Pečovská
Nová Ves, pričom konštatovala, že obec nedisponuje voľnými pozemkami na daný
účel a preto navrhla evidovať na OcÚ.

3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými
a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami - predseda komisie Mgr. Slavomír
Karabinoš informoval, že v posudzovanom období komisia nezasadala. Organizované
kultúrno-spoločenské akcie boli pripravené prípravným výborom zriadeného Obcou
Peč. Nová Ves.
4. Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov - predseda komisie Ing.
Jozef Balaščík informoval, že v posudzovanom období komisia nezasadala, nakoľko
ju nenapadol žiadny podnet.
5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií – predseda
komisie Jaroslav Želinský informoval, že o tom, že v posudzovanom období sa
komisia zišla raz.
Prejednali:
 podanie majetkového priznania za rok 2013 starostom obce vyplývajúce zo zákonnej
povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v lehote do 30 dní od nástupu do
funkcie s odporúčaním pre OZ konštatovať splnenie zákonom stanovenej povinnosti
zo strany starostu obce, v zákonom stanovenom rozsahu a zákonom stanovenom
termíne,
 podanie majetkového priznania za rok 2013 hlavnou kontrolórkou obce so záverom, že
sa týmto nebude zaoberať a postupuje ho starostovi obce, nakoľko na prejednanie
predmetného podania je príslušný štatutárny orgán obce .
Uznesenie č. 52/2015
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 predsedov komisií o ich činnosti od posledného zastupiteľstva konaného dňa
10.12.2014 do 13.2.2015.
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Uznesenie č. 53/2015
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
splnenie zákonom stanovenej povinnosti starostu obce na podanie majetkového priznania
v lehote do 30 dní od nástupu do funkcie v zákonom stanovenom rozsahu.
K bodu č. 7
V tomto bode predsedovia 4 odborných komisií pri OZ Pečovská Nová Ves navrhli
doplniť komisie o ďalších členov.
1. Na návrh predsedníčky komisie Mgr. Silvie Orosovej bola komisia ekonomická,
kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia
nezamestnanosti doplnená o členov: Ing. Daniela Matijková, Veronika Želinská a Ing.
Ondrej Matisovský.
2. Na návrh predsedu komisie Jozefa Kolcuna bola komisia výstavby, územného
plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia,
poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení doplnená o členov: Pavol
Ridilla a Ján Mojzeš.
3. Na návrh predsedu komisie Mgr. Slavomíra Karabinoša bola komisia pre vzdelávanie,
kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu
s Rómami doplnená o členov: Ing. Štefan Tall, Mgr. Viera Horňáková, Mária
Čekanová, Mgr. Jana Petreková, Veronika Želinská.
4. Na návrh predsedu komisie Ing. Jozefa Balaščíka bola komisia sociálna, zdravotná,
starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov,
riešenia medziľudských vzťahov doplnená o členov: Mgr. Mariana Kolečanská, Mgr.
Alena Skubová, Ing. Pavol Dolinský.
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
ďalších členov komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej
činnosti, riešenia nezamestnanosti v tomto zložení:
Člen : Ing. Daniela Matijková
Člen : Veronika Želinská
Člen : Ing. Ondrej Matisovský

Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
ďalších členov komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy,
regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových
opatrení v tomto zložení:
Člen : Pavol Ridilla
Člen : Ján Mojzeš
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
ďalších členov komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými
a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami v tomto zložení:
Člen : Ing. Štefan Tall
Člen : Mgr. Viera Horňáková
Člen : Veronika Želinská
Člen : Mária Čekanová
Člen : Mgr. Jana Petreková
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č.57/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
ďalších členov komisie sociálnej, zdravotnej, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného
poriadku, medziľudských vzťahov a riešenia medziľudských vzťahov v tomto zložení:
Člen : Mgr. Mariana Kolečanská
Člen : Mgr. Alena Skubová
Člen : Mgr. Pavol Dolinský
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V tomto bode prednostka úradu predložila na prerokovanie správu o výsledkoch
inventarizácie majetku obce k 31.12.2014.
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Uznesenie č. 58/2015
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 o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2014.
K bodu č. 9
V tomto bode prednostka úradu predložila na prerokovanie správu o čerpaní rozpočtu
za rok 2014, z ktorej obsahu vyplýva:
Bežné a kapitálové príjmy činili výšku 1 752 544,00 €.
Finančné príjmové operácie činili výšku 179 925,00 €.
Príjmy Základnej školy s MŠ činili výšku 21 039,00 €.
Príjmy celkom tvorili spolu výšku 1 953 508 €.
Bežné a kapitálové výdavky činili spolu výšku 733 882,00 €.
Finančné výdavkové operácie boli vo výške 60 900,00 €.
Výdavky Základnej školy s MŠ činili čiastku 1 035 282,00 €.
Výdavky celkom tvorili spolu výšku 1 830 064,00 €.
Výsledok hospodárenia Obce Peč. Nová Ves k 31.12. 2014 po odpočítaní štátnych finančných
prostriedkov /8 505,00 €/ tvorí prebytok vo výške 114 939,00 €.
Finančné prostriedky k 31.12.2014 na bankových účtoch činili výšku 253 747,00 €.
Finančné prostriedky k 31.12.2014 v pokladni činili výšku 781,14 €.
Záväzky činili spolu: 320 522,49 €.
Pohľadávky činili spolu: 75 031,17 €.
Uznesenie č. 59/2015
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 o čerpaní rozpočtu za rok 2014.
K bodu č. 10
V tomto bode bola poslancom OZ poskytnutá informácia o výške aktuálneho zostatku
nesplateného úveru obce ku dňu 31.1.2015, ktorý predstavuje sumu 268 159,79 Eur.
Uznesenie č. 60/2015
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 ku dňu 31.1.2015, ktorý predstavuje sumu
268 159,79 Eur.
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K bodu č.11
Prednostka úradu predniesla návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2015, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 30.245,- €.
Rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2.530.245,- €.
Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili .
Uznesenie č. 61/2015
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.1/ 2015.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Mgr. Leščáková predložila poslancom
správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie. Poslanci správu
zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 62/2015
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 hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách .

K bodu č.13
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Mgr. Leščáková predložila poslancom správu
hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014. Poslanci správu zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 63/2015
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 hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.

K bodu č.14
V tomto bode bol prejednaný návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2013, ktorý
predložila prednostka úradu. Poslanci predložený návrh po krátkej diskusii jednohlasne
schválili.
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Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predložený návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2013.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 15
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o koncepciách a investičných
programoch obce na obdobie rokov 2015 až 2018.
Oblasť protipovodňovej ochrany obce a ekológie:
 prehĺbenie, rozšírenie a regulácia priekopy v lokalite Bukovec smerom k ústiu do toku
rieky Ľutinka vrátane rekonštrukcie mosta na ceste III,
 systémová regulácia toku rieky Ľutinka s vybudovaním mosta na ul. Rómsku,
 systémové opatrenia na zabránenie zosuvu svahu nad ul. Rómskou,
 výstavba, prevádzka zberného dvora a separácie odpadov.
Oblasť skvalitňovania života v obci:
 rozšírenie kapacity MŠ,
 revitalizácia ul. Ľutinskej,
 rozšírenie inžinierskych sietí v obci,
 majetkové vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami v obci,
 asfaltovanie ulíc, výstavba a opravy chodníkov,
 systémová výstavba novej časti cintorína,
 výstavba verejných priestranstiev,
 rozširovanie kamerového systému,
 rozšírenie ul. Rómskej,
 výstavba komunitného centra a príslušenstva.
Oblasť podpory mládeže:
 výstavba bicrossového centra,
 výstavba umelej trávnatej plochy s osvetlením v areáli ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 65/2015
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
koncepciu a program obce na obdobie rokov 2015 až 2018.
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K bodu č.16
V tomto bode boli postupne prejednané nasledovné doručené podania:
1. OZ schválilo zámer na odpredaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku
obcí ôsmim žiadateľom trvale bývajúcim v Peč. Novej Vsi na ul. Školskej (v bytových
domoch) o rozlohách 35 m2/pozemok, novovytvorené parcely, ktoré vznikli rozdelením
pôvodnej parcely č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) za účelom
výstavby garáží za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných radových
murovaných garáží z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že tieto
pozemky sa nachádzajú bezprostredne vedľa bytových domov, v ktorých bývajú, dlhodobo
ich užívajú, resp. majú trvalý pobyt a starajú sa o nich za cenu 10,- €/m2, v celkovej výške
350,- €/pozemok, konkrétne:
1.1 Kataríne Liptákovej, parcelu č. 912/152, k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti
zo dňa 6.2.2015,
1.2 Marcelovi Kollárovi a manželke Božene r. Blaščákovej, parcelu č. 912/151, k. ú.
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015,
1.3 Jozefovi Novickému a manželke Monike r. Kandráčovej, parcelu č. 912/150, k. ú.
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015,
1.4 Jozefovi Frohlichovi a manželke Jozefíne r. Nehilovej, parcelu č. 912/149, k. ú. Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 22.1.2015,
1.5 Ľudovítovi Liptákovi a manželke Slávke r. Majdákovej, parcelu č. 912/147, k. ú.
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015,
1.6 Ing. Jozefovi Novickému a manželke Mgr. Oľge r. Čekanovej, parcelu č. 912/146, k. ú.
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015,
1.7 Mgr. Marte Dolinskej, parcelu č. 912/145, k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti
zo dňa 12.1.2015,
1.8 Jozefovi Kaminskému a manželke Ivane r. Vaľušovej, parcelu č. 912/143, k. ú. Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015.
Uznesenie č. 66/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/152 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Katarínu Liptákovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 524/18 v cene 10,- €/m2 za
celkovú cenu 350,- €, 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. Predmetná parcela svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým domom, v ktorom sa nachádza
byt vo vlastníctve menovanej. Prevod priamym predajom bude realizovaný z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 67/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/151 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Marcela Kollára a manželku Boženu r. Blaščákovú, bytom Pečovská Nová Ves,
Školská 523/17 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu 350,- €, 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.
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým
domom, v ktorom sa nachádza byt vo vlastníctve menovaných. Prevod priamym predajom
bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 68/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/150 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Jozefa Novického a manželku Moniku r. Kandráčovú, bytom Pečovská Nová Ves,
Školská 523/17 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu 350,- €, 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.
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým
domom, v ktorom sa nachádza byt vo vlastníctve menovaných. Prevod priamym predajom
bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 69/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/149 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Jozefa Frohlicha a manželku Jozefínu r. Nehilovú, bytom Pečovská Nová Ves,
Školská 523/17 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu 350,- €, 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.
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým
domom, v ktorom sa nachádza byt, ktorý dlhodobo užívajú ako vlastný a v ktorom majú
menovaní dlhodobo trvalý pobyt. Prevod priamym predajom bude realizovaný z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 70/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/147 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Ľudovíta Liptáka a manželku Slávku r. Majdákovú, bytom Pečovská Nová Ves,
Školská 520/17 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu 350,- €, 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.
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým
domom, v ktorom sa nachádza byt vo vlastníctve menovaných. Prevod priamym predajom
bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 71/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/146 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Ing. Jozefa Novického a manželku Mgr. Oľgu r. Čekanovú, bytom Pečovská Nová
Ves, Školská 522/16 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu 350,- €, 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.
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým
domom, v ktorom sa nachádza byt vo vlastníctve menovaných. Prevod priamym predajom
bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 72/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/145 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Mgr. Martu Dolinskú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 522/16 v cene 10,- €/m2
za celkovú cenu 350,- €, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok
v komplexe jednotných radových murovaných garáži. Táto cena je vyššia ako všeobecná
hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Predmetná parcela svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým domom, v ktorom sa nachádza
byt vo vlastníctve menovanej. Prevod priamym predajom bude realizovaný z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 73/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/143 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady pre Jozefa Kaminského a manželku Ivanu r. Vaľušovú, bytom Pečovská Nová Ves,
Školská 522/16 v cene 10,- €/m2 za celkovú cenu 350,- €, 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.
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým
domom, v ktorom sa nachádza byt vo vlastníctve menovaných. Prevod priamym predajom
bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

2. OZ schválilo zámer na predaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí
- formou verejnej súťaže, žiadateľom trvale bývajúcim v Pečovskej Novej Vsi o rozlohách
35 m2/pozemok, novovytvorené parcely, ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely č.
912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) za účelom výstavby garáží za
dodržania určených podmienok v komplexe jednotných radových murovaných garáží
v cene najmenej 10,- €/m2, v celkovej výške 350,- €/pozemok, konkrétne:
2.1 parcelu č. 912/148, k. ú. Pečovská Nová Ves,
2.2 parcelu č. 912/144, k. ú. Pečovská Nová Ves,
2.3 parcelu č. 912/142, k. ú. Pečovská Nová Ves,
2.4 parcelu č. 912/141, k. ú. Pečovská Nová Ves,
2.5 parcelu č. 912/140, k. ú. Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 74/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/148 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady v cene najmenej 10,- €/m2 za celkovú cenu najmenej 350,- €, 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 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 75/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/144 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady v cene najmenej 10,- €/m2 za celkovú cenu najmenej 350,- €, 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 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 76/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/142 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady v cene najmenej 10,- €/m2 za celkovú cenu najmenej 350,- €, 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 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 77/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/141 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady v cene najmenej 10,- €/m2 za celkovú cenu najmenej 350,- €, 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 7

Proti

0

Zdržal sa

0

16

Uznesenie č. 78/2015
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 pozemku C KN parc. č. 912/140 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné
sady v cene najmenej 10,- €/m2 za celkovú cenu najmenej 350,- €, 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 7

Proti

0

Zdržal sa

0

3. OZ schválilo zámer na predaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí
občanovi Jaroslavovi Zborovskému s manželkou, na základe jeho žiadosti o kúpu pozemku
zo dňa 19.1.2015, pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 148 m2, parcela č. 780/9 na ul.
Na Rybníkoch, ktorý dlhodobo užíva ako vlastný. Prevod priamym predajom bude
realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 79/2015
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 pozemku C KN parc. č. 780/9 o výmere 148 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria pre Jaroslava Zborovského a manželku Jaroslavu Zborovskú r. Puškašovú ,
bytom Pečovská Nová Ves, Na Rybníkoch 491/13 v cene 10,- €/m2, za dohodnutú cenu
v celkovej výške 1480,- €.
Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného
predpisu. Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s
pozemkom vo vlastníctve menovaných. Prevod priamym predajom bude realizovaný z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

4. OZ schválilo zámer na predaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí
občianke Haline Bujňákovej, r. Burnasovej s manželom na základe jej žiadosti o kúpu
pozemku zo dňa 16.1.2015, pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 296 m2, parcela č.
921/6 na ul. Ľutinskej, ktorý dlhodobo užíva ako vlastný.

Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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zámer na odpredaj pozemku C KN parc. č. 921/6 o výmere 296 m2, druh pozemku ostatné
plochy pre Halinu Bujňákovú, r. Burnasovú a manžela Jána Bujňáka, bytom Pečovská Nová
Ves, Ľutinská 151/10 v cene 10,- €/m2, za dohodnutú cenu v celkovej výške 2.960,- €. Táto
cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu.
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo
vlastníctve menovaných. Prevod priamym predajom bude realizovaný z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

5. OZ schválilo predaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí
Milanovi Boguskému s manželkou základe opakovanej žiadosti o kúpu pozemku zo dňa
20.1.2015, pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 485 m2, parcela č. 921/7 na ul.
Ľutinskej, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo
vlastníctve menovaných. Zámer prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu
osobitného zreteľa bol schválený uznesením OZ č. II-C/7 zo dňa 11.3.2011 a následne bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 28.1.2015.
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj pozemku C KN parc. č. 921/7 o výmere 485 m2, druh pozemku ostatné plochy a
nádvoria pre Milana Boguského a manželku Annu Boguskú r. Sahajdovú, bytom Pečovská
Nová Ves, Ľutinská 145/6 v cene 10,- €/m2, za dohodnutú cenu v celkovej výške 4.850,- €.
Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného
predpisu. Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s
pozemkom vo vlastníctve menovaných. Zámer prevodu majetku obce priamym predajom
z dôvodu osobitného zreteľa bol schválený uznesením OZ č. II-C/7 zo dňa 11.3.2011
a následne bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od 28.1.2015.
Prevod priamym predajom bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

6. OZ schválilo predaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí MUDr.
Jánovi Krajňákovi na základe opakovanej žiadosti zo dňa 20.1.2015, o kúpu pozemku vo
vlastníctve obce o rozlohe 141 m2, parcela č. 921/3 na ul. Ľutinskej, ktorý svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo vlastníctve
menovaného. Zámer prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu osobitného
zreteľa bol schválený uznesením OZ č. II-C/7 zo dňa 11.3.2011 a následne bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 28.1.2015.
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Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj pozemku C KN parc. č. 921/3 o výmere 141 m2, druh pozemku ostatné plochy a
nádvoria pre MUDr. Jána Krajňáka, bytom Prešov, Alexandra Matúšku 6409/7 v cene 10,€/m2, za dohodnutú cenu v celkovej výške 1410,- €. Táto cena je vyššia ako všeobecná
hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Predmetná parcela svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo vlastníctve menovaného.
Zámer prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa bol schválený
uznesením OZ č. II-C/7 zo dňa 11.3.2011 a následne bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce od 28.1.2015. Prevod priamym predajom bude realizovaný z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

7. OZ vzalo na vedomie správu riaditeľky ZŠsMŠ o zápise do 1. ročníka na školský rok
2015/2016 konanom v dňoch 9. až 11.2.2015, z ktorej vyplýva, že zapísaných bolo spolu
60 detí, z toho 26 dievčat a 34 chlapcov. O odklad požiadalo 6 detí. Do školy
pravdepodobne nastúpi 54 žiakov, z toho 24 dievčat a 30 chlapcov.
Uznesenie č. 83/2015
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 riaditeľky ZŠsMŠ o zápise do 1. ročníka na školský rok 2015/2016.
8. OZ ďalej odsúhlasilo žiadosť riaditeľky ZŠsMŠ zo dňa 9.2.2015 o využívanie vstupu do
posilňovne školy pre jej pravidelných návštevníkov na permanentky a splnomocnilo
riaditeľku ZŠsMŠ na úpravu konkrétneho postupu v praxi.
Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s využívaním vstupu do posilňovne školy pre jej pravidelných návštevníkov na permanentky
a splnomocnilo riaditeľku ZŠsMŠ na úpravu konkrétneho postupu v praxi.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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9. OZ prejednalo žiadosť riaditeľstva ZŠsMŠ zo dňa 18.12.2014 o úpravu – navŕšenie
rozpočtu príjmov za IV. štvrťrok 2014 o finančné prostriedky prijaté od rodičov, ktorých
deti navštevujú ŠKD pri ZŠsMŠ, réžiu k stravnému v školskej jedálni pri ZŠsMŠ, nájomné
a poplatok za CVČ a stravné za zamestnancov v celkovej sume 5.463,21 € a schválilo
vrátenie sumy 5.463,21 € z výdavkového účtu obce na výdavkový účet ZŠsMŠ.
Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie sumy 5463,21 € z výdavkového účtu obce na výdavkový účet ZŠsMŠ v súvislosti s
úpravou – navýšením rozpočtu príjmov ZŠsMŠ za IV. štvrťrok 2014.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

10. OZ na návrh starostu obce schválilo aktualizáciu cenníka služieb poskytovaných obcou
Pečovská Nová Ves zo dňa 10.2.2012, konkrétne prenájom kultúrno-spoločenských
priestorov OcÚ, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves pre občanov s trvalým pobytom v obci
Pečovská Nová Ves, resp. so sídlom v obci Pečovská Nová Ves za účelom:
- konania spoločenských rodinných udalostí (svadby, kary, krstiny, životné jubileá) do 6
hodín za jednotnú sumu 25,- €, nad 6 hodín do 12 hodín za jednotnú sumu 50,- €
- na komerčné účely fyzických a právnických osôb do 3 hodín za sumu 25,- €/1 hod., nad 3
hodiny za sumu 30,- €/1 hod.
Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
aktualizáciu cenníka služieb poskytovaných obcou Pečovská Nová Ves zo dňa 10.2.2012,
konkrétne prenájom kultúrno-spoločenských priestorov OcÚ, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves
pre občanov s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves, resp. spoločnostiam so sídlom
v obci Pečovská Nová Ves za účelom:
- konania spoločenských rodinných udalostí (svadby, kary, krstiny, životné jubileá) do 6
hodín za jednotnú sumu 25,- €, nad 6 hodín do 12 hodín za jednotnú sumu 50,- €,
- na komerčné účely fyzických a právnických osôb do 3 hodín za sumu 25,- €/1 hod., nad 3
hodiny za sumu 30,- €/1hod.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

11. OZ na návrh ZŠsMŠ schválilo žiadosť o odpustenie príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť CVČ za mesiace január až jún 2015 z dôvodu, že rodičia 46 žiakov
sú v hmotnej núdzi.

20

Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpustenie platenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ za mesiace
január až jún 2015 pre 46 žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

12. OZ na základe doporučenia komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania,
dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia
protipovodňových opatrení zrušilo uznesenie OZ č. XII-D/1 zo dňa 25.7.2008 o zrušení
zákazu dovozu odpadu z dreva, ktorý vzniká pri výrobe nábytku v spoločnosti SANAS a.s.
Sabinov, do domácností v obci Pečovská Nová Ves a súhlasilo s dovozom odpadu z dreva,
ktorý vzniká pri výrobe nábytku v spoločnosti SANAS a.s. Sabinov, do domácností v obci
Pečovská Nová Ves a jeho využitím ako paliva v kotloch na spaľovanie tuhých palív.
Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie OZ č. XII-D/1 zo dňa 25.7.2008 o nesúhlase so žiadosťou fy SANAS a.s. Sabinov
s odovzdávaním odpadu z dreva do domácností na využitie ako paliva v kotloch na
spaľovanie tuhých palív v obci.
Hlasovanie : Za 5

Proti

2 (Ing. Jozef Balaščík,
Mgr. Slavomír Karabinoš)

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s dovozom odpadu z dreva, ktorý vzniká pri výrobe nábytku v spoločnosti SANAS a.s.
Sabinov, do domácností v obci Pečovská Nová Ves a jeho využitím ako paliva v kotloch na
spaľovanie tuhých palív.
Hlasovanie : Za 5

Proti

2 (Ing. Jozef Balaščík
Zdržal sa
Mgr. Slavomír Karabinoš)

0
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13. OZ prejednalo žiadosť Mgr. Márie Brodovej zo dňa 24.10.2014 o zriadenie prístupovej
cesty k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky, nachádzajúcemu sa v Pečovskej
Novej Vsi, ul. Kostolná č. 422/37. Konštatovalo, že k vydaniu súhlasného stanoviska na
užívanie pozemkov v trase prístupovej cesty, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, obec nemá
právny titul. OZ na základe doporučenia príslušnej komisie súhlasí s užívaním pozemku
vo vlastníctve obce na prechod k vyššie uvedenej nehnuteľnosti. OZ vzalo na vedomie
informáciu o potrebe rozšírenia mostíka na ul. Kostolnej pred rodinným domom č.
420/36 a jeho spevnenia pre prípad prejazdu ťažkou technikou k rodinnému domu
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Kostolná č. 422/37.
Uznesenie č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s užívaním pozemku vo vlastníctve obce na prechod Mgr. Márie Brodovej k rodinnému
domu v jej vlastníctve, nachádzajúcemu sa v Pečovskej Novej Vsi, ul. Kostolná č. 422/37.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 91/2015
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 potrebe rozšírenia a spevnenia mostíka na ul. Kostolnej pred rodinným domom
č. 420/36 pre prípad prejazdu ťažkou technikou k rodinnému domu v Pečovskej Novej Vsi,
ul. Kostolná č. 422/37.
14. OZ prejednalo žiadosť Milana Feriho zo dňa 4.8.2014 o prenájom pozemku vo
vlastníctve obce na výstavbu rodinného domu. Obec na ul. Rómskej v súčasnosti
nedisponuje voľnými pozemkami vhodnými na výstavu rodinných domov. Vzhľadom na
uvedenú skutočnosť OZ vzalo doručenú žiadosť na vedomie a bude ju evidovať na OcÚ.
Uznesenie č. 92/2015
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
žiadosť Milana Feriho zo dňa 4.8.2014 o prenájom pozemku vo vlastníctve obce na výstavbu
rodinného domu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi.
15. OZ prejednalo žiadosť Mareka Bíleho zo dňa 6.2.2015 o priradenie bytu v plánovanej
novostavbe. Obec na ul. Rómskej v dohľadnej budúcnosti neplánuje novostavby
bytových jednotiek a v súčasnosti nedisponuje voľnými bytmi v existujúcom bytovom
dome na ul. Rómskej. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť OZ vzalo doručenú žiadosť na
vedomie a bude ju evidovať na OcÚ.
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Uznesenie č. 93/2015
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
žiadosť Mareka Bíleho zo dňa 6.2.2015 o priradenie bytu v plánovanej novostavbe.
16. OZ prejednalo žiadosť Aleny Ferkovej zo dňa 14.1.2015 o stavebný pozemok č. 1994/13
v k.ú. Pečovská Nová Ves za účelom výstavby rodinného domu. Príslušná komisia zistila,
že v doručenej žiadosti je mylne uvedené číslo parcely, nakoľko rodičia žiadateľky majú
v dlhodobom prenájme parcelu č. 1494/13. Naviac bolo šetrením zistené, že plánovaná
výstavba rodinného domu sa bude realizovať na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve
obce. Obec v tomto prípade nemá právny titul na nakladanie s cudzím pozemkom. OZ na
návrh komisie vrátilo žiadateľke žiadosť na doplnenie a opravu, nakoľko ju nie je možné
v doručenej podobe prejednať.
17. OZ prejednalo informáciu riaditeľstva ZŠsMŠ o havarijnom stave strechy v náraďovni zo
dňa 4.2.2015. Poverilo starostu obce, aby vyzval vedenie ZŠsMŠ na prijatie účinných
opatrení na zabezpečenie ochrany života a zdravia žiakov, pracovníkov školy a iných
osôb, ktoré využívajú priestory telocviční vrátane náraďovne, ktoré hrozí v súvislosti
s aktuálnym havarijným stavom a požiadali ho, aby v spolupráci s vedením ZŠsMŠ za
prítomnosti odborných pracovníkov posúdili havarijný stav, doporučili postup opravy a
odhadli cenové náklady a hľadali možnosti financovania nákladov spojených s
odstránením havarijného stavu.
Uznesenie č. 94/2015
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 riaditeľstva ZŠsMŠ o havarijnom stave strechy v náraďovni zo dňa 4.2.2015.
K bodu č. 16
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o:
 postupe prípravy prác pri výstavbe chodníka medzi Pečovskou Novou Vsou, kde
v súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa pokládky asfaltu. Zo strany
našej obce prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, do ktorých bolo
stavbou zasiahnuté,
 výsledku ekonomickej návratnosti investície obce do zateplenia a výmeny okien na budove
ZŠsMŠ, kde konštatoval, že náklady na vykurovanie boli v roku 2010 – 87.067,00 €,
v roku 2011- 66.688,00 €, v roku 2012 – 55.028,00 €, v roku 2013 – 50.101,00 € a v roku
2014 – 32.539,76 €,
 výsledku mimoriadnej kontroly po realizácii projektu „Revitalizácia verejných
priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves“, na základe ktorého je naša obec za neoprávnené
výdavky spojené s výstavbou parkoviska pred ZŠsMŠ na ul. Školskej povinná vrátiť sumu
7.577,35 €,
 príprave PD na rozšírenie MŠ,
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 odovzdaní staveniska areálu bývalej tehelne VSD, a.s. Košice v januári 2015 za účelom
realizácie samostatnej elektrickej NN prípojky sólo pre napojenie jednotlivých objektov
a následné odstavenie ekonomicky nevýhodnej trafostanice,
 prípravných prácach spojených s projektom rozšírenia vodovodu a kanalizácie na ul.
Školskej (v areáli ZŠsMŠ),
 prácach pre prípravu projektu „Etapa rozšírenia vodovodu, kanalizácie v Peč. Novej Vsi“,
 zmene štatutárnych zástupcov a vedenia TJ Slovan Pečovská Nová Ves a negatívnych
zisteniach spojených s preberaním majetku, dlhoch a zdevastovaní majetku šatní,
 zasadnutí členov združenia MAS Partnerstvo BACHUREŇ, ktoré sa konalo 9.2.2015
v Renčišove,
 výsledkoch výberového konania na funkciu „Správca domu smútku“,
 výberovom konaní na funkciu pracovníka terénnej práce po dobu zastupovania počas
dlhodobej PN, ktoré sa uskutoční 19.2.2015, pričom uzávierka podávania žiadosti bola
stanovená na 16.2.2015,
 výberovom konaní na 6 pracovných pozícií pre pracovníkov komunitného centra
s nástupom od 1.4.2015, ktoré sa uskutoční dňa 5.3.2015, pričom uzávierka podávania
žiadosti bola stanovená na 2.3.2015,
 príprave kultúrno-spoločenskej akcie „Fašiangy v Pečovskej“ pripravovanej na deň
14.2.2015, na ktorú srdečne pozval všetkých poslancov OZ, hlavnú kontrolórku
a prednostku OcÚ.
K bodu č. 17
V tomto bode s titulom „Dopyty poslancov OZ“ poslanec Jaroslav Želinský vzniesol na
adresu starostu žiadosť, aby do budúcna zmenil názvy jednotlivých bodov programu so
slovami „dopyty“ a „dotazy“, nakoľko sa v ich prípade jedná o čechyzmy, nie sú to slovenské
výrazy a žiadal nahradiť ich slovami „otázky“. Starosta sa ospravedlnil za formuláciu 17.
a 18. bodu a prisľúbil nápravu. Žiadne iné otázky poslancov na starostu obce a prednostku
OcÚ neodzneli.
K bodu č. 18
V tomto bode s titulom „Dotazy a dopyty občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov,
nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.
K bodu č. 19
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ
a pozval ich na kultúrno-spoločenské akcie usporadúvané obcou.
Overovatelia zápisnice :
Peter Novický Jaroslav Želinský -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Ing. Alena Nalevanková
prednostka OcÚ

Zapísala : Ing. Nalevanková
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