
Z Á P I S N I C A
zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

14.8.2015
v     Pečovskej Novej Vsi  

Program:      podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  Ing. Jozef Balaščík, 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.  Jozefa  Balaščíka  na  zasadnutí  OZ  z rodinných 
dôvodov. Navrhol zmenu programu oproti  programu uvedenému na pozvánke, ktorá tvorí 
prílohu zápisnice a bola poslancom v náležitom predstihu doručená a súčasne bola zverejnená 
aj na webovej stránke obce. Vzhľadom na podanie riaditeľky ZŠsMŠ, ktoré bolo doručené na 
OcÚ až dňa 13.8.2015 a je ho potrebné prejednať OZ, pozval starosta obce na zasadnutie OZ 
riaditeľku ZŠsMŠ Mgr. Valentínu Krajňákovú. Pani riaditeľka ZŠsMŠ ospravedlnila svoju 
neúčasť na rokovaní OZ, nakoľko v deň konania zasadnutia  bude odcestovaná mimo našu 
obec. Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia OZ tak, že za pôvodný bod č. 3 - 
Voľba návrhovej komisie navrhol zaradiť ako bod č. 4 – Správa o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej  činnosti  za  školský  rok  2014/2015.  Pôvodný  bod  č.  4  -  Kontrola 
plnenia  uznesení  a ďalšie  nasledujúce  body,  budú  posunuté  ako  body  č. 5  až  č.  23 
v pôvodnom navrhovanom poradí.

Pôvodný program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Konsolidovaná účtovná závierka obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2014
6. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015 o čerpaní finančných 

 prostriedkov v  jednotlivých programoch, prezentácii zámerov a vybraných cieľov obce  
 Pečovská Nová Ves k 30. 6. 2015

8. Rokovania komisií OZ – informácia
9. Predaj majetku obce – schválenie výsledkov VOS
10. Zaradenie stavieb do majetku obce
11. Zverenie majetku obce do výkonu správy VVS, a.s. Košice
12. Aktuálny stav úveru obce ku  dňu 31.7.2015 – informácia
13. Schválenie VZN č. 2/2015, ktorým  sa mení a dopĺňa  VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a 
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

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

15. Zriadenie sociálnej služby – Komunitné centrum, ul. Rómska, Pečovská Nová Ves
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16. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za 
obdobie od 5.6.2015 do 14.8.2015

17. Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves v roku 2015
18. Doručené podania – prejednanie
19. Rôzne
20. Otázky poslancov OZ
21. Otázky a podnety občanov
22. Záver

Novonavrhnutý program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

  2014/2015.
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Konsolidovaná účtovná závierka obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2014
7. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
8. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015 o čerpaní finančných 

  prostriedkov v  jednotlivých programoch, prezentácii zámerov a vybraných cieľov obce  
  Pečovská Nová Ves k 30. 6. 2015

9. Rokovania komisií OZ – informácia
10. Predaj majetku obce – schválenie výsledkov VOS
11. Zaradenie stavieb do majetku obce
12. Zverenie majetku obce do výkonu správy VVS, a.s. Košice
13. Aktuálny stav úveru obce ku  dňu 31.7.2015 – informácia
14. Schválenie VZN č. 2/2015, ktorým  sa mení a dopĺňa  VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a 
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

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

16. Zriadenie sociálnej služby – Komunitné centrum, ul. Rómska, Pečovská Nová Ves
17. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za 

obdobie od 5.6.2015 do 14.8.2015
18. Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves v roku 2015
19. Doručené podania – prejednanie
20. Rôzne
21. Otázky poslancov OZ
22. Otázky a podnety občanov
23. Záver

Uznesenie č. 186/2015
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 VI. zasadnutia OZ podľa  predloženého návrhu na zmenu programu.

Hlasovanie : Za  7                            Proti    0                                          Zdržal sa       0
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K bodu č. 2 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

Mgr.  Slavomír  Karabinoš  a Ing.  Jozef  Kolcun.  Pri  prejednávaní  predmetného  bodu sa  na 
zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav Želinský.

Uznesenie č. 187/2015
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. Slavomír Karabinoš a Ing. Jozef Kolcun. 
                                                                                                                                    

K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení: 

Mgr. Lukáš Baňas, Ján Antol a Peter Novický.

Uznesenie č. 188/2015
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. Lukáš Baňas, Ján Antol a Peter Novický.
                                                               
Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                   Zdržal sa       0

K bodu č. 4 
V tomto bode  prednosta  OcÚ odprezentoval  poslancom OZ dokumenty predložené 

riaditeľkou ZŠ s MŠ, konkrétne „Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti  za  školský  rok  2014/2015“,  „Zhodnotením  šk.  roka  2014/2015“,  „Koncepciou 
smerovania ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na roky 2015/2016“ a „Informáciou o predbežnom 
pedagogicko-organizačnom  a materiálno-technickom  zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho 
procesu v školskom roku 2015/2016“. Uvedené dokumenty poslanci OZ vzali na vedomie.

Uznesenie č. 189/2015
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 

dokument s titulom „Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 
školský  rok  2014/2015“  zo  dňa  30.6.2015,  predložený  Mgr.  Valentínou  Krajňákovou, 
riaditeľkou ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.

Uznesenie č. 190/2015
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 

dokument s titulom „Zhodnotenie šk. roka 2014/2015“ zo dňa 10.8.2015, predložený Mgr. 
Valentínou Krajňákovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. 
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Uznesenie č. 191/2015
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 

dokument  s titulom  „Koncepcia  smerovania  ZŠ s MŠ  Pečovská  Nová  Ves  na  roky 
2015/2016“  bez  uvedenia  dňa  vyhotovenia,  doručený  na  OcÚ  Pečovská  Nová  Ves  dňa 
13.8.2015, predložený Mgr. Valentínou Krajňákovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Pečovská Nová 
Ves. 

Uznesenie č. 192/2015
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 

dokument  s titulom  „Informácia  o predbežnom  pedagogicko-organizačnom  a materiálno-
technickom zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016“ zo 
dňa 10.8.2015,  predložený Mgr.  Valentínou Krajňákovou,  riaditeľkou  ZŠ s MŠ Pečovská 
Nová Ves. 

K bodu č. 5 
V tomto  bode  hlavná  kontrolórka  obce  Ing.  Nadežda  Matisovská  zhodnotila  stav 

plnenia uznesení z V. zasadnutia OZ konaného dňa 5.6.2015. 
Informovala, že:

a) v rámci  splnenia uznesenia č.  99/2015 zo dňa 23.3.2015 z III.  zasadnutia  OZ boli  dňa 
7.7.2015 podpísané: darovacia zmluva pre obec Pečovská Nová Ves na novovytvorenú 
parcelu č. 1471/13  o výmere 2937 m2  a zmluva o budúcej zmluve bezplatného prevodu – 
darovania obci Pečovská Nová Ves parciel  C KN  č. 1471/12 o výmere  17810 m2, k. ú. 
Pečovská Nová Ves a parcelu C KN č. 1489/5, druh pozemku: ostatné plochy o  výmere 
1252 m2 v k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 2101,

b) v rámci  splnenia uznesenia č.  159/2015 zo dňa 5.6.2015 z  V. zasadnutia  OZ  bola dňa 
17.6.2015 podpísaná kúpna zmluva k predaju  parcely č. 912/146 o výmere 35 m2,  k. ú. 
Pečovská Nová Ves,

c) v rámci splnenia uznesení č. 160 až 162 zo dňa 5.6.2015 z V. zasadnutia OZ bola obcou 
Pečovská Nová Ves vyhlásená a na informačnej tabuli dňa 8.6.2015 zverejnená verejná 
obchodná  súťaž  (ďalej  iba  „VOS“)  na  predaj  majetku  obce  -  parciel  č.  912/151, 
č. 912/150 a č. 912/149, každá o výmere 35 m2,  k. ú. Pečovská Nová Ves do 13.00 h. dňa 
24.6.2015.

                          
        
Uznesenie č. 193/2015

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 hlavnej kontrolórky obce Ing. Nadeždy Matisovskej o stave plnenia uznesení z V. 
zasadnutia OZ konaného dňa 5.6.2015. 
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K bodu č. 6
V tomto  bode  prednosta  OcÚ  informoval  poslancov  OZ  o  konsolidovanej  účtovnej 

závierke obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2014. Poslanci OZ predmetný dokument zobrali na 
vedomie.

Uznesenie č. 194/2015
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 

konsolidovanú účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2014. 

K bodu č. 7
V tomto  bode  prednosta  OcÚ  oboznámil  poslancov  OZ  so  správu  audítora  ku 

konsolidovanej  účtovnej  závierke  obce  Pečovská  Nová  Ves  k 31.12.2014.  Poslanci  OZ 
predmetný dokument zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 195/2015
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 audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2014. 

K bodu č. 8
V tomto  bode  prednosta  OcÚ  oboznámil  poslancov  OZ  s  monitorovacou  správou 

programového  rozpočtu  k 30.6.2015  o čerpaní  finančných  prostriedkov  v  jednotlivých 
programoch, prezentácii zámerov a vybraných cieľov obce Pečovská Nová Ves k 30. 6. 2015. 
Poslanci OZ predmetný dokument zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 196/2015
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 

monitorovaciu správu programového rozpočtu  obce Pečovská Nová Ves k 30. 6. 2015. 

K bodu č. 9
V tomto bode bola  prezentovaná  činnosť odborných komisií  pri  OZ za obdobie od 

posledného zasadnutia OZ.
9.1.   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 raz a to 6.8.2015.

Prejednali: 
• konsolidovanú  účtovnú  závierku  obce  Pečovská  Nová  Ves  k 31.12.2014  a správu 

audítora  ku  konsolidovanej  účtovnej  závierke  s odporúčaním pre  OZ vziať  obidva 
dokumenty na vedomie,

5



• monitorovaciu  správu  programového  rozpočtu  k 30.6.2015  o čerpaní  finančných 
prostriedkov  v  jednotlivých  programoch, prezentácii  zámerov  a vybraných  cieľov 
obce Pečovská Nová Ves k 30. 6. 2015 s odporúčaním pre OZ vziať ju na vedomie,

• výsledky VOS na predaj troch pozemkov – parcely č. 912/149, 912/150, 912/151,  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 garáží s odporúčaním pre OZ schváliť predaj pozemkov podľa výsledkov 
VOS,

• návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015, s odporúčaním pre OZ 
schváliť zmenu rozpočtovým opatrením  č. 4/2015,

• informáciu o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2015 s odporúčaním 
pre OZ vziať informáciu na vedomie,

• návrhy na zaradenie štyroch stavieb do majetku obce s odporúčaním pre OZ zaradenie 
troch  kolaudovaných  stavieb  vziať  na  vedomie  a  stavbu  „Miestna  komunikácia 
a rekonštrukcia chodníkov na ulici Záhradnej“ schváliť,

• návrh VZN č. 2/2015, ktorým  sa mení a dopĺňa  VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 
o  výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  resp.  žiaka  na  čiastočnú  úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s odporúčaním pre OZ návrh 
schváliť,

• doručené  žiadosti  a podania  ZŠs MŠ  Pečovská  Nová  Ves  a MAS  Bachureň 
s odporúčaním pre OZ návrhy schváliť,

• doručené  podanie  občanov  k ponuke  odpredaja  ich  pozemkov  na  prístupovú  cestu 
k ich pozemkom z ul. Na Pečovec za 1,- Eur s odporúčaním pre OZ návrh za vyššie 
uvedených podmienok schváliť.

9.2. Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného 
        plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, 
        poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v sledovanom období zasadala 
        jedenkrát.
Vzali na vedomie:

• podnet  občana  z ul.  Južnej,  ktorý  obec  vybavila  odoslaním  výzvy  vlastníkom 
susedných pozemkov na uvedenej ulici na ich pokosenie a upozornením na porušenie 
zákona  na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a možnosť uloženia pokuty OÚ 
Prešov, odborom pozemkovým a lesným. Po prevzatí upozornení majitelia zabezpečili 
pokosenie pozemkov.

Prejednali:
• žiadosť občana z ul.  Rómskej  o pridelenie nájomného bytu s odporúčaním,  nakoľko 

obec nájomné byty nevlastní považovať žiadosť ako bezpredmetnú,
• tri  žiadosti  občanov  z ul.  Rómskej  o  pridelenie  pozemkov  na  prenájom za  účelom 

výstavby rodinných domov na ul. Rómskej, s odporúčaním vziať žiadosti na vedomie,
• žiadosť občanov z ul.  Hlavnej o vybudovanie miestnej komunikácie na koncoch ich 

pozemkov v smere od ul. Na Pečovec (pozn. - parcely č.702/1, č. 700/1, č. 699/1, č. 
698, č. 695/2 a č. 695/1), ktoré za cenu 1.- Eur odpredajú obci do majetku za účelom 
vybudovania  miestnej  komunikácie  s odporúčaním  návrh  vlastníkov  za  vyššie 
uvedených podmienok prijať.

9.3. Mgr. Slavomír Karabinoš ako predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu 
s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu s  Rómami informoval, 
že  v posudzovanom období  zasadala  komisia  dňa  20.7.2015  v súvislosti  s prípravou 
18. Pečovskonovoveského jarmoku. 
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9.4. Komisia  sociálna, zdravotníctva,  starostlivosti  o dôchodcov,  ochrany  verejného 
poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia  priestupkov a sťažností   v posudzovanom 
období nezasadala.

9.5. Predseda  komisie  Jaroslav  Želinský  informoval,  že  komisia  na  ochranu  verejného 
záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom období tiež nezasadala.

 

Uznesenie č. 197/2015
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 o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 5.6.2015 do 14.8.2015.

K bodu č. 10
V tomto bode boli na návrh Mgr. Silvie Orosovej predsedníčky komisie ekonomickej, 

kontroly  a správy  obecného  majetku,  podnikateľskej  činnosti,  riešenia  nezamestnanosti 
prejednané výsledky verejnej obchodnej súťaže ( ďalej len „VOS“) a následne bol schválený 
predaj  majetku  obce  spôsobom  upraveným  zákonom  o majetku  obcí  -  formou  VOS, 
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, konkrétne:

• Ing.  Petrovi  Mašľarovi,  parcelu  č.  912/151,  k.  ú.  Pečovská  Nová  Ves  na  základe 
žiadosti zo dňa 19.6.2015, zámer na odpredaj pozemku OVS schválený uznesením OZ 
č. 160/2015 dňa 5.6.2015, VOS vyhlásená 8.6.2015, víťaz VOS,

• Jozefovi a Márii Želinským, parcelu č. 912/150,  k. ú. Pečovská Nová Ves na základe 
žiadosti  zo  dňa  19.6.2015,  zámer  na  odpredaj  pozemku  schválený  uznesením OZ 
č. 161/2015 dňa 5.6.2015, VOS vyhlásená 8.6.2015, víťaz VOS,

• Martinovi  Argalassymu,  parcelu  č.  912/149,  k.  ú.  Pečovská  Nová Ves na  základe 
žiadosti zo dňa 19.6.2015, zámer na odpredaj pozemku OVS schválený uznesením OZ 
č. 162/2015 dňa 5.6.2015, VOS vyhlásená 8.6.2015, víťaz VOS.

Uznesenie č. 198/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

predaj  pozemku C KN parc.  č.  912/151 o výmere  35 m2,  druh pozemku ovocné sady za 
vysúťaženú cenu 10,-  Eur/m2,  za  celkovú cenu  350,-  Eur pre  Ing.  Petra  Mašľára,  bytom 
Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 32/25, 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 je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov.  Nadobúdateľ  pozemku nie  je 
osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0
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Uznesenie č. 199/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

predaj  pozemku  C  KN  parc.  č.  912/150  o  výmere  35  m2,  druh  pozemku  ovocné  sady 
za vysúťaženú  cenu  10,-  Eur/m2,  za  celkovú  cenu  350,-  Eur pre  Jozefa  Želinského 
a manželku Máriu r. Huňadyovú, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 574/92 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 je realizovaný verejnou obchodnou 
súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Nadobúdatelia pozemku nie sú osobami uvedenými v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                              Zdržal sa       1   
                                                                                                                           (Peter Novický)

Uznesenie č. 200/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

predaj  pozemku C KN parc.  č.  912/149 o výmere  35 m2,  druh pozemku ovocné sady za 
vysúťaženú cenu 10,-  Eur/m2,  za celkovú cenu 350,-  Eur pre Martina Argalassyho bytom 
Pečovská  Nová  Ves,  ul.  Na  rybníkoch  485/7 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 je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ pozemku 
nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                              Zdržal sa       0

K bodu č. 11
V tomto bode programu na návrh prednostu OcÚ poslanci  OZ zobrali  na vedomie 

zaradenie stavieb do majetku obce, konkrétne: 
• stavba „STL pripojovací plynovod na ulici Jabloňová I. etapa“ v hodnote 16 952,22 Eur 

(pozn.  -  na základe  kolaudačného rozhodnutia  č.  232/2011 – 90/UL-03 vydaného dňa 
7.9.2011), 

• stavba „Verejná kanalizácia na ulici Jabloňovej I. etapa“ v hodnote 2 887,23 Eur (pozn. - 
na  základe  kolaudačného  rozhodnutia  č.  OU-SB-OSZP-2015/000485-00004-Če/ŠVS 
vydaného dňa 26.6.2015),

• stavba „Verejný vodovod  na ulici Jabloňová I. etapa“  vo výške 5 493,32 Eur (pozn. - na 
základe  kolaudačného  rozhodnutia  č.  OU-SB-OSZP-2015/000485-00004-Če/ŠVS 
vydaného dňa 26.6.2015). 
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V tomto  bode  programu  na  návrh  prednostu  OcÚ poslanci  OZ schválili  zaradenie 
stavby  „Miestna  komunikácia  a rekonštrukcia  chodníkov  na  ulici  Záhradnej“  vo  výške 
17 662,40 Eur do majetku obce.

Uznesenie č. 201/2015
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 tom,  že  stavba  „STL  pripojovací  plynovod  na  ulici  Jabloňová  I.  etapa“ 
v hodnote 16 952,22 Eur, skolaudovaná rozhodnutím č. 232/2011 – 90/UL-03 vydaným dňa 
7.9.2011 bola dňom 14.8.2015 zaradená do majetku obce.

Uznesenie č. 202/2015
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 tom,  že stavba  „Verejná kanalizácia  na  ulici  Jabloňovej  I.  etapa“  v hodnote 
2 887,23  Eur,  skolaudovaná  rozhodnutím  č.OU-SB-OSZP-2015/000485-00004-Če/ŠVS 
vydaného dňa 26.6.2015  bola dňom 14.8.2015 zaradená do majetku obce.

Uznesenie č. 203/2015
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 tom,  že  stavba  „Verejný  vodovod   na  ulici  Jabloňová  I.  etapa“   vo  výške 
5 493,32  Eur,  skolaudovaná  rozhodnutím  č.  OU-SB-OSZP-2015/000485-00004-Če/ŠVS 
vydaným dňa 26.6.2015 bola dňom 14.8.2015 zaradená do majetku obce.

Uznesenie č. 204/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

zaradenie  stavby  „Miestna  komunikácia  a rekonštrukcia  chodníkov  na  ulici  Záhradnej 
v Pečovskej Novej Vsi“  v hodnote 17 662,40 Eur do majetku obce dňom 14.8.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

9



K bodu č. 12
V tomto bode poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ schválili návrh zmluvy o výkone 

správy  majetku  obce  do  výkonu  správy Východoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti,  a.s. 
Košice., konkrétne:

• stavbu „Verejná kanalizácia na ulici Jabloňovej I. etapa“ v hodnote 2 887,23 Eur“,
• stavbu „Verejný vodovod  na ulici Jabloňová I. etapa“ v hodnote 5 493,32 Eur.

Uznesenie č. 205/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

zverenie majetku obce:„Rozšírenie kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, ul. Jabloňová – 
I.  etapa“,  uličná  stoka  A,  materiál  PVC-K, DN 300,  dĺžka  76,34 m,  v účtovnej  hodnote 
2 887,23  Eur do správy pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 206/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

zverenie majetku obce: „Rozšírenie vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, ul. Jabloňová – 
I. etapa“, materiál: HDPE SDR 11, DN/ID 100, dĺžka: 92,69 m, materiál: HDPE SDR 11, 
DN/ID 80, dĺžka 111,31 m, materiál: HDPE SDR 11, DN/ID 80, dĺžka: 48,00 m, v účtovnej 
hodnote 5 493,32  Eur, do správy pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

K bodu č. 13
V tomto  bode  prednosta  OcÚ informoval  poslancov  OZ o výške  aktuálneho  stavu 

úveru obce ku dňu 31.7.2015, ktorý predstavuje sumu 237 207,79 Eur.

Uznesenie č. 207/2015
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  31.7.2015,  ktorý  predstavuje  sumu 
237 207,79 Eur.           
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K bodu č. 14
Na návrh prednostu OcÚ poslanci OZ schválili návrh  VZN č. 2/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Uznesenie č. 208/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

VZN  č.  2/2015,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  VZN  č.  46/2008  zo  dňa  15.10.2008  o  výške 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni.

Hlasovanie : Za  8                            Proti    0                                      Zdržal sa       0

K bodu č. 15
V rámci  predmetného bodu starosta  obce poslancom OZ predstavil  zámer  prípravy 

dokumentu „Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 s výhľadom do 
roku 2025“. OZ predložený zámer schválilo. 

Uznesenie č. 209/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

zámer „Programu 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. 16
V rámci predmetného bodu starosta obce poslancom OZ predstavil potrebu registrácie 

obecného Komunitného centra  na ul.  Rómskej  v  Pečovskej  Novej  Vsi  ako poskytovateľa 
sociálnej služby na PSK Prešov. Vzhľadom k tomu, že tohto času komunitné centrum vedie 
Mgr.  Renáta  Ondrijová,  OPKC  poverená  vedením  KC,  zamestnaná  cestou  národného 
programu Komunitné  centrá,  ktorého činnosť je  limitovaná  do 31.10.2015 a menovaná,  v 
prípade, že NP KC nebude plynule pokračovať ďalej, nebude zamestnankyňou OcÚ, navrhol, 
aby riaditeľom zariadenia na poskytovanie sociálnej starostlivosti na zriaďovateľskej listine 
bol starosta obce bez nároku na odmenu.  V prípade pokračovania NP KC funkciu OPKC 
poverenej vedením KC bude naďalej vykonávať Mgr. Renáta Ondrijová.
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Uznesenie č. 210/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

zaradenie Komunitného centra, ul. Rómska, 082 56  Pečovská Nová Ves ako poskytovateľa 
sociálnej  služby  Komunitné  centrum,  ambulantná,  terénna  forma,  s predmetom  činnosti 
poskytovania  fyzickej  osobe  v nepriaznivej  sociálnej  situácii  podľa  §  2  ods.  2,  písm.  h) 
zákona  o sociálnych  službách  č.  448/2008  Z.z.,  sociálneho  poradenstva,  pomoci  pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoci pri príprave na školskú dochádzku 
a školské  vyučovanie  a sprevádzanie  do  a zo  školského  zariadenia,  vykonávanie 
preventívnych aktivít a zabezpečovanie záujmových aktivít v súlade so zákonom o sociálnych 
službách č. 448/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 211/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

za  riaditeľa  zariadenia  sociálnej  starostlivosti:  Komunitné  centrum,  ul.  Rómska,  082  56 
Pečovská Nová Ves ako poskytovateľa  sociálnej  služby Komunitné  centrum,  ambulantná, 
terénna  forma  PhDr.  Jaroslava  Dujavu,  nar.  25.6.1968,  bytom  Pečovská  Nová  Ves,  ul. 
Školská 522/16, starostu obce Pečovská Nová Ves s účinnosťou od 15.8.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                   Zdržal sa       0

K bodu č. 17
Hlavná kontrolórka  obce  Pečovská Nová Ves Ing.  Nadežda  Matisovská predniesla 

správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 6.6.2015 do 14.8.2015. 

Uznesenie č. 212/2015
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 hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za 
obdobie od 6.6.2015 do 14.8.2015.

K bodu č. 18
Prednosta  OcÚ  predniesol  návrh  na  zmenu  rozpočtu  rozpočtovým  opatrením 

č. 4/2015,  ktoré  predstavuje  prekročenie  príjmov  ako  aj  výdavkov  v celkovej  sume 
39 104,- Eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 756 500,- Eur.  Poslanci OZ 
predložený návrh jednohlasne schválili.
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Uznesenie č. 213/2015
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. 4/2015 zo dňa 14.8.2015.
 

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                              Zdržal sa       0 

K bodu č. 19
V rámci tohto bodu poslanci OZ postupne prejednali doručené podanie:

19.1. Poslanci OZ prejednali žiadosť ZŠ s MŠ k zriadeniu ďalšieho oddelenia ŠKD zo dňa 
23.6.2015 a schválili zriadenie nového oddelenia ŠKD od 1.9.2015.

Uznesenie č. 214/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

zriadenie  nového  oddelenia  ŠKD  pri  ZŠ s MŠ  Pečovská  Nová  Ves  v školskom  roku 
2015/2016 s účinnosťou od 1.9.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 

19.2. Poslanci OZ prejednali žiadosť ZŠ s MŠ o vydanie stanoviska k plánovanému zriadeniu 
novej triedy MŠ v školskom roku 2015/2016 zo dňa 23.6.2015 a odsúhlasili vytvorenie 
novej triedy v MŠ v školskom roku 2015/2016 s navýšením dvoch pracovných miest – 
učiteliek MŠ s účinnosťou od 1.9.2015.

Uznesenie č. 215/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

vytvorenie novej triedy v Materskej škole v Pečovskej Novej Vsi v školskom roku 2015/2016 
s navýšením dvoch pracovných miest – učiteliek MŠ s účinnosťou od 1.9.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 

19.3. Poslanci OZ prejednali žiadosť ZŠ s MŠ o vrátenie finančných prostriedkov prijatých od 
rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD pri ZŠ, MŠ, CVČ, réžiu k stravnému, nájomné 
a finančné  prostriedky  za  dobropisy  celkove  v sume  3155,16  Eur  zo  dňa  7.7.2015 
a schválili vrátenie finančných prostriedkov z výdavkového účtu obce Pečovská Nová 
Ves na výdavkový účet ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
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Uznesenie č. 216/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD pri ZŠ, 
MŠ, CVČ, réžiu k stravnému, nájomné a finančné prostriedky za dobropisy celkove v sume 
3155,16  Eur  z výdavkového  účtu  obce  Pečovská  Nová Ves  na  výdavkový účet  ZŠ s MŠ 
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves zo dňa 7.7.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 

19.4. Poslanci OZ prejednali žiadosť ZŠ s MŠ o vrátenie finančných prostriedkov prijatých od 
Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov na základe zmluvy o súvislej  praxi žiakov 
PaSA  celkove  v sume  40,49.-  Eur  zo  dňa  7.7.2015  a schválili  vrátenie  finančných 
prostriedkov z výdavkového účtu obce Pečovská Nová Ves na výdavkový účet ZŠ s MŠ 
Pečovská Nová Ves.

Uznesenie č. 217/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov na 
základe zmluvy o súvislej praxi žiakov PaSA celkove v sume 40,49.- Eur z výdavkového účtu 
obce Pečovská Nová Ves na výdavkový účet ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti 
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves zo dňa 7.7.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 

19.5. Poslanci OZ prejednali bod č. 2 z uznesenia Výkonného výboru Občianského združenia 
MAS  Partnerstvo  Bachureň  a Verejného  sektora  MAS  Partnerstvo  Bachureň  o.  z. 
č. 2/2015 zo dňa 15.7.2015, ktorým bol štatutárnymi  zástupcami členov odsúhlasený 
a jednohlasne schválený finančný príspevok na vypracovanie CLLD pre programové 
obdobie 2014 – 2020 v celkovej čiastke 15000,00.- Eur, pričom verejný sektor zároveň 
odsúhlasil a jednohlasným hlasovaním schválil príspevok 1000,00.- Eur za každú obec, 
ktorý  je  potrebné  uhradiť  do  termínu  31.10.2015.  Poslanci  OZ  schválili  úhradu 
príspevku vo výške 1000,00 Eur na vypracovanie CLLD pre programové obdobie 2014 
– 2020 MAS Partnerstvo Bachureň o. z. za obec Pečovská Nová Ves.

Uznesenie č. 218/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

úhradu príspevku vo výške 1000,00 Eur  na vypracovanie CLLD pre programové obdobie 
2014 – 2020 MAS Partnerstvo Bachureň o. z. za obec Pečovská Nová Ves v súlade s bodom 
č.  2   uznesenia  Výkonného  výboru  Občianskeho  združenia   MAS  Partnerstvo  Bachureň 
a Verejného sektora MAS Partnerstvo Bachureň č. 2/2015 zo dňa 15.7.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 
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19.6. Poslanci OZ prejednali bod č. 3 z uznesenia Výkonného výboru Občianskeho združenia 
MAS Partnerstvo Bachureň a Verejného sektora MAS Partnerstvo Bachureň č. 2/2015 
zo  dňa  15.7.2015,  ktorým  bol  štatutárnymi  zástupcami  členov  odsúhlasený 
a jednohlasne schválený mimoriadny členský príspevok pre udržateľnosť a chod MAS 
na obdobie od 1.8.2015 do 31.1.2016 vo výške pre verejný sektor 100,00 Eur/mesiac, 
spolu 600,00 Eur s úhradou do 31.8.2015. Poslanci OZ schválili úhradu   mimoriadneho 
členského  príspevku  pre  udržateľnosť  a chod  MAS  na  obdobie  od  1.8.2015  do 
31.1.2016 vo výške pre verejný sektor, spolu 600,00 Eur za obec Pečovská Nová Ves 
s úhradou do 31.8.2015. 

Uznesenie č. 219/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

úhradu  mimoriadneho  členského  príspevku  pre  udržateľnosť  a chod  MAS  Partnerstvo 
Bachureň  o.  z.  na  obdobie  od 1.8.2015 do 31.1.2016 vo výške  pre verejný sektor,  spolu 
600,00  Eur  za  obec  Pečovská  Nová  Ves  s úhradou  do  31.8.2015  v súlade  s  bodom č.  3 
 uznesenia  Výkonného  výboru  Občianskeho  združenia   MAS  Partnerstvo  Bachureň 
a Verejného sektora MAS Partnerstvo Bachureň č. 2/2015 zo dňa 15.7.2015.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 

19.7.  Poslanci  OZ  prejednali  žiadosť  občanov  z ul.  Hlavnej  o  vybudovanie  miestnej 
komunikácie na koncoch ich pozemkov v smere od ul. Na Pečovec (pozn. - parcely 
č.702/1, č. 700/1, č. 699/1, č. 698, č. 695/2 a č. 695/1, ktoré za cenu 1.- Eur odpredajú 
obci do majetku za účelom vybudovania miestnej komunikácie. Poslanci OZ schválili 
zámer odkúpenia časti pozemkov parciel: č.702/1, č. 700/1, č. 699/1, č. 698, č. 695/2 
a č. 695/1, k. ú. Pečovská Nová Ves za cenu 1.- Eur/pomerná časť parcely v šírke 
podľa vyjadrenia projektanta na vybudovanie miestnej komunikácie v smere od ul. Na 
Pečovec.

 

Uznesenie č. 220/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

zámer  odkúpenia  časti  pozemkov  parciel:  č. 702/1,  č. 700/1,  č. 699/1,  č. 698,  č. 695/2 
a č. 695/1,  k.  ú.  Pečovská Nová Ves za cenu 1.-  Eur/pomerná  časť  parcely v šírke podľa 
príslušných noriem nevyhnutne potrebných pre vybudovanie miestnej komunikácie v smere 
od ul. Na Pečovec.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 

19.8. Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť Róberta Červeňáka, bytom ul. Rómska č. 11, 
Pečovská  Nová  Ves  o pridelenie  nájomného  bytu. Nakoľko  obec  nemá  k dispozícii 
voľné nájomné byty žiadosť zobrali na vedomie a odporučili žiadosť evidovať na OcÚ.
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Uznesenie č. 221/2015
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  Róberta  Červeňáka,  bytom  ul.  Rómska  č.  11,  Pečovská  Nová  Ves  o pridelenie 
nájomného bytu.

19.9.  Poslanci  OZ zobrali  na  vedomie  žiadosti  Romana  Bilého,  bytom ul. Rómska  č. 28, 
Pečovská Nová Ves,  Silvie Bilej, bytom ul. Rómska č.28, Pečovská Nová Ves a Nataše 
Červeňákovej  bytom ul. Rómska  č.11,  Pečovská Nová Ves  o prenájom pozemku  na 
stavbu rodinného domu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi. Nakoľko obec v lokalite 
ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi nevlastní pozemky, ktoré by bolo možné prenajať 
na výstavbu rodinných domov. Od roku 2010 je naviac vyhlásená mimoriadna situácia 
pre  hroziaci  zosuv  pôdy,  táto  doposiaľ  nebola  zastabilizovaná,  do  odvolania 
mimoriadnej  situácie  je  povoľovanie  výstavby  v danej  lokalite  zakázané.  Poslanci 
odporučili žiadosti evidovať na OcÚ.

Uznesenie č. 222/2015
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 Romana Bilého, bytom ul. Rómska č. 28, Pečovská Nová Ves  o  prenájom pozemku 
na stavbu rodinného domu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi.

Uznesenie č. 223/2015
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  Silvie Bilej, bytom ul. Rómska č. 28, Pečovská Nová Ves o  prenájom pozemku na 
stavbu rodinného domu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi.

Uznesenie č. 224/2015
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  Nataše  Červeňákovej  bytom  ul. Rómska  č. 11,  Pečovská  Nová  Ves o  prenájom 
pozemku na stavbu rodinného domu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi.

K bodu č. 20
V bode  „Rôzne“  prednosta  OcÚ  informoval  poslancov  OZ  o podaní  Petra  Janiča, 

bytom ul.  Za majerom č.  756/34,  Pečovská Nová Ves,  ktorý si  v súlade s uznesením OZ 
č. XI-C/2 z 24.8.2012 – pojednávajúcom o súhlase OZ na zakúpenie stavebného materiálu 
obcou  na  vybudovanie  protihlukovej  steny  pri  parcele  č.  1100/81  v lokalite  Za  majerom 
uplatnil  náhradu  materiálu  na  jej  realizáciu  vo  výške  cca  3.454,-  Eur.  V diskusii 
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k predmetnému bodu postupne  vystúpili  poslanci  OZ Kolcun,  Antol,  Semančík,  Želinský, 
Novický, Orosová, Baňas, starosta obce a prednosta OcÚ. Poslanci uznesenie OZ č. XI-C/2 
z 24.8.2012  o schválení  náhrady  materiálu  na  výstavbu  steny  zrušili  s odôvodnením,  že 
pôvodne schválené uznesenie je v rozpore s nakladaním finančných prostriedkov obce, obec 
nemôže investovať finančné prostriedky obce na pozemku, ktorý nie je v jej vlastníctve. Obec 
nemôže stavať súkromným osobám. V danej lokalite je v súčasnej dobe realizovaná výsadba 
zelene s cieľom záchytu prachu, znižovania hluku a skrášlenia okolia. Výsadba zelene bude 
priebežne pokračovať aj v nasledujúcom období.  

Uznesenie č. 225/2015
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. XI-C/2 z 24.8.2012 pojednávajúce o súhlase OZ na zakúpenie materiálu na 
výstavbu protihlukovej steny pri parcele č. 1100/81 v lokalite Za majerom v Pečovskej Novej 
Vsi.

Hlasovanie : Za   6                      Proti    0                  Zdržal sa     2
 (p. Želinský, Mgr. Baňas) 

V tomto bode následne starosta obce informoval poslancov OZ o:

• nepodporení  podaného  projektu  „Podpora  športu  2015“,  ktorým  sme  sa  uchádzali 
o finančné prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým povrchom v areáli 
ZŠsMŠ  a požiadal  poslancov  o podporu  realizácie  predmetného  projektu  z vlastných 
zdrojov  obce  v upravenej  verzii  oproti  pôvodne  podávanému  projektu,  ktorý  by  obec 
zrealizovala z pomernej časti svojpomocne, hlavne v časti elektrické osvetlenie a výstavba 
chodníkov  v okolí  ihriska  s tým,  že  druhá  časť  nákladov  nad  doposiaľ  schválených 
40.000,- Eur by bola po vysúťažení ceny zmluvne dohodnutá k úhrade z rozpočtu roku 
2016 na konci 1. štvrťroka 2016. Vyjadril,  že vybudovanie ihriska by značne prispelo 
k sfunkčneniu a skrášleniu športového areálu ZŠ s MŠ, v čase vyučovania by ho mohli 
využívať  žiaci  školy a v ostatnom čase spoločenské organizácie  a verejnosť.  V diskusii 
postupne  vystúpili  poslanci  Novický,  ktorý  namietal  začať  s výstavbou  na  jeseň,  Ing. 
Semančík, ktorý navrhol, aby sa s výstavbou počkalo na novú výzvu a v rámci nej, aby sa 
obec  uchádzala  o podporu  výstavby  ihriska  podobne  ako  tomu  bolo  v prípade 
multifunkčného ihriska v lokalite Roveň. V reakcii na jeho vystúpenie reagoval starosta 
obce, že multifunkčné ihrisko v lokalite Roveň bolo realizované z vlastných finančných 
prostriedkov  obce,  jeho  výstavba  nebola  podporená  žiadnym  grantom.  Poslanec  Mgr. 
Baňas sa vyjadril,  že  výstavbu je  potrebné  zvážiť,  nakoľko sa v danom prípade jedná 
o veľkú  investíciu.  V reakcii  na  jeho  vystúpenie  reagoval  starosta  obce  tým,  že  aj 
v prípade návrhu bývalého starostu obce na výstavbu multifunkčného ihriska v lokalite 
Roveň na periférii pod obcou v roku 2013, ktoré nás doposiaľ stálo cca 62.000,00 Eur išlo 
o veľkú  investíciu  z vlastných  finančných  prostriedkov  obce.  Poslanec  Želinský  sa 
informoval,  kedy  by  sa  začalo  s výstavbou  a kedy  by  bola  ukončená,  starosta  obce 
odpovedal, že zámerom je začať výstavbu tohto roku čo najskôr po vysúťažení ceny diela 
a termín ukončenia by bol ideálny aj tohto roku, najneskôr v jarných mesiacoch budúceho 
roku,  poslanec  Ing.  Kolcun  požadoval  najskôr  vyriešenie  havarijnej  situácie  strechy 
náraďovne,  čo  predstavuje  nemalú  finančnú  čiastku  a až  potom  sa  venovať  ihrisku. 
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Starosta obce odpovedal,  že finančné prostriedky na odstránenie  havárie strechy hľadá 
formou  uplatnenia  žiadosti  cez  Ministerstvo  školstva  SR a prípadnú  nadstavbu,  mieni 
riešiť z rozpočtu ZŠsMŠ, konkrétne ušetrených finančných prostriedkov na energiách po 
zateplení školy a výmene okien, ktoré za rok 2014 predstavovali čiastku 54.500,00 Eur. 
Poslanci  výstavbu  multifunkčného  ihriska  s umelým  povrchom  v areáli  ZŠ s MŠ 
neschválili.

Uznesenie č. 226/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

výstavbu multifunkčného ihriska s umelou hracou plochou a umelým osvetlením, určeného na 
futbal a volejbal v areáli ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v roku 2015 s tým, že 1. časť nákladov 
bude vysúťaženému dodávateľovi stavby  uhradená v roku 2015 zo schválenej sumy 40000,-
Eur na daný účel a zvyšná časť nákladov bude uhradená z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 
na rok 2016 do 31.3.2016.

Hlasovanie : Za   1       
Proti : 2        (p. Novický, Ing. Kolcun)                      
Zdržal sa: 5 (Ing. Semančík, p. Antol, p. Želinský, Mgr. Orosová, Mgr. Baňas) 

• schválenie  možnosti  aj  používania  vlastného motorového vozidla  starostu  na služobné 
cesty  na  dlhšie  trasy  napr.  do  Bratislavy  za  cenu  priemernej  spotreby  PHM  podľa 
technického preukazu vynásobené počtom najazdených km, nakoľko služobné motorové 
vozidlo  OcÚ  Škoda  Fabia  1,2  bola  zakúpená  v roku  2003  a v súčasnosti  má  už 
najazdených  cca  227 000  km  a jej  technický  stav  je  primeraný  veku  vozidla  a počtu 
najazdených  km,  poslanci  OZ  schválili  starostovi  obce  možnosť  aj  používať  vlastné 
motorové vozidlo na služobné cesty pre plnenie výkonu funkcie starostu obce za vyššie 
uvedených  podmienok  s podmienkou  podpísania  dohody  pred  každou  sl.  cestou, 
vyúčtovaním sl. cesty a dokladovaním účelu sl. cesty s účinnosťou od 15.8.2015.

Uznesenie č. 227/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje

PhDr. Jaroslavovi Dujavovi, nar. 25.6.1968, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Školská 522/16, 
starostovi obce Pečovská Nová Ves možnosť aj  používania  vlastného motorového vozidla 
Škoda Octavia,  EČ SB 373BJ  na  služobné cesty  spojené  s plnením výkonu jeho funkcie 
starostu  obce  Pečovská  Nová  Ves  za  cenu  priemernej  spotreby  PHM  vyššie  uvedeného 
vozidla podľa technického preukazu vynásobené počtom najazdených km s účinnosťou od 
15.8.2015. 

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 

• významných výdavkoch investičného charakteru:
- chodníky na ulici Záhradnej 17 662,40 Eur, finálna suma po vyúčtovaní, 
• stave  finančných  prostriedkoch  na  bankových  účtoch  obce  k 31.7.2015  vo  výške 

327 207,79 Eur,
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• ukončení  výstavby  areálu  okolo  multifunkčného  ihriska  v lokalite  „Roveň“,  ktoré  bol 
slávnostne odovzdaný do užívania dňa 13.6.2015,

• ukončení  výstavby  chodníka  medzi  Pečovskou  Novou  Vsou,  ktorý  bol  slávnostne 
odovzdaný do užívania dňa 9.7.2015,

• ukončení  rekonštrukcie  exteriéru,  interiéru  a okolia  čakárne  na  železničnej  stanici, 
prístupovej cesty a schodiska na nástupisko, ktoré boli slávnostne odovzdané do užívania 
dňa 7.7.2015,

• rozšírenie oddychovej  zóny v parku pred OcÚ – osadenie 4 lavičiek vrátane zámkovej 
dlažby,

• ukončenie 1. etapy opravy oplotenia v športovom areály TJ Slovan Pečovská Nová Ves,
• realizovanej aktivite – realizácia poterov a pokládka dlažby na miestnom amfiteátri,
• realizovanej  aktivite  –  sfunkčnenie  vodovodu  a kanalizácie,  oprava  interiéru  v dome 

smútku, výmena zámkovej dlažby pred domom smútku,
• realizovanej aktivite – výstavbe chodníkov v novej časti cintorína, 
• realizovanej aktivite – inštalácii verejného osvetlenia v areáli pred amfiteátrom,
• realizovanej aktivite – osvetlení sochy patróna obce na ul. Hlavnej,
• realizovanej  aktivite  – hĺbenie  studne v areáli  parku pred OcÚ a príprava rozvodov na 

zavlažovanie,
• realizovanej aktivite – odstránenie poškodeného náteru a vykonanie nových náterov okien 

a dverí na historickej budove OcÚ, 
• kolaudácii  vodovodu  a kanalizácie  minulého  obdobia  na  ul.  Jabloňovej  a príprave 

odovzdania sietí do správy VVS, a.s., 
• pracovných stretnutiach  k príprave  strategických  dokumentov  obce  a MAS Partnerstvo 

Bachureň o. z. pre aktuálne programovacie obdobie, 
• poškodení  kanalizácie  na  ul.  Rómskej  v Pečovskej  Novej  Vsi,  v časti  okolo  KC 

neznámym páchateľom vypálením potrubia v dĺžke cca 50 m, pričom škoda je predbežne 
odhadnutá na cca. 15.000,- Eur,

• výsledkoch výberového konania na funkciu 3 učiteliek do MŠ,
• aktuálnom stave prípravy žiadosti  o dotáciu z MŠ SR na odstránenie havarijného stavu 

stropu v náraďovni ZŠ,
• havarijný stav strechy domu smútku, roztrhnutí strešnej krytiny na viacerých miestach,
• trestnoprávnom postihu jedného zo štatutárnych zástupcov bývalého vedenia TJ Slovan 

Pečovská  Nová  Ves  OČTK  za  spreneveru  finančných  prostriedkov,  realizovaného  na 
základe  finančnej  kontroly  hospodárenia  v TJ  Slovan Pečovská  Nová Ves  za  obdobie 
rokov 2013 – 2014,

• odkúpení pozemku parc. č. 902/3 o výmere 36 m2 za cenu 1,- Eur od Jána Liptáka obcou 
Pečovská Nová Ves pre potreby obce – výstavba pozdĺžneho státia  pre ZŠsMŠ na ul. 
Školskej v Pečovskej Novej Vsi,

• zrealizovaných kultúrno-spoločenských akciách za obdobie od posledného zasadnutia OZ, 
konkrétne:
13.6.2015 -  4. ročník detskej futbalovej olympiády pod záštitou reprezentanta SR vo  

        futbale Stanislava Šestáka,
21.6.2015 - Stará mať rozpráva, 
11.6.2015 - konferencie „Rómska osada a samospráva: dobrá prax, sen či realita“, 
18.7.2015 - Letný futbalový turnaj, 

• príprave  18. ročníka  Pečovskonovoveského  remeselného  jarmoku  v dňoch 
28. a 29.8.2015, 

• pozvaní  delegácie  našej  obce  burmistrzom družobného mesta  Sieniawa  do  Poľska  pri 
príležitosti Slávnosti dožiniek 2015, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23.8.2015.
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Uznesenie č. 228/2015
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  havarijnom stave  strechy  na  dome  smútku,  roztrhnutím  strešnej  krytiny  na 
viacerých miestach a potrebe bezpodmienečného riešenia havarijného stavu.

K bodu č. 21
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“:

• poslanec  Antol  sa  informoval  o podaní  žiadostí  obcou  o pridelenie  frekvencií  pre 
rádiostanice  miestnej  DHZ.  Starosta  obce  mu  odpovedal,  že  žiadosť  je  pripravená 
a prekonzultovaná s konkrétnym pracovníkom KR HaZZ Prešov, je v štádiu riešenia,

• poslanec Želinský sa opýtal poslanca Antola, predsedu DHZ, koľkokrát boli miestni hasiči 
v tomto  roku  na  súťažiach,  informoval  sa  o   činnosti  DHZ,  vyjadril  potrebu  riešenia 
kritického stavu spočívajúceho v nečinnosti DHZ a žiadal aktivizáciu DHZ,

• poslanec  Novický  dal  návrh  na  riešenie  nových  parkovacích  plôch  pred  MŠ,  navrhol 
riešenie  na  rozšírenie  parkoviska  v areáli  MŠ,  alebo  ako  ďalšiu  alternatívu  navrhol 
priestor vedľa predajne AgroMilk, ktorý patrí obci, starosta obce odpovedal, že v okolí 
MŠ je dostatočný počet parkovacích miest, konkrétne pred MŠ, na verejnom priestranstve 
križovatky ulíc Hlavná, Na Dujave, Ľutinská, na ul. Kvetnej a Kostolnej. Vybudovanie 
parkoviska  v objekte  MŠ  odmietol,  s odôvodnením  šetrenia  zelene,  v otázke  kultúry 
parkovania pred MŠ odkázal poslanca na štátnu políciu, ktorá rieši postih za porušovanie 
pravidiel cestnej premávky,

• poslanec Mgr.  Baňas na základe vlastnej  ankety,  ktorú predložil  medzi  obyvateľov vo 
svojom  poslaneckom  obvode  informoval  o požiadavkách  občanov,  konkrétne:  na 
výstavbu  chodníka  na  ľavej  strane  ul.  Hlavnej,  na  osadenie  jednoduchých  detských 
preliezok  v lokalite  Za  Majerom,  nedostupnosť  obecného  rozhlasu,  potrebe  osadenia 
zrkadla  na  križovatke  pri  Tehelni,  sťažnosti  na  detskú  lekárku,  sťažnosti  občanov  na 
vypúšťanie fekálií občanom p. Petríkom, 

• poslanec  Želinský  požadoval  pokosenie  vysokej  trávy  medzi  multifunkčným ihriskom 
Roveň  a  ZŤS,  starosta  obce  odpovedal,  že  už  tri  týždne  máme  žiadosť  u dodávateľa 
služby, ktorú dennodenne urgujeme,

• poslanec Ing. Semančík požiadal o nápravu, nakoľko detské ihrisko na ul. Kostolnej je 
v dezolátnom stave,  tráva je nepokosená, starosta obce mu odpovedal, že ihrisko sa reálne 
užíva,  tráva sa  pravidelne  kosí,  je  pravdou,  že vandali  poškodili  bráničku a oplotenie, 
ktoré však obec opraví. Poslanec požiadal o informáciu o stave realizácie projektu Zberný 
dvor  a kompostáreň,  nakoľko  občania  nemajú  možnosť  vyvážať  odpad,  starosta  obce 
informoval, že občania majú stále možnosť vyvážať bezplatne  „zelený“ odpad zo záhrad 
do priestorov firmy Ekoris, bývalej  Prefy za symbolický poplatok je tam možné vyvážať 
aj stavebný odpad a suť, doposiaľ nikto tento spôsob vývozu  odpadu nezrušil.

K bodu č. 22
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. 23
Na  záver  starosta  obce  poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  na  zasadnutí  OZ 

a opakovane  ich  pozval  všetkých  na  pripravovaný  18.  ročník  Pečovskonovoveského 
remeselného jarmoku v dňoch 28. a 29.8.2015, obzvlášť na sv. omšu dňa 28.8.2015 o 15.30 h. 
spojenú so slávnostným otvorením jarmoku a galakoncert o 19.00 h. spojený so slávnostným 
odovzdávaním  „Cien starostu obce“ a sprievodný program. 

Overovatelia zápisnice : 
Mgr. Slavomír Karabinoš  -
Ing. Jozef Kolcun -

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš 
                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ

Zapísala : Ing. Nalevanková
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