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

14.9.2017 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Mgr. Lukáš Baňas,  Ján Antol, Jaroslav Želinský do bodu 6.2 
       

 

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov OZ Mgr. Lukáša Baňasa a Jána Antola na zasadnutí OZ 

z dôvodu pracovných povinností. Poslanec OZ Jaroslav Želinský svoje meškanie na zasadnutí 

OZ neodôvodnil. Starosta obce konštatoval, že fyzicky je prítomných šesť poslancov, OZ je 

uznášania schopné. Navrhol, aby program zasadnutia OZ zvolaného mimo plánu schválených 

zasadnutí OZ na rok 2017 bol  prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu 

zápisnice, poslancom OZ bola doručená v dostatočnom predstihu a súčasne bola zverejnená na 

webovej stránke  obce a na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou 

Pečovská Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na 

predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód 

výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 s projektom  „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek 

Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ 

5. Doručené podania 

6. Rôzne 

7. Otázky poslancov OZ 

8. Otázky a podnety občanov 

9. Záver    

 

Uznesenie č. 137/2017 

 

  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 XXX. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  6                            Proti     0                                Zdržal sa       0 
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K bodu č. 2  

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

Silvia Orosová a Peter Novický.  

 

Uznesenie č. 138/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

berie na vedomie  

 

určenie overovateľov zápisnice Mgr. Silvia Orosová a Petra Novického.  

                                                                               

                                                                                                                

K bodu č. 3 

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

Ing. Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščík a Mgr. Slavomír Karabinoš. 

 

Uznesenie č. 139/2017 

 

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. Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščík a  Mgr. Slavomír 

Karabinoš. 

                                                                

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4 

     V tomto bode programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili podanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program (IROP) na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 s projektom „EuroVelo 11 

v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ 

  

Uznesenie č. 140/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves 

v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu 

pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na predkladanie žiadostí o NFP na 

zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
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cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-

SC122-2016-15 s projektom  „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – 

Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a platným územným 

plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 38 118,97 

Eur (slovom: tridsaťosemtisícjedenstoosemnásť 97/100 Eur) z celkových výdavkov 

projektu vo výške 762 379,30 Eur (slovom: sedemstošesťdesiatdvatisíctristosedem-

desiatdeväť 30/100 Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

    

 

K bodu č. 5 

V bode s titulom „Doručené podania“ poslanci OZ postupne prejednali: 

 

5.1 Podanie Daniely Palenčárovej z Pečovskej Novej Vsi s titulom „Žiadosť o výmenu dverí“ 

zo dňa 21.8.2017.  

V diskusii vystúpili prednosta OcÚ Andrej Petruš, poslanci OZ Peter Novický, Ing. 

Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščák a starosta obce.  

Poslanci OZ schválili výmenu vchodových dverí na obecnom byte, ktorý sa nachádza 

v budove ZŠ v Pečovskej Novej Vsi, ul. Školská 12.  

 

Uznesenie č. 141/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

výmenu vchodových dverí na obecnom byte, ktorý sa nachádza v budove ZŠ v Pečovskej Novej 

Vsi, ul. Školská 12.  

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

5.2 Žiadosť ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 31.8.2017. Poslanci OZ schválili vrátenie 

finančných prostriedkov prijatých od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD, materskú školu, 

CVČ, réžiu k stravnému a nájomné za II. štvrťrok 2017 vo výške 5 164,13 Eur pre ZŠ s MŠ 

v Pečovskej Novej Vsi prevodom na výdavkový účet žiadateľa. 
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Uznesenie č. 142/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD, materskú 

školu, CVČ, réžiu k stravnému a nájomné za II. štvrťrok 2017 vo výške 5 164,13 Eur pre ZŠ 

s MŠ v Pečovskej Novej Vsi prevodom na výdavkový účet žiadateľa na základe žiadosti ZŠ 

s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 31.8.2017. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

5.3 Žiadosť ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 8.9.2017. Poslanci OZ schválili vrátenie 

finančných prostriedkov prijatých od sociálnej poisťovne – vrátka poistného za rok 2016 vo 

výške 77,16 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi prevodom na výdavkový účet žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 143/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od sociálnej poisťovne – vrátka poistného za rok 

2016 vo výške 77,16 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi prevodom na výdavkový účet 

žiadateľa na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 8.9.2017. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

5.4 Žiadosť ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 8.9.2017. Poslanci OZ schválili vrátenie  

finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí 

príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní 

vo výške 773,10 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi prevodom na výdavkový účet 

žiadateľa na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 8.9.2017. 

 

Uznesenie č. 144/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

vrátenie  finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí 

príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní 

vo výške 773,10 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi prevodom na výdavkový účet 

žiadateľa na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 8.9.2017. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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5.5 Žiadosť Petra Gabča z Pečovskej Novej Vsi zo dňa 31.8.2017 o prenájom pozemku na 

stavbu rodinného domu. Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obec  nevlastní na 

ul. Rómskej žiadne pozemky vhodné na individuálnu bytovú výstavbu. Poslanci OZ zobrali na 

vedomie žiadosť občana. Obec nedisponuje voľnými pozemkami v jej vlastníctve v danej 

lokalite. 

  

Uznesenie č. 145/2017 

 

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  

 

podanie Petra Gabča, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves zo dňa 31.8.2017, 

v ktorom žiada o prenájom pozemku v lokalite rómskej osady na stavbu rodinného domu. Obec 

nevlastní  na ul. Rómskej žiadne pozemky vhodné na individuálnu bytovú výstavbu. 

 

 

K bodu č. 6 

 V rámci predmetného bodu programu boli prejednané: 

 

6.1 Návrh starostu obce na  čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na dočerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2014, konkrétne prevod prostriedkov 

z rezervného fondu v celkovej sume  1 060,45 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume 1 060,45 Eur, pričom finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie 

investičnej akcie „Revitalizácia ul. Školskej medzi bytovými jednotkami“. Tieto finančné 

prostriedky na revitalizáciu ul. Školskej boli schválené v roku 2015 v celkovej sume 3 000,00 

Eur uznesením č. 169/2015 z 5.6.2015. Ich následné dočerpanie vo výške 2 874,00 Eur v roku 

2016 uznesením č. 76/2016 z 15.4.2016. V diskusii vystúpili poslanci OZ Peter Novický, Ing. 

Jozef Kolcun, Mgr. Silvia Orosová, prednosta OcÚ a starosta obce.  

 

Uznesenie č. 146/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na dočerpanie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu za rok 2014, konkrétne prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej 

sume  1 060,45 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 1 060,45 Eur, 

pričom finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie „Revitalizácia 

ul. Školskej medzi bytovými jednotkami“.  Finančné prostriedky na revitalizáciu ul. Školskej 

boli schválené v roku 2015 v celkovej sume 3 000,00 Eur uznesením č. 169/2015 z 5.6.2015. 

Ich následné dočerpanie vo výške 2 874,00 Eur v roku 2016 uznesením č. 76/2016 z 15.4.2016.  

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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6.2 Informácia starostu obce o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 

12.8.2017 do 14.9.2017, v ktorej konkrétne informoval prítomných o: 

 kolaudácii zrekonštruovaného mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi, 

 postupe rekonštrukčných prác na moste nad potokom Ľutinka na ceste I/68, 

 ukončení výstavby spevnených plôch na ul. Školskej a príprave kolaudácie stavby, 

 začatí stavebných prác podporeného projektu výstavby materskej školy, 

 príprave realizácie podporeného projektu odstránenia čiernych skládok, 

 príprave realizácie podporeného projektu dobudovania systému zberu odpadu v MRK obce 

Pečovská Nová Ves, 

 postupe prác pri revitalizácii ul. Školskej (medzi bytovými jednotkami), 

 prípravných prácach na povoľovacie konanie k výstavbe 24 bytových domov a technickej 

infraštruktúry, 

 opakovanej oprave studní v rómskej osade, 

 vyhodnotení XX. ročníka Pečovskonovoveského remeselného jarmoku, ktorý sa konal 

v dňoch 25. a 26.8.2017. 

 

  V rámci predmetného bodu programu starosta obce vyzval poslanca OZ Ing. Jozefa 

Kolcuna, predsedu komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, 

regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových 

opatrení, aby informoval prítomných o záveroch zasadnutia komisie, ktorá zasadala dňa 

13.9.2017 z podnetu starostu obce za účelom preventívneho riešenia protipovodňových 

opatrení pred záplavami rodinných domov a pozemkov na ul. Na Pečovec a Na Hliník. Na 

komisiu bol prizvaný súkromne hospodáriaci roľník p. Varga, ktorý obhospodaruje pozemky 

nad dotknutými lokalitami a majitelia nehnuteľností v dotyku pozemkov, ktorí boli v minulosti 

záplavami najviac dotknutí. Predseda komisie informoval prítomných o výsledkoch zasadnutia. 

V diskusii postupne vystúpili: poslanci Jozef Kolcun, Ing. Jozef Balaščík, Mgr. 

Slavomír Karabinoš, Peter Novický, Mgr. Silvia Orosová, starosta obce a prednosta OcÚ.  

Počas prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil 

poslanec OZ Jaroslav Želinský. 

  Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce na vedomie. 

 

Uznesenie č. 147/2017 

 

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 aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 12.8.2017 

do 14.9.2017. 

 

 

    K bodu č. 7 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“  neodzneli žiadne  

otázky a podnety poslancov OZ.  

  

  

K bodu č. 8 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ nezazneli žiadne otázky. Pri 

prejednávaní tohoto bodu nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti.  
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K bodu č. 9 

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

 

 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Silvia Orosová - 

Peter Novický -  

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková                                                                


