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

14.10.2016 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Peter Novický, Mgr. Lukáš Baňas, Jaroslav Želinský do bodu č. 6, Mgr. 

Silvia Orosová  od bodu č. 11.7, Ing. Ondrej Semančík od bodu 12. 
       

 

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov Petra Novického z rodinných dôvodov a Mgr. Lukáša 

Baňasa z pracovných dôvodov. Poslanec Jaroslav Želinský svoje meškanie neospravedlnil. 

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

pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice a 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. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rokovania komisií OZ  

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných 

kontrol za obdobie od 30.7.2016 do 14.10.2016 

7. Predaj majetku obce Pečovská Nová Ves 

8. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 5/2016 

9. Výročná správa obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2015 

10. Doručené podania  

11. Rôzne 

12. Otázky poslancov OZ 

13. Otázky a podnety občanov  

14. Záver 

 

Uznesenie č. 172/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

schvaľuje  

 

program rokovania XXII. zasadnutia OZ podľa  predloženého návrhu na zmenu programu. 

 

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

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

Ing. Jozef Balaščík a Ing. Ondrej Semančík.  

 

Uznesenie č. 173/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

berie na vedomie  

 

určenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef Balaščík a Ing. Ondrej Semančík.                                                               

                                                                                                                                     

 

K bodu č. 3 

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

Mgr. Slavomír Karabinoš, Ján Antol a Ing. Jozef Kolcun. 

 

Uznesenie č. 174/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

volí   

 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Slavomír Karabinoš, Ján Antol a Ing. Jozef Kolcun. 

                                                                

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

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

plnenia uznesení zo XX. zasadnutia OZ konaného dňa 29.7.2016 a XXI. zasadnutia OZ 

konaného dňa 9.9.2016.  

 Informovala, že jednotlivé uznesenia za hodnotené obdobie sú splnené, resp. sú 

v plnení. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

Uznesenie č. 175/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

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

plnenia uznesení z XX. zasadnutia OZ konaného dňa 29.7.2016 a XXI. zasadnutia OZ 

konaného dňa 9.9.2016.   
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K bodu č. 5 

 V tomto bode bola prezentovaná činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od   

dňa 29.7.2016 doposiaľ. 

 

5.1 Predsedníčka komisie ekonomickej,   kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej  

činnosti,   riešenia    nezamestnanosti   Mgr.  Silvia Orosová informovala, že v posudzovanom  

období sa členovia komisie stretli dňa 14.10.2016. 

      Prejednali:  

 zámer predaja pomernej časti pozemku C KN parc. č. 278/2 o výmere cca 200 m2, druh 

pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1116,  k. ú. Pečovská Nová Ves  a pomernej 

časti pozemku C KN parc. č. 1099/1 o výmere cca 50 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, k. ú. Pečovská Nová Ves  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníka 

susednej parcely č. 272/, k. ú. Pečovská Nová Ves a rodinného domu na ul. Na Dujave 

294/22 v Pečovskej Novej Vsi za účelom vysporiadania pozemku, ktorý dlhodobo užíva 

ako vlastný, resp. ktorý využíva ako prístup k dvoru pri rodinnom dome, 

 návrh 5. úpravy rozpočtu obce,  

 výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2015 a dodatok 

správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 

účtovnou závierkou, 

 žiadosť ZŠsMŠ o vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na 

základe zmluvy o poskytovaní príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 

v prvom pravidelnom zamestnaní za III. štvrťrok 2016 vo výške 1 508,40 Eur, 

 žiadosť ZŠsMŠ o vrátenie finančných prostriedkov od rodičov, ktorých deti navštevujú 

ŠKD vo výške 1 352,69 Eur  za III. štvrťrok 2016, 

 žiadosť TJ Orol Pečovská Nová Ves o odpustenie platenia nájomného za užívanie 

telocvične v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves,  

 žiadosť FS Jablonečka Pečovská Nová Ves o odpustenie platenia nájomného za užívanie 

telocvične v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves,  

 

5.2 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, prejednala žiadosť občana obce o súhlas k umiestneniu elektrického napojenia 

súkromnej stavby zakopaním do pozemku vo vlastníctve obce, 

 

5.3 Predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš  informoval, že komisia pre vzdelávanie,  

kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu 

s Rómami v posudzovanom období zasadala jedenkrát. 

Prejednali:      

 prípravu kultúrnych akcií v mesiaci október 2016.  

  

5.4 Predseda komisie sociálnej a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného 

poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností Ing. Jozef Balaščík 

informoval, že komisia v posudzovanom období nezasadala. 

  

5.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom 

období nezasadala. 
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Uznesenie č. 176/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od  29.7.2016 do 14.10.2016. 

 

 

K bodu č. 6 

 Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav 

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

Matisovská predniesla správu o výsledku vykonanej kontroly majetku obce. Konštatovala, že 

z výpisov listov vlastníctva a interných zoznamov majetku obce zistila početné nedostatky, 

tieto konkrétne pomenovala, označila konkrétne ustanovenia, ktoré boli porušené a navrhla 

odporúčania, resp. opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku.  

 Nedostatky spočívajú v nezrovnalostiach  vo výmerách v porovnaní listov vlastníctva 

a majetkových kariet, existencii majetku vedenom na listoch vlastníctva a jeho nezaradení do 

majetku obce, ako aj  nesúladu budov na listoch vlastníctva s budovami vo vlastníctve obce. 

Konkrétne rodinný dom na ul. Na Dujave súpisné č. 265 a 322 (toho času jeden dom je už 

zbúraný), obidva sú na LV č. 1116, budova starej požiarnej zbrojnice súpisné č. 66 (stavba už 

neexituje) stále je na LV č.1116, v majetku obce máme zaradené budovy, ktorých vlastníctvo 

nie je preukázateľné listom vlastníctva, ale sú zaradené do majetku, konkrétne budova domu 

smútku, dokončené budovy nezaradené do majetku a nezapísané na katastri konkrétne nová 

požiarna zbrojnica.   

 Na zistenia hlavnej kontrolórky obce reagoval starosta obce tým, že ho zarmucuje 

zistený skutkový stav, na druhej strane  ho  teší skutočnosť, že zistené nedostatky sú 

z obdobia mimo funkčného obdobia súčasného vedenia obce. Zistené nedostatky nezávisle na 

zistení kontrolórky eviduje aj vedenie obce. Bez ohľadu na výsledky kontroly, nedostatky 

z minulosti postupne odstraňujeme z vlastnej iniciatívy s cieľom zosúladiť skutkový stav so 

stavom právnym. Odstraňovanie nedostatkov je naviazané na navýšenie finančných 

prostriedkov, ktoré obec vynakladá na geometrické zamerania „hotových“ budov a určenia 

adresných bodov, náklady spojené s odstraňovaním nedostatkov s požiadavkami príslušných 

orgánov, ktoré stavby posudzujú pri kolaudácii, náklady na vypracovanie revíznych správ a až 

následne prídu na rad  kolaudácie objektov a podania návrhov na zapísanie vkladov do 

katastra nehnuteľností. Tak sme už skolaudovali niekoľkoročnú stavbu kanalizácie 

a vodovodu na ul. Jabloňovej, vodovod a kanalizáciu pred ZŠsMŠ postavenú 

v sedemdesiatych rokoch, teraz kolaudujeme stavbu „Obecný úrad – prevádzková budova“, 

ktorej súčasťou je nová hasičská zbrojnica. Sfunkčnili sme kanalizáciu a vodovod v dome 

smútku, realizujeme na nej bleskozvod, plníme podmienky požiarnej ochrany, potrebujeme 

ešte vyhotoviť porealizačné zameranie stavby s adresným bodom, aby sme ju mohli 

skolaudovať a následne zapísať do katastra nehnuteľností. To isté pripravujeme s miestnym 

amfiteátrom. Podobne musíme požiadať o výmazy neexistujúcich stavieb – bývalej hasičskej  

zbrojnice a ďalších. Nákladov a práce je s tým viac než dosť a výsledok nie je vidno, ten už 

predsa stojí. Náklady, ktoré v minulosti predstavovali niekoľko tisíc korún dnes predstavujú 

tú istú sumu, ale v eurách.  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce  na vedomie. 
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Uznesenie č. 177/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonanej kontroly 

majetku obce Pečovská Nová Ves zo dňa 28.9.2016. 

 

 

K bodu č. 7 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrhy na schválenie, poslankyňa Mgr. Silvia 

Orosová odprezentovala stanovisko finančnej komisie k predaju majetku obce.  

Konkrétne: 

 predaj majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcely registra KN-C č. 602/10, druh 

pozemku ostatné plochy  o  výmere 47 m2 Márii Švačovej z Pečovskej Novej Vsi. Zámer na 

odpredaj pozemku bol schválený uznesením OZ č. 144/2016 zo dňa 11.7.2016. Poslanci OZ 

predaj pozemku jednohlasne schválili. 

 zámer predaja majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcely registra KN-C č. 278/2 

o výmere cca. 200 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1116,  k. ú. Pečovská 

Nová Ves  a pomernej časti pozemku KN-C parc. č. 1099/1 o výmere cca. 50 m2, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Pečovská Nová Ves Jánovi Leššovi z Pečovskej 

Novej Vsi. Poslanci OZ zámer predaja pozemku s určením podmienok predaja jednohlasne 

schválili. 

 

Uznesenie č. 178/2016 

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 vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcely  registra KN-C č. 

602/10, druh pozemku ostatné plochy  o  výmere 47 m2, za cenu 10,- Eur/m2 , spolu za cenu 

470,- Eur (slovom: štyristosedemdesiat Eur) pre Máriu Švačovú, bytom ul. Hlavná 134/54, 

Pečovská Nová Ves. Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená 

podľa osobitného predpisu  - znaleckého posudku č. 143/2016 zo dňa 30.8.2016 

vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, bytom ul. Jarkova 134/1, 

Krivany. 

 Predaj je realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ je daný 

tým, že  prevádzaná parcela sa nachádza bezprostredne pred rodinnými domami a parcelami 

registra KN-C č. 580, 581 a č. 582, zapísanými na LV č. 26 a LV č. 360, k. ú. Pečovská Nová 

Ves a pozemkom, ktoré vlastní Mária Švačová a predmet prevodu dlhodobo  užíva 

ako prístup k pozemku a rodinnému domu, ako aj oplotenú predzáhradku pred rodinným 

domom. 

 Nadobúdateľka pozemku nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 Kupujúca bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku, geometrickým zameraním pozemku a náhradou 

poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   
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 Cena príslušenstva predstavuje  283,18 Eur.  

Príslušenstvo tvorí:  

 náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zameranie pozemku parc.  KN-

C č. 602/10 v sume 180,- Eur, 

 náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku k cene pozemku parc.  KN-C č. 

602/10 v sume 37,18 Eur, 

 správny poplatok na zapísanie zmeny vlastníckych práv  do katastra nehnuteľností 

Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor v sume 66,- Eur. 

 Celková predajná cena je súčet ceny za pozemok - 470,- Eur a ceny za príslušenstvo – 

283,18 Eur, spolu 753,18 Eur. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0            

                     

Uznesenie č. 179/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

zámer predaja pozemku vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves, konkrétne odpredaja 

pomernej časti parcely  registra KN-C č. 278/2 o výmere cca. 200 m2, druh pozemku ostatné 

plochy, zapísaný na LV č. 1116,  k. ú. Pečovská Nová Ves  a pomernej časti pozemku  KN-C 

parcela č. 1099/1 o výmere cca. 50 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 

Pečovská Nová Ves za cenu 10,- Eur/m2 pre Jána Lešša, bytom ul. Na Dujave 294/22, 

Pečovská Nová Ves.  

 Predaj 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.  

 Osobitný zreteľ je daný tým, že  prevádzané parcely sa nachádzajú v susedstve 

parcely registra KN-C č. 272/2, k. ú. Pečovská Nová Ves a rodinného domu na ul. Na Dujave 

294/22 v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Jána Lešša, menovaný ich dlhodobo užíva ako 

vlastné, resp. časť parcely č. 278/2, k. ú. Pečovská Nová Ves využíva ako prístup k dvoru pri 

rodinnom dome. 

 Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 Presné plochy prevádzaných pozemkov budú ustálené geometrickým zameraním 

pozemkov.  

 Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku, geometrickým zameraním pozemku a náhradou 

poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

   

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 8  

 Prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

č. 5/2016, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 30 777,- 

Eur. Rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 217 000,- Eur. Poslanci OZ predložený 

návrh jednohlasne schválili. 

 

 



 7 

Uznesenie č. 180/2016 

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. 5/2016 zo dňa 14.10.2016. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                

   

K bodu č. 9 

V tomto bode programu referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková 

predniesla   Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2015. 

V rámci prejednávania predmetného bodu oboznámila poslancov OZ s dodatkom správy 

audítora o  overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 

závierkou za rok 2015.  Poslanci OZ zobrali predmetné dokumenty na vedomie. 

 

Uznesenie č. 181/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 

účtovnou závierkou obce Pečovská Nová Ves za rok 2015. 

 

 

Uznesenie č. 182/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2015. 

 

 

K bodu č. 10 

  V rámci tohto bodu poslanci OZ prejednali doručené podania: 

10.1. V   tomto   bode   poslanci    OZ   na  základe žiadosti ZŠ s MŠ schválili vrátenie 

finančných  prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytovaní 

príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom zamestnaní za III. 

štvrťrok 2016 vo výške 1 508,40 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi. 
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Uznesenie č. 183/2016 

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 poskytovaní príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom 

zamestnaní za III. štvrťrok 2016 vo výške 1 508,40 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

10.2. V   tomto   bode   poslanci    OZ   na  základe žiadosti ZŠ s MŠ  schválili vrátenie 

finančných  prostriedkov pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi od rodičov vo výške    

1 352,69 Eur   za III.  štvrťrok 2016. 

 

Uznesenie č. 184/2016 

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 od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD vo výške 1 352,69 

Eur  za III. štvrťrok 2016 pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

10.3. V tomto bode poslanci OZ schválili žiadosť ZŠ s MŠ o určenie  nižšieho počtu žiakov 

v 5.B triede ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves z počtu 15 žiakov na 14 žiakov v školskom roku 

2016/2017 v zmysle § 29 ods. 16 písm. d, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Uznesenie č. 185/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

určenie nižšieho počtu žiakov v triede 5.B ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves z počtu 15 žiakov na 

14 žiakov v školskom roku 2016/2017 v zmysle § 29 ods. 16 písm. d, zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

10.4. V tomto bode poslanci OZ schválili žiadosť CVČ pri ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves 

odpustenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ  v mesiacoch 9-

12/2016  pre tridsaťštyri žiadateľov z dôvodu, že ich rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej 

núdzi z ÚPSVaR. 
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Uznesenie č. 186/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ pri ZŠsMŠ Pečovská 

Nová Ves v mesiacoch 9-12/2016 pre tridsaťštyri žiadateľov z dôvodu, že ich rodičia sú 

poberateľmi dávok v hmotnej núdzi z ÚPSVaR. 

 

Hlasovanie : Za   7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

10.5. V tomto bode poslanci OZ neschválili oslobodenie od platenia nájmu vo výške 1,- 

Eur/h. malá telocvičňa a 2,- Eur/h. veľká telocvičňa na základe  žiadosti TJ Orol Pečovská 

Nová Ves zo dňa 4.10.2016. V diskusii vystúpil riaditeľ ZŠsMŠ, prednosta OcÚ, poslanci 

Ing. Balaščík, Antol a starosta obce, ktorý informoval, že na zasadnutí OZ 9.12.2011 sa 

prejednávala žiadosť vtedajšieho vedenia ZŠsMŠ o navýšenie poplatkov za prenájom 

telocviční v ZŠsMŠ zo symbolických 1,- Eur/h. malá telocvičňa a 2,- Eur/h. veľká telocvičňa 

pre spoločenské organizácie obce. Návrh neprešiel, k navýšeniu poplatkov nedošlo. Terajšie 

zastupiteľstvo na zasadnutí 10.12.2014 opätovne nesúhlasilo s navýšením nájomného, naopak 

rozhodlo o okamžitom zrušení podmienky, že v rámci nájmu sa nesmú používať sprchy a 

voda. V uvedenej sume za nájom sú zarátané aj šatne a hygiena vrátane spŕch. Naviac obec 

cez prázdniny vynovila telovýchovný trakt, zrekonštruovala hracie plochy, interiér, vymenila 

radiátory, dobudovala vzduchotechniku a komplexne zrekonštruovala elektroinštaláciu 

a vymenila nové LED osvetlenie s reguláciou svietivosti, pridala bezbariérový vstup do 

objektu a nové parkovisko pred telocvičňami. Samotná investícia do školy predstavovala viac 

ako 250 000,- Eur, ďalších viac ako 100 000,- Eur išlo do areálu školy. Tento nadštandard 

dávame našim organizáciám za symbolickú cenu, ktorá nepokrýva ani základnú réžiu. Buďme 

vďační za to, čo máme a vážme si toho, čo obec pre občanov robí. 

 

Uznesenie č. 187/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

odpustenie nájomného za priestory telocvične ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na tréningy 

a zápasy TJ Orol Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za   0      Proti: 7  (Ing. Slavomír Karabinoš,  Ján Antol,       Zdržal sa       0 

                                                      Jaroslav Želinský, Mgr. Silvia Orosová, 

                                                      Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ondrej Semančík, 

                                                       Ing. Jozef Kolcun) 

 

10.6. V tomto bode poslanci OZ neschválili oslobodenie od platenia nájmu vo výške 1,- 

Eur/h. malá telocvičňa a 2,- Eur/h. veľká telocvičňa. pre FS Jablonečka na základe žiadosti zo 

dňa 10.10.2016. Diskusia k predmetnému bodu bola spoločná s predchádzajúcim bodom. 

 

 

 



 10 

Uznesenie č. 188/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

odpustenie nájomného za priestory telocvične ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na tanečné 

nácviky Folklórneho súboru Jablonečka Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za   0      Proti: 7  (Ing. Slavomír Karabinoš,  Ján Antol,       Zdržal sa       0 

                                                      Jaroslav Želinský, Mgr. Silvia Orosová, 

                                                      Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ondrej Semančík, 

                                                      Ing. Jozef Kolcun) 

 

10.7. V tomto bode poslanci OZ prejednali žiadosť Zdenka Červeňáka z Pečovskej Novej Vsi 

o prenájom pomernej časti parcely KN-C 1494/1 na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi za 

účelom legalizácie stavby. Poslanci OZ schválili prenájom pomernej časti pozemku na 5 

rokov za určených podmienok a splnomocnili starostu obce po splnení požadovaných 

podmienok uzavrieť s menovaným nájomnú zmluvu na konkrétne zameranú a identifikovanú 

plochu. 

 

Uznesenie č. 189/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

dlhodobý prenájom pomernej časti parcely registra KN-C č. 1494/1, k. ú. Pečovská Nová Ves 

vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, nachádzajúcej sa na ul. Rómskej v Pečovskej Novej 

Vsi v blízkosti rodinného domu č.731/40 pre Zdenka Červeňáka, bytom Rómska 731/40, 

Pečovská Nová Ves pre účely legalizácie stavby, za splnenia podmienky geodetického 

zamerania stavby, vypracovania geometrického plánu, identifikácie plochy prenajímanej 

parcely, všetko s predchádzajúcim súhlasom obce Pečovská Nová Ves za cenu 0,20 

Eur/m2/rok na dobu 5 rokov.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 190/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

splnomocňuje 

 

PhDr. Jaroslava Dujavu, starostu obce Pečovská Nová Ves uzavrieť zmluvu o dlhodobom 

prenájme na 5 rokov za cenu 0,20 Eur/m2/rok k pomernej časti parcely registra KN-C č. 

1494/1, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi v blízkosti rodinného domu č.731/40 pre Zdenka Červeňáka, bytom 

Rómska 731/40, Pečovská Nová Ves za účelom legalizácie stavby po splnení podmienky 

geodetického zamerania stavby, vypracovania geometrického plánu, identifikácie plochy 

prenajímanej parcely, všetko s predchádzajúcim súhlasom obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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K bodu č. 11 

 V tomto bode poslanci poslanci OZ prejednali: 

11.1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves a návrh školského 

vzdelávacieho programu a výchovného programu prednesené riaditeľom ZŠsMŠ Mgr. 

Marekom Adamečkom a zástupkyňou riaditeľa ZŠsMŠ PaedDr. Annou Dzurusovou. V rámci 

prejednávaných materiálov odpovedali na početné otázky poslancov, starostu obce 

a prednostu OcÚ. Poslanci schválili predložené dokumenty. 

 

Uznesenie č. 191/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 192/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Školský vzdelávací program ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Po ukončení predmetného bodu programu starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na 

zmenu poradia prejednávaných bodov programu, konkrétne navrhol, aby v rámci  

prejednávaného bodu č. 11, po prejednanom dielčom bode 11.1, bol ako nasledujúci dielčí 

bod 11.2 zaradený pôvodný bod č. 13 s titulom „Otázky a podnety občanov“, nakoľko sa na 

zasadnutie OZ dostavil občan Jozef Lazorík so svojou žiadosťou, ktorú mieni predniesť 

poslancom OZ. Poslanci OZ schválili návrh starostu obce na zmenu poradia prejednávaných 

bodov. 

 

Uznesenie č. 193/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

zmenu poradia prejednávaných bodov programu rokovania XXII. zasadnutia OZ, konkrétne, v 

rámci  prejednávaného bodu č. 11, po prejednanom dielčom bode 11.1, zaradenie ako 

nasledujúceho dielčieho bodu 11.2 pôvodného bodu č. 13 s titulom „Otázky a podnety 

občanov“.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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11.2. V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ predstúpil občan Jozef Lazorík, 

bytom ul. Na Rybníkoch 494/16, Pečovská Nová Ves, ktorý poukázal na pretrvávajúci 

problém zhromažďovania sa vody počas dažďov na miestnej komunikácii, pred jeho 

rodinným domom a ďalšími susednými domami v okolí. Uviedol, že miestna komunikácia 

v uvedených miestach nie je odvodnená, pri prejazde motorových vozidiel špliecha na jeho 

plot a rodinný dom. Požiadal o riešenie skutkového stavu a odvedenie vody z miestnej 

komunikácie. V ďalšej časti upozornil na zjavne neprimeranú rýchlosť motorových vozidiel 

prechádzajúcich po ul. Na Rybníkoch. V závere sa opýtal ako postupujú práce na príprave 

výstavby miestnej komunikácie z ul. Jabloňovej na pozemkoch medzi ul. Na Rybníkoch 

a železničnou traťou, ktoré pred časom odpredali obci na jej realizáciu. 

  Poslanci OZ schválili investíciu na vyriešenie havarijného stavu. V diskusii vystúpili 

prednosta OcÚ, poslanci Ing. Semančík, Želinský a  Ing. Kolcun.  Starosta obce odpovedal na 

otázku spojenú s riešením neprimeranej rýchlosti jazdy vozidiel po ul, Na Rybníkoch tak, že 

rýchlosť v obci a podmienky prispôsobenia rýchlosti stave a povahe vozovky, ako aj situácii 

na cestách stanovuje zákonná norma, ktorú musí ovládať každý vodič. Umiestnenie dopravnej 

značky obmedzujúcej rýchlosť preto nič nerieši. Porušovatelia prikázanej rýchlosti ju budú aj 

napriek tomu porušovať. V nedávnej minulosti požiadal listom OR PZ Prešov o meranie 

rýchlosti v obci, vrátane miestnych komunikácií. Eviduje prípady merania rýchlosti policajtmi 

v obci. Požiadal OO PZ Sabinov o zvýšený pohyb hliadok PZ po obci a rómskej osade. Deje 

sa tak. V prípade výstavby miestnej komunikácie z ul. Jabloňovej k uvedeným parcelám 

uviedol, že toho času prebieha konanie na vydanie stavebného povolenia na výstavbu 

vodovodu a kanalizácie na viacerých uliciach obce vrátane ul. Jabloňovej. Kroviny v časti, 

ktorá by mala slúžiť na miestnu komunikácii, obec v najbližšom období odstráni. 

 

Uznesenie č. 194/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

investíciu obce Pečovská Nová Ves na odstránenie havarijného stavu zhromažďovania sa 

vody na ul. Na Rybníkoch v Pečovskej Novej Vsi pred rodinným domom č. 494/16. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

11.3. Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu pripomienkového konania - 

prerokovanie zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves. 

Konkretizoval navrhované zmeny a aktualizácie územného plánu. Následne požiadal 

poslancov OZ o prerokovanie a rozhodnutie o podaniach občanov k pripravovanej zmene 

a doplnkom č. 1 územného plánu. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce k 

pripravovaným zmenám a doplnkom č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves 

a následne: 

 schválili doplnenie návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová 

Ves o miestnu komunikáciu  z ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi cez parcely KN-C č. 624, 

614, 613/1, 610, 609/2, 599, 598, 590, 589, 587, 571/1, 574/3,  parcely KN-E č. 64, 51 a i. 

z podnetu občana Milana Antola, bytom ul. Hlavná 122/42, Pečovská Nová Ves a spol. 

a súčasne zaradenie miestnej komunikácie do zoznamu verejnoprospešných stavieb, 

 neschválili doplnenie návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová 

Ves o miestnu komunikáciu z ul. Hlavnej, cez parcely KN-C č. 138 (Dostaf s.r.o.), 126, 125, 
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121, 117, 96/1, 96/2 k parcele 55/3 (nová časť cintorína) z podnetu Karola Krajňáka, ul. 

Bělohradská 2758, Tábor, 

 schválili žiadosť Slávky Cebuľovej, bytom ul. Ľutinská 192/47, Pečovská Nová Ves 

o zrušenie stavebnej uzávery zo záväznej časti doplnenia návrhu zmien a doplnkov č. 1  

územného plánu obce Pečovská Nová Ves rodinného domu na ul. Ľutinskej 192/47, Pečovská 

Nová Ves, pričom obmedzenia v požadovanom rozsahu budú upravené v textovej časti 

dokumentu, 

 schválili opätovné ponechanie miestnej komunikácie na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi 

cez parcely KN-C č. 365/2, 366/2, 367, 369/3, 370/1, 371/1, 372, 375, 376/4, 378/1 a 379/1 v 

návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves.  

 schválili zrušenie miestnej komunikácie – prepojenie ul. Záhradnej s ul. Na Pečovec v 

návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves.  

 schválili rozšírenie parkoviska na ul. Školskej pred ZŠ s MŠ smerom k ul. Kostolnej a ul. 

Na Rybníkoch a zaradenie stavby do zoznamu verejnoprospešných stavieb v návrhu zmien 

a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves. 

 schválili zaradenie miestnej komunikácie z ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi 

v smere k stavbe „Prevádzkovo-vzdelávacie centrum“ na ul. Kvetnej č.32 do zoznamu 

verejnoprospešných stavieb v návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská 

Nová Ves, 

 prejednali žiadosť o doplnenie návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce 

Pečovská Nová Ves o miestnu komunikáciu  z ul. Hlavnej v Pečovskej Novej Vsi cez parcely 

KN-C č. 624, 614 z podnetu rodiny Škvarekovej z Pečovskej Novej Vsi a konštatovali, že 

miestna komunikácia v navrhovanej lokalite sa už nachádza v aktuálne platnom územného 

plánu obce Pečovská Nová Ves, preto jej zaradenie na aktualizácie ÚP je bezpredmetné. 

 

Uznesenie č. 195/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce k pripravovaným zmenám a doplnkom č. 1  územného plánu obce 

Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 196/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

doplnenie návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves o miestnu 

komunikáciu z ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi cez parcely KN-C č. 624, 614, 613/1, 

610, 609/2, 599, 598, 590, 589, 587, 571/1, 574/3,  parcely KN-E č. 64, 51 a i. z podnetu 

občana Milana Antola, bytom ul. Hlavná 122/42, Pečovská Nová Ves a spol., so zaradením 

miestnej komunikácie do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 197/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

doplnenie návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves o miestnu 

komunikáciu z ul. Hlavnej, cez parcely KN-C č. 138 (Dostaf s.r.o.), 126, 125, 121, 117, 96/1, 

96/2 k parcele 55/3 (nová časť cintorína) z podnetu Karola Krajňáka, ul. Bělohradská 2758, 

Tábor 

 

Hlasovanie : Za   0      Proti: 7  (Ing. Slavomír Karabinoš,  Ján Antol,       Zdržal sa       0 

                                                      Jaroslav Želinský, Mgr. Silvia Orosová, 

                                                      Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ondrej Semančík, 

                                                      Ing. Jozef Kolcun) 

 

Uznesenie č. 198/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

žiadosť Slávky Cebuľovej, bytom ul. Ľutinská 192/47, Pečovská Nová Ves o zrušenie 

stavebnej uzávery zo záväznej časti doplnenia návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu 

obce Pečovská Nová Ves rodinného domu na ul. Ľutinskej 192/47, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 199/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

ponechanie miestnej komunikácie na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi cez parcely KN-C č. 

365/2, 366/2, 367, 369/3, 370/1, 371/1, 372, 375, 376/4, 378/1 a 379/1 v návrhu zmien 

a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 200/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

zrušenie miestnej komunikácie – prepojenie ul. Záhradnej s ul. Na Pečovec v návrhu zmien 

a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 201/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

rozšírenie parkoviska na ul. Školskej pred ZŠsMŠ smerom k ul. Kostolnej a ul. Na Rybníkoch 

a zaradenie stavby do zoznamu verejnoprospešných stavieb v návrhu zmien a doplnkov č. 1  

územného plánu obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 202/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

zaradenie miestnej komunikácie z ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi v smere k stavbe 

„Prevádzkovo-vzdelávacie centrum“ na ul. Kvetnej č.32, Pečovskej Novej Vsi do zoznamu 

verejnoprospešných stavieb v návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská 

Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  7                              Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 203/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

žiadosť o doplnenie návrhu zmien a doplnkov č. 1  územného plánu obce Pečovská Nová Ves 

o miestnu komunikáciu z ul. Hlavnej v Pečovskej Novej Vsi cez parcely KN-C č. 624, 614 

z podnetu rodiny Škvarekovej z Pečovskej Novej Vsi. 

 

 

11.4. Zobrali na vedomie ponuku rodiny Škvarekových z Pečovskej Novej Vsi na majetkovo-

právne vysporiadanie parciel registra  KN-C č. 704/9 a 703/1, k. ú. Pečovská Nová Ves 

v prospech obce Pečovská Nová Ves na miestnu komunikáciu z ul. Hlavnej v Pečovskej 

Novej Vsi okolo kaplnky sv. Jána Nepomúckeho cez predmetné parcely do niekdajšej 

záhrady, v ktorej sa nachádzajú rodinné domy členov predmetnej rodiny. Schválili výkup 

pozemku pod budúcou miestnou komunikáciou v prospech obce za symbolickú cenu 1.- Eur  

každému spoluvlastníkovi oboch parciel.  
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Uznesenie č. 204/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

ponuku rodiny Škvarekových z Pečovskej Novej Vsi na majetkovo-právne vysporiadanie 

parciel registra  KN-C č. 704/9 a 703/1, k. ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská 

Nová Ves na miestnu komunikáciu z ul. Hlavnej v Pečovskej Novej Vsi okolo kaplnky sv. 

Jána Nepomúckeho cez predmetné parcely do niekdajšej záhrady, v ktorej sa nachádzajú 

rodinné domy členov predmetnej rodiny.  

 

11.5. Zobrali na vedomie informáciu starostu obce o výške aktuálneho stavu úverov obce ku 

dňu 30.9.2016, na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za Majerom s úrokom 2,83 % 

predstavuje sumu  166 659,79 Eur, na nákup motorového vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 

% predstavuje sumu 13 396,50 Eur. 

 

Uznesenie č. 205/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu starostu obce o stave splácania úverov obce Pečovská Nová Ves ku dňu 

30.9.2016. 

 

11.6. V tomto bode starosta obce predstavil projekt výstavby materskej školy na parcele č. 

1472/2 v Pečovskej Novej Vsi s kapacitou 50 detí. Uviedol, že OZ uznesením č. 44/2016 zo 

dňa 12.2.2016 schválilo zapojenie obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

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

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

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

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

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, 

špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, poskytovateľ: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný 

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

Nová Ves, parc. č. 1471/2“. Obec pripravila PD, finišuje povoľovacie konanie na výstavbu 

MŠ a nakoľko predmetná výzva bola zrušená, starosta obce uviedol, že o finančné prostriedky 

na realizáciu projektu a s tým spojené aktivity sa obec mieni uchádzať podaním žiadosti 

o získanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci operačného programu Ľudské 

zdroje, špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania 

a starostlivosti v rannom detstve, cestou výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, 

s názvom „Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s MRK“ s 

s projektom „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“. 

Požiadal poslancov OZ o podporu predloženého návrhu. Poslanci OZ schválili podanie 

žiadosti o NFP na realizáciu projektu a jeho finančné zabezpečenie. 
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Uznesenie č. 206/2016 

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 s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, „Výstavba a rekonštrukcia 

predškolských zariadení v obciach s MRK“,  operačný program Ľudské zdroje, špecifický 

cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti 

v rannom detstve  s projektom „Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na 

parcele KN-C č. 1471/22“  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

 

Hlasovanie : Za   7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

11.7. Pri prejednávaní predmetného bodu rokovanie OZ opustila poslankyňa Mgr, Silvia 

Orosová. Prednosta OcÚ Andrej Petruš v súvislosti so schváleným zámerom predaja 

prebytočného majetku obce uznesením OZ č. 62/2016 zo dňa 30.3.2016 predložil návrh 

podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj   prebytočného majetku. Súčasne navrhol po 

prehodnotení okolností nepredávať motorové vozidlo typu Škoda Fabia Combi, EČ: SB-

539AJ, rok výroby 2003, čiernej farby ako prebytočný majetok. Prednosta OcÚ  navrhol, aby 

traktor bol vo VOS ponúkaný na predaj spoločne so sklápacím prívesom ako jeden celok. 

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa prihlásili za členov komisie, ktorú mieni zriadiť na 

predaj prebytočného majetku obce. Za člena komisie sa ako jediný prihlásil poslanec Ing. 

Jozef Kolcun. Ostatných členov do počtu troch určí starosta obce. Poslanci OZ zrušili zámer 

odpredaja motorového vozidla Škoda Fábia, EČ: SB-539AJ a schválili podmienky VOS  

predávaného majetku so zapracovaním návrhu prednostu OcÚ. 

 

Uznesenie č. 207/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

mení 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 62/2016 zo dňa 30.3.2016 

takto: 

 z pôvodného znenia uznesenia vypúšťa bod č. 6 so znením. „motorové vozidlo typu 

Škoda Fabia Combi, EČ: SB-539AJ, rok výroby 2003, čierna farba,“, 

  

 nové znenie uznesenia po vypustenej časti znie: 

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 na odpredaj prebytočného majetku obce – motorových 

a prípojných vozidiel formou verejnej obchodnej súťaže. 

Konkrétne:  

 traktor Zetor 7011, EČ: SB-607AA, rok výroby 2002, červená farba, toho času 

nepojazdný,  
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 traktorový sklápací príves, EČ: SB-113YB, rok výroby 1986,  

 nákladné motorové vozidlo typu Avia A 31 N SPO-M-1, skriňová,  v minulosti EČ: SB-

524AN, rok výroby 1985, vyradené z evidencie, nepojazdné,  

 nákladné motorové vozidlo typu Avia 31 NSPO-M-1, skriňová,  EČ: SB481AG, rok 

výroby 1985, modrá farba, vozidlo dočasne vyradené z prevádzky od 27.11.2015 do 

26.11.2020, nepojazdné,  

 nákladné motorové vozidlo Multicar M 25, v minulosti EČ: SB-302AI, druh vozidla 

nákladné, rok výroby 1979, modrá farba, vyradené z prevádzky, nepojazdné,“ 

 

Hlasovanie : Za  6                         Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 208/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

podmienky obce Pečovská Nová Ves na odpredaj prebytočného majetku obce – motorových 

a prípojných vozidiel formou verejnej obchodnej súťaže takto: 

Predmet predaja:  

 traktor ZETOR 7011, EČ: SB-607AA, rok výroby 2002, červená farba, toho času 

nepojazdný, cena stanovená znalcom 3 134,- Eur, spoločne ako jeden celok s traktorovým 

sklápacím prívesom, EČ: SB-113YB, rok výroby 1986, cena stanovená znalcom 429,- Eur, 

celková cena za celok 3.563,- Eur, 

 nákladné motorové vozidlo typu AVIA A 31 N SPO-M-1, skriňová,  v minulosti EČ: SB-

524AN, rok výroby 1985, vyradené z evidencie, nepojazdné, cena stanovená znalcom 

113,- Eur, 

 nákladné motorové vozidlo typu AVIA 31 NSPO-M-1, skriňová,  EČ: SB481AG, rok 

výroby 1985, modrá farba, vozidlo dočasne vyradené z prevádzky od 27.11.2015 do 

26.11.2020, nepojazdné, cena stanovená znalcom 201,- Eur, 

 nákladné motorové vozidlo MULTICAR M 25, v minulosti EČ: SB-302AI, druh vozidla 

nákladné, rok výroby 1979, modrá farba, vyradené z prevádzky, nepojazdné, cena 

stanovená znalcom 102,- Eur. 

1.) Minimálna kúpna cena je  stanovená znalcom. 

2.) Cenová ponuka musí obsahovať :  
a)  identifikačné údaje navrhovateľa  

    - právnická osoba : názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt 

    - fyzická osoba :  meno, priezvisko, rodné číslo,  adresu trvalého pobytu, tel. kontakt, 

b) cenovú ponuku na jednotlivú techniku , ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna stanovená 

kúpna cena, 

c)  súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

3.) Podmienky predkladania ponuky : 

 a) ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku,  

 b) tlačivo na predloženie ponuky je v prílohe č. 1, 

 c) každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku na každý druh techniky,  

 d) ak má záujemca záujem iba o jeden druh techniky, ponúkne cenu iba za jeden druh   

     tejto techniky a ostatné kolónky v tlačive preškrtne,  

  e) traktor ZETOR a sklápací príves sa predávajú ako jeden celok,  

  f) cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré   

      neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 
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4.) Termín a miesto predkladania ponúk : 

     Lehota na doručovanie cenových ponúk je min.  do 15 dní od vyhlásenia súťaže.                 

     Ponuky je možné doručiť poštou na adresu : Obec – obecný úrad Pečovská Nová Ves,   

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves alebo osobne do podateľne Obecného úradu,  

v zalepenej obálke s označením :  „Cenová ponuka  - technika NEOTVÁRAŤ“   

a so spiatočnou adresou   navrhovateľa  na obálke. 

5.) Ďalšie podmienky :  

a) Obhliadku  predmetu súťaže  si možné dohodnúť   po predchádzajúcom  telefonickom   

    dohovore na tel. č. 051/4583121 s p. Petrušom  /prednostom OcÚ/ v pracovných dňoch   

    v čase od 8:00 – 15:00 hod. 

 b)Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu  je najvyššia   

    ponúknutá cena za predaj techniky. 

 c)Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na  

    podávanie návrhov. 

 d)Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do  podpisu kúpnej zmluvy odmietnuť 

    všetky predložené návrhy  a súťaž  zrušiť. 

 e)Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu 

    ako  aj účastníkov, ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu. 

 f)Uzatvorenie kúpnopredajnej  zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia   

odpredaja  jednotlivej techniky uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu Obecným   

zastupiteľstvom v Peč. Novej Vsi. 

  g) Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

Záverečná informácia: 

Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať: 

na adrese: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves  

na stránke obce: www.pecovska.sk  alebo  e-mailom na adrese urad@pecovska.sk 

 

Hlasovanie : Za  6                           Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

11.8. Starosta   obce  informoval poslancov OZ o:   

 ukončení výstavby spevnených plôch na ul. Mlynskej, 

 začatí výstavby spevnených plôch na ul. Školskej pred ZŠsMŠ a rekonštrukcii miestnej  

 komunikácie smerom k ul. Na Rybníkoch,  

 rekonštrukcii chodníka na ul. Jabloňovej, 

 odstránenie porúch funkčnosti multifunkčného ihriska v lokalite Roveň v reklamačnom  

 konaní dodávateľom stavby, 

 maľovaní fasády domu smútku, 

 kolaudácii stavby „Obecný úrad - prevádzková budova“, 

 príprave kolaudácie domu smútku, 

 aktuálnej situácii v rámci Akčného plánu okresu Sabinov, 

 umiestnení smerového zrkadla v neprehľadnej križovatke na ul. Mlynská – Orgovánová, 

 zasadnutí MAS Bachureň konanom dňa 7.10.2016, 

 vzniku mimoriadnej situácie a následnom výrube stromu zasahujúceho do telesa cesty, 

ohrozujúceho život, zdravie a bezpečnosť cestnej premávky pri ceste III/3183 dňa 

5.10.2016. 

 

 

 

http://www.pecovska.sk/
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Uznesenie č. 209/2016 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 
 

informácie starostu obce PhDr. Jaroslava Dujavu o aktuálnom dianí a aktuálnych aktivitách v 

obci Pečovská Nová Ves. 

 

11.9. Zástupca starostu Mgr. Slavomír Karabinoš  informoval poslancov OZ o 

pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách v najbližšom období a požiadal poslancov 

o pomoc pri ich zabezpečení. Konkretizoval tieto akcie: 

  15.10.2016 -  Jablučkové slávnosti spojené s akadémiou v rámci mesiaca úcty k starším, 

 25.11.2016 - Katarínsky ples pod záštitou starostu obce. 

 6.12.2016 - Mikuláš 

 17.12.2016 - Vianočné trhy 

 31.12.2016 – Výstup na Kohút 

 

11.10 Poslanci OZ zobrali na vedomie predloženú monitorovaciu správu programového 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2016. 

 

Uznesenie č. 210/2016 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 
 

monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2016. 

 

 

K bodu č. 12 

  Počas prejednávania predmetného bodu zasadnutie OZ opustil poslanec Ing. Ondrej 

Semančík. V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ sa poslanec Mgr. 

Slavomír Karabinoš informoval na dobu platnosti zmluvy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje 

odvoz komunálneho a triedeného odpadu z obce, nakoľko je opakovane občanmi 

upozorňovaný na ich nespokojnosť a nedostatky pri tejto činnosti. Starosta mu odpovedal, že 

zmluva platí do konca júla 2017. Obec opakovane reklamuje nedostatky pri vývoze odpadu. 

V nedávnej minulosti predmetnú spoločnosť kúpila iná spoločnosť a pri tej príležitosti došlo 

aj k zmenám na úrovni manažmentu, pre ktorý je to zmena. Do konca roka 2016 budú vopred 

oznámené zbery triedeného zberu menené, nakoľko sa v obci zvýšili množstvá hlavne plastov 

a v soboty nedokáže zberové vozidlo dvakrát odpad odviezť z dôvodu skrátenej pracovnej 

doby miesta, na ktoré to vyvážajú. Preto sa zbery uskutočňujú v pracovné dni. Obec 

v súčasnej dobe jedná so zberovou spoločnosťou a spoločnosťou ENVI – PAK  na zmene 

intervalov odvozu triedeného odpadu od 1.1.2017, nakoľko súčasný stav nám nevyhovuje. 

Všetko je to opäť o peniazoch. Mienime vyjednať „čím viac muziky, za čím menej peňazí“. 

O zmenách vývozu odpadu vopred opakovane informujeme verejnosť obecným rozhlasom, 

informáciou na webovej stránke a na facebooku.   
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K bodu č. 13 

 Pôvodne schválený bod č. 13 s titulom „Otázky a podnety občanov“ bol prejednaný ako 

bod č. 11.2. Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ 

a opakovane ich všetkých pozval na pripravované kultúrno-spoločenské podujatia a pomoci 

pri ich zabezpečovaní, najbližšie na Jablučkové slávnosti spojené s akadémiou v rámci 

mesiaca úcty k starším dňa 15.10.2016 so začiatkom o 14.00 h..  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Jozef Balaščík - 

Ing. Ondrej Semančík - 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková 


