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

13.11.2015 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Ondrej Semančík, Jaroslav Želinský do bodu č. 2.  
       

 

K bodu č. 1 

 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Ondreja Semančíka z dôvodu plnenia pracovných 

povinností. Poslanec Jaroslav Želinský svoju neúčasť na zasadnutí neospravedlnil. Starosta 

obce navrhol, aby program zasadnutia bol prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá 

tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom v náležitom predstihu doručená a súčasne bola 

zverejnená na webovej stránke  obce. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Založenie ZDRUŽENIA EUROVELO 11 SLOVENSKO – schvaľovanie vstupu obce 

Pečovská Nová Ves do združenia 

5. Rôzne 

6. Otázky poslancov OZ 

7. Otázky a podnety občanov  

8. Záver 

 

Uznesenie č. 287/2015 

 

  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 X. zasadnutia OZ podľa  predloženého návrhu na zmenu programu. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 2  

 

 Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav 

Želinský. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Lukáš Baňas a Peter Novický.  
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Uznesenie č. 288/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

berie na vedomie  

určenie overovateľov zápisnice Mgr. Lukáša Baňasa a Petra Novického.                                                               

                                                                                                                                    

K bodu č. 3 

 

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

Ing. Jozef Balaščík, Mgr. Silvia Orosová a Ing. Jozef Kolcun. 

 

Uznesenie č. 289/2015 

 

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: Ing. Jozef Balaščík, Mgr. Silvia Orosová a Ing. Jozef Kolcun. 

                                                                

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode starosta obce informoval prítomných o záveroch pracovného stretnutia 

samospráv konaného dňa 22.10.2015 k založeniu ZDRUŽENIA EUROVELO 11 

SLOVENSKO, ktoré by mimo iného mohlo žiadať o získanie podpory na projektovú 

dokumentáciu na EuroVelo 11 a zapojiť sa do dotačnej schémy MDVaRR SR. Výška 

navrhovaného členského poplatku na rok 2015 bola navrhnutá na 20.- Eur a na nasledujúci 

rok 0,05.- Eur/obyvateľ obce, čo na pomery našej obce predstavuje sumu cca 130.- Eur. 

Poslanci OZ jednohlasne schválili založenie ZDRUŽENIA EUROVELO 11 SLOVENSKO 

so sídlom ul. Krivianska 1, 082 71 Lipany, vstup obce Pečovská Nová Ves do ZDRUŽENIA 

EUROVELO 11 SLOVENSKO a členský príspevok za obec Pečovská Nová Ves na rok 2015 

v predmetnom združení vo výške 20.- Eur.  

 

Uznesenie č. 290/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

založenie ZDRUŽENIA EUROVELO 11 SLOVENSKO so sídlom ul. Krivianska 1, 082 71 

Lipany.  

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                            Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 291/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

vstup obce Pečovská Nová Ves do ZDRUŽENIA EUROVELO 11 SLOVENSKO so sídlom 

ul. Krivianska 1, 082 71 Lipany.  

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 292/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

členský príspevok obce Pečovská Nová Ves do ZDRUŽENIA EUROVELO 11 

SLOVENSKO so sídlom ul. Krivianska 1, 082 71 Lipany na rok 2015 vo výške 20.- Eur. 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                            Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5 

 

 V tomto bode starosta obce predstavil poslancom OZ projekt možnej výstavby 

nájomných bytov v bytových domoch s podporou ŠFRB a dotácie z MDVaRR pre 

obyvateľov našej obce v lokalite vedľa potoka Ľutinka v smere od ul. Na Trubalovec 

k bývalému komunitnému centru na ul. Kvetnej 32, na dlhodobo nevyužívanej trávnatej 

ploche, na parcelách č. 1544/16 o rozlohe 9807 m2 a č. 1545/2 o rozlohe 4275 m2 vo 

vlastníctve obce. Po diskusii, v ktorej vystúpili poslanci Želinský, Ing. Balaščík, Ing. Kolcun, 

Novický, Antol, Mgr. Baňas, Mgr. Orosová, starosta obce a prednosta OcÚ poslanci schválili 

zámer výstavby nájomných bytov v danej lokalite. 

 

Uznesenie č. 293/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zámer výstavby nájomných bytov v bytových domoch, v Pečovskej Novej Vsi, na parcelách 

č. 1544/16 o rozlohe 9807 m2 a č. 1545/2 o rozlohe 4275 m2 vo vlastníctve obce. 

                                                                   

Hlasovanie : Za   5                             Proti     1 (Mgr. Orosová)                 Zdržal sa       2 

                                                                                                        (Ing. Balaščík, Mgr.Baňas) 
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Starosta obce pokračoval ďalej a informoval poslancov OZ o:   

 aktivitách obce smerujúcich k odstráneniu ruín stavby, nelegálnej skládky 

odpadu, nežiadúcej vegetácie a súčasne k sanácii poškodeného oplotenia v lokalite pred 

ZŠsMŠ na ul. Školskej. Poznamenal, že riešená plocha sa nachádza vo vysoko 

frekventovanej časti obce, v blízkosti areálu školy, oplotenie pozemku a stavby je zjavne 

poškodené, existuje reálna hrozba pádu muriva na miestnu komunikáciu, po ktorej sa 

pohybujú vozidlá a občania,  stavba svojím stavom ohrozuje životy a zdravie 

okoloidúcich ľudí a detí navštevujúcich školu. Pozemok a stavba sú zarastené invazívnou 

burinou a krovím, ktoré sú zdrojom hrozby možných nákaz, epidémií a vzniku alergií, 

porast je útočiskom pre líšky a iné hlodavce, ktoré následne poškodzujú majetok občanov 

obce. V neposlednom rade nehnuteľnosti pôsobia neesteticky v kontexte priestoru ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi pred areálom ZŠsMŠ. Požiadal poslancov OZ 

o schválenie zámeru majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností: parcely registra 

„C“ č. 897, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, pozostatkov stavby súpisné č. 369 na parcele č. 897, parcely registra „C“ č. 

904/1, parcely č. 904/2, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, parcely registra „C“ č. 902/1, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku: 

záhrady, parcely č. 902/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parcely č.  903, 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, od súčasných vlastníkov na obec Pečovská 

Nová Ves. Poslanci zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v prospech 

obce jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 294/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zámer obce Pečovská Nová Ves majetkovo-právne vysporiadať vlastnícke vzťahy 

k nehnuteľnostiam: parcela registra „C“ č. 897, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m2, stavba – rodinný dom, súpisné č. 369 na 

parcele č. 897, k. ú. Pečovská Nová Ves, od aktuálnych vlastníkov na obec Pečovská Nová 

Ves. 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 295/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zámer obce Pečovská Nová Ves majetkovo-právne vysporiadať vlastnícke vzťahy 

k nehnuteľnostiam: parcela registra „C“ č. 904/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 101 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves,  parcela č. 904/2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 70 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, od aktuálnych vlastníkov na 

obec Pečovská Nová Ves. 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 296/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zámer obce Pečovská Nová Ves majetkovo-právne vysporiadať vlastnícke vzťahy 

k nehnuteľnostiam: parcela registra „C“ č. 902/1, druh pozemku: záhrady o výmere 155 m2, 

k. ú. Pečovská Nová Ves,  parcela č. 902/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 77 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, parcela č. 903, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 28 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, od aktuálnych vlastníkov na obec 

Pečovská Nová Ves. 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 pracovnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre minorizované rómske komunity 

Petrom Polákom konanom dňa 3.11.2015 v Prešove. Informoval, že Ministerstvo vnútra 

SR – Sekcia európskych programov v rámci programového obdobia 2014-2020 ako 

sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo otvorenú 

výzvu pre Prioritnú os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a Prioritnú os 

6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít. Informoval aj o ďalších pripravovaných výzvach, ktoré budú zverejnené 

v najbližšom období. Požiadal poslancov OZ o schválenie zámeru výstavby materskej 

škôlky na ul. Rómskej s kapacitou 100 žiakov v rámci vyhlásenej výzvy zo dňa 

30.10.2015.  Poslanci OZ zámer výstavby materskej školy jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 297/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zámer výstavby materskej školy v Pečovskej Novej Vsi, ul. Rómskej, na parcele č. 1471/2,   

k. ú. Pečovská Nová Ves a s tým spojenú prípravu projektovej dokumentácie pre účely 

stavebného povolenia a realizácie stavby 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 potrebe rozšírenia kanalizácie a vodovodu v obci a požiadal poslancov OZ o schválenie 

zámeru rozšírenia kanalizácie a vodovodu v obci a schválenie vypracovania PD pre účely 

stavebného konania a realizácie projektu. Poslanci zámer a prípravu PD jednohlasne 

schválili. 
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Uznesenie č. 298/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

zámer rozšírenia vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves a s tým spojenú prípravu 

projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia a realizácie stavby 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 potrebe výstavby prestupného bývania a výstavby obydlí v lokalite ul. Rómskej a požiadal 

poslancov OZ o schválenie zámeru výstavby prestupného bývania a výstavby obydlí 

v lokalite ul. Rómskej a schválenie vypracovania PD pre účely stavebného konania 

a realizácie projektu. Poslanci zámer a prípravu PD jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 299/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

zámer výstavby prestupného bývania a výstavby obydlí v lokalite ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi a s tým spojenú prípravu projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia 

a realizácie stavby 

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 opatreniach obce na úseku riešenia havarijného stavu - zosuvu svahu nad rodinnými 

domami na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi. Poslanci zobrali informáciu starostu obce 

na vedomie. 

 

Uznesenie č. 300/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o vykonaných opatreniach na úseku riešenia 

havarijného stavu - zosuvu svahu nad rodinnými domami na ul. Rómskej v Pečovskej Novej 

Vsi 

 

 o ukončení projektov terénnej sociálnej práce, komunitného centra a opatrovateľskej 

služby dňom 31.10.2015. Informoval, že v novembri bude terénna sociálna práca 

poskytovaná jednou pracovníčkou, ktorá je v pracovnom pomere na dobu neurčitú na 

obci, pričom ako náhradné riešenie na preklenutie daného stavu obec využije nástroje 

zamestnanosti poskytované ÚPSVaR a od 1.12.2015 zamestná v rámci dobrovoľníckej 

činnosti na dobu pol roka 14 osôb, ktoré budú plniť úlohy na spomínaných úsekoch 

a naviac rozšíria aj poskytovanie zdravotnej asistencie v marginalizovanej rómskej 

komunite. Poslanci zobrali informáciu starostu obce na vedomie. 
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Uznesenie č. 301/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o ukončení projektov terénnej sociálnej práce, 

komunitnej sociálnej práce a opatrovateľskej služby v obci Pečovská Nová Ves dňom 

31.10.2015 a náhradnom riešení obce Pečovská Nová Ves na preklenutie daného stavu, 

rozšíreného o poskytovanie zdravotnej asistencie pre marginalizovanú časť obyvateľstva 

v obci Pečovská Nová Ves do doby pokračovania projektov na jednotlivých úsekoch 

poskytovania sociálnych služieb. 

                                                                  

 o ukončení zmluvného nájomného vzťahu obce s n. o. Wyfalu – Nová dedina so sídlom 

ul. Kvetná 22, Pečovská Nová Ves k budove na ul. Kvetnej č. 32 v Pečovskej Novej Vsi, 

kde bolo prevádzkované komunitné centrum. Budova bola dňa 30.10.2015 odovzdaná 

vlastníkovi, 

 o príprave projektu poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v našej obci, ktorej 

poskytovanie bude zastrešené obcou Pečovská Nová Ves. Projekt uskutočňovaný 

v minulosti neziskovou organizáciou LIRI v našej obci bol 31.10.2015 ukončený. 

Zámerom obce je pokračovať v tejto činnosti vo väčšom rozsahu, avšak pod hlavičkou 

obce Pečovská Nová Ves, zvýšiť počet opatrovateliek a opatrovaných osôb a tak rozšíriť 

okruh prijímateľov služby a súčasne riešiť zamestnanosť osôb v našej obci. Poslanci 

zámer obce  jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 302/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zámer obce Pečovská Nová Ves zapojiť sa do projektu poskytovania terénnej opatrovateľskej 

služby v obci.  

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 o množiacich sa „čiernych“ - nelegálnych skládkach odpadu na rôznych odľahlých 

častiach katastrálneho územia našej obce, ktoré sme zistili, resp. sme boli upozornení a na 

vlastné náklady sme ich museli odstrániť. Informoval o opatreniach obce na elimináciu 

daného stavu, monitoring riešeného územia, vyhľadávanie znečisťovateľov životného 

prostredia,  dokumentáciu konania a postúpenie na riešenie príslušným orgánom ochrany 

životného prostredia. Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce a jednohlasne 

schválili opatrenia na elimináciu vytvárania nelegálnych skládok. 
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Uznesenie č. 303/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o množiacich sa nelegálnych skládkach odpadu 

na odľahlých častiach katastrálneho územia obce Pečovská Nová Ves. 

                                                                  

Uznesenie č. 304/2015 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

opatrenia obce Pečovská Nová Ves zamerané na elimináciu vzniku nelegálnych skládok 

odpadu na odľahlých častiach katastrálneho územia obce Pečovská Nová Ves, spočívajúcich 

vo zvýšenom monitoringu riešeného územia, vyhľadávaní osôb, ktoré takéto skládky 

zakladajú, dokumentácii ich konania a postúpeniu vecí na riešenie príslušným orgánom 

ochrany životného prostredia.  

                                                                   

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 o pripravovanej služobnej ceste starostu obce a prednostu OcÚ v dňoch 15. až 16.11.2015 

do Bratislavy na galavečer spojený s ocenením laureátov v celorepublikovej súťaži „Roma 

Spirit“ za príkladnú prácu obce s rómskou komunitou,  

 o pripravovanej kultúrno-spoločenskej akcii 21.11.2015 „Katarínskom plese“ a pozval ich 

na akciu s partnermi, 

 

K bodu č. 6 

 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpil poslanec Želinský, 

ktorý sa opýtal starostu obce aký je stav podanej žiadosti o NFP projektom sociálneho 

stacionára. Starosta mu odpovedal, že doposiaľ nemá informáciu o podporených projektoch 

v danej výzve. Ďalšie otázky z radov poslancov už neboli, nakoľko odpovede poskytnuté 

v priebehu zasadnutia pri informáciách poskytnutých k jednotlivým bodom programu boli pre 

nich postačujúce. 

 

K bodu č. 7 

 

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

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil. 
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K bodu č. 8 

 

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

a opakovane ich všetkých pozval na pripravované kultúrno-spoločenské podujatie 

pripravované na 21.11.2015 „Katarínsky ples“.  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Lukáš Baňas - 

Peter Novický - 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková 


