ZÁPISNICA
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves
konaného dňa

15.08.2014
Prítomní:

Jaroslav Baňas, starosta obce
Poslanci: Martina Podlipová, Ing. Jozef Balaščík, Ing. Štefan Smetanka,
Bc. Mária Bečaverová, Jaroslav Želinský, PhDr. Jaroslav Dujava, Ján
Antol.
Neprítomní:
Andrej Petruš
Ďalší prítomní : Ing. Alena Nalevanková, prednostka OcÚ
Mgr. Valentína Krajňáková, riaditeľka ZŠ s MŠ
Konanie rokovania : kancelária starostu obce , Hlavná 33, Pečovská Nová Ves o 19:00 hod.
K bodu č. 1 : Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Jaroslav Baňas.
V úvode privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 6
a OZ je uznášania schopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2014
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 za rok 2014
7. Výročná správa za konsolidovaný celok za rok 2013
8. Správa audítora k výročnej správe
9. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
10. Určenie počtu poslancov obce Pečovská Nová Ves na nové volebné obdobie
r. 2014 - 2018
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves na nové volebné
obdobie r. 2014 - 2018
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok
2013/2014
13. Návrh výchovnovzdelávacieho programu ZŠ s MŠ na šk. rok 2014/2015
14. Informácia o prípravách Pečovskonovoveského jarmoku
15. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
K návrhu neboli vznesené iné doplňujúce návrhy.
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Uznesenie č. 62/2014
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.
Hlasovanie : Za
6
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice : PhDr. Jaroslav Dujava, Ing. Štefan Smetanka
Zapisovateľka : Ing. Alena Nalevanková
K bodu č. 3 : Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia : Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ľudovít Straka
Uznesenie č. 63/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrhovú komisiu : Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ľudovít Straka.
Hlasovanie : Za
6
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia z XXI. zasadnutia OZ zo dňa 06.06.2014 boli
splnené.
Uznesenie č. 64/2014
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 plnení uznesení z XXI. zasadnutia OZ.

Zároveň informoval o aktivitách obecného úradu od posledného zastupiteľstva konaného dňa
6.6.2014 :
- v našej obci sa v mesiacoch september - október bude nakrúcať celovečerný
nízkonákladový film na ul. Kostolnej v priestoroch domu p. Krajňákovej. Hlavnou
predstaviteľkou bude p. Emília Vášáryová,
- obec naďalej od 1. 7. do 31. 12. 2014 zamestnáva na MOS 29 pracovníkov,
- jedna pracovníčka z MOS je na výpomoc v obecnej knižnici,
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- naďalej prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby pre projekt Zberný dvor
a kompostáreň a pripravuje sa VO na nákup technológií ,
- projekt Rekonštrukcia zdravotného strediska nebol opäť Ministerstvom zdravotníctva
podporený,
- v podporenom projekte „Výstavba komunitného centra“ bol vo verejnom obstarávaní
vybraný na základe elektronickej aukcie dodávateľ stavby a to fy G.M.T. projekt, Prešov,
- pripravuje sa kolaudácia stavby – Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v lokalite
Majere, kde po odstránení vytýčených závad, pri stavbe diela bolo ušetrených cca
35.000,- € z celkovej sumy diela 369.000,- €,
- pokračuje sa vo výstavbe chodníka ZŤS - Sanas s dĺžkou 1200 m a šírkou 2 m, kde bol
schválený počiatočný vklad obce vo výške 30.000,- €, je predpoklad, že bude potrebné
investovať ešte ďalšie financie z rozpočtu obce /cca 15.000,- €/, v týchto dňoch bola
osadená oceľová lávka, ktorú bezplatne vyrobili ZŤS a.s., ďalej sa pokračuje v zemných
prácach,
- v dňoch 4. - 11. 7. 2014 sa uskutočnil Maliarsky plenér, kde našu obec navštívilo 35
maliarov z Poľska, Ukrajiny, Slovenska. Boli ubytovaní v ZŠ, každý maliar obci daroval
min. 1 obraz. Na záver boli v spoločenských priestoroch obecného úradu vystavené všetky
darované diela. V týchto dňoch prebehla v priestoroch obecného úradu výstava obrazov
Fera Guldana na tému „Spišské exody v obrazoch“,
- architektonickým ateliérom mArchus, Prešov bola vypracovaná projektová dokumentácia
na výstavbu multifunkčného ihriska, momentálne je vyhlásené verejné obstarávanie na
dodávateľa stavby,
- vydláždila sa plocha pred obecným úradom,
- dokončuje sa oplotenie celého areálu obecného úradu,
- postupne sa svojpomocne pokračuje vo výstavbe chodníkov na miestnom cintoríne,
- pracovníci obecného úradu zamestnaní na MOS pomáhali pri búraní starej fary,
- dokončila sa výstavba verejného osvetlenia na ulici Za Majerom, opravuje sa verejné
osvetlenie v jednotlivých častiach obce a miestneho rozhlasu,
- p. starosta poďakoval poslancovi Petrušovi za pomoc pri týchto investičných akciách, ktoré
sa robili svojpomocne a Rómom za prácu pri rekonštrukcii kostolíka v rómskej osade,
- vybavovali sa dokumentácie na prípojky pre napojenie elektriky, vodovodu a kanalizácie
k budovám starej Tehelne,
- pokračuje sa v dokončení parku v centre obce s obložením podstavca sochy sv. Ondreja,
- objednali sa železné zábradlia na rekonštrukciu mostíkov na ul. Ľutinskej,
- v rámci poskytnutého príspevku z Enviromentálneho fondu programu Obnovy dediny sa
pripravuje výsadba ochranno - izolačného pásu medzi hlavnou cestou a obytnými domami
na ul. Za Majerom,
- cez verejné obstarávanie sa plánuje zakúpiť mikrobus pre potreby obce,
- v lokalite Roveň sa postupne upravuje plocha celého areálu pre budúcu výstavbu športovooddychovej zóny.
Na rokovanie sa dostavili poslanci Podlipová a Želinský.
K bodu č. 5 : Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2014
V ďalšom bode poslanci prejednali čerpanie rozpočtu k 30.6.2014. Keďže materiály potrebné
k rokovaniu poslanci obdržali už v predstihu, v krátkosti p. starosta vytýčil hlavné časti
čerpania, tak v oblasti príjmov ako aj výdavkov. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený
ako vyrovnaný dňa 06.12.2013 vo výške 2.620.000,- €. Príjmy za uvedené obdobie
predstavovali sumu 985.720,- €. Výdavky predstavovali celkove 826.809,- €. Čerpanie
rozpočtu ZŠ s MŠ bolo vo výške 408.754,- € , čo predstavuje 50% z celkových výdavkov.
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Obec mesačne spláca istinu z úveru poskytnutého na Výstavbu miestnych komunikácií
v lokalite Majere vo výške 5.025,- €. Za prvý polrok 2014 sme vykázali prebytok
hospodárenia bežného rozpočtu vo výške 158.921,21 €.
Finančné prostriedky k 30. 6. 2014 na bankových účtoch činili čiastku 230.080,60 €.
Výška poskytnutého bankového úveru k 30. 6. 2014 bola vo výške 303.684,79 €. Poslanci
k uvedenej správe nemali pripomienky a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 65/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2014.
K bodu č. 6 : Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2014
V rámci tohto bodu predložil starosta obce návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č. 3. Rozpočet zostáva vyrovnaný, jeho úprava pozostáva z navýšenia tak príjmov
ako aj výdavkov o sumu 65.107,- €. Uvedená úprava pozostáva hlavne z navýšenia
rozpočtových položiek prijatých príjmov a dotácií na prenesené kompetencie ZŠ a zahrnutie
schváleného použitia rezervného fondu. Celková výška po 2. úprave tak predstavuje sumu
2.795.107,- €.
Materiály k rokovaniu mali poslanci k dispozícii vopred, takže sa pristúpilo priamo k diskusii.
Navrhnuté rozpočtové opatrenie č. 3/2014 poslanci jednohlasne schválili a tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 66/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2014.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 7 - Výročná správa za konsolidovaný celok za rok 2013
V tomto bode predložila Ing. Nalevanková výročnú správu obce za rok 2013.
Uviedla, že výročná správa a záverečný účet sú dva dokumenty, ktoré sa zostavujú na základe
povinnosti ustanovenej v dvoch právnych predpisoch a to v zákone o rozpočtových pravidlách
a v zákone o účtovníctve. Táto výročná správa okrem základnej charakteristiky
konsolidovaného celku, ktorý tvorí obec ako materská účtovná jednotka a ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves, ktorá je dcérskou účtovnou jednotkou, obsahuje individuálnu a konsolidovanú
účtovnú závierku za uvedené účtovné obdobie spolu s jednotlivými správami audítora. Ďalej
sú tam uvedené ostatné dôležité geografické, demografické, ekonomické údaje, informácie
o vývoji nezamestnanosti, o poskytnutých dotáciách, významných investičných akciách za
rok 2013 a predpokladaný budúci vývoj činnosti obce. Poslanci predloženú výročnú správu
vzali na vedomie.
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Uznesenie č. 67/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
výročnú správu za konsolidovaný celok za rok 2013.
K bodu č. 8 : Správa audítora k výročnej správe
V tomto bode Ing. Nalevanková prečítala dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 za
konsolidovaný celok za rok 2013. V správe uviedol, že posúdil informácie vo výročnej správe
uvedené na stranách 18-37 s informáciami v účtovnej závierke k 31.12.2013.Vyjadril názor,
že všetky účtovné informácie sú v súlade.
Uznesenie č. 68/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 za konsolidovaný celok za rok 2013.
K bodu č. 9 : Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
V tomto bode bol predložený záznam o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej
hlavnou kontrolórkou obce Mgr. Leščákovou.
Podkladom pre vykonanie kontroly účtovnej závierky k 31. 12. 2013 boli ročné účtovné
výkazy: súvaha, výkaz ziskov a strát, finančný výkaz o plnení rozpočtu verejnej správy
a poznámky. Všetky výkazy boli daňovému úradu predložené v stanovenej lehote.
Uznesenie č. 69/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
K bodu č. 10: Určenie počtu poslancov Obce Pečovská Nová Ves na nové volebné
obdobie r. 2014 - 2018
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
OZ je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2014 - 2018.
Obec k 31.12.2013 mala 2535 obyvateľov t.z., že počet poslancov môže byť 7 až 9. Poslanci
určili na nové volebné obdobie r. 2014 - 2018 počet 9 poslancov.
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Uznesenie č. 70/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
počet poslancov Obce Pečovská Nová Ves v novom volebnom období r. 2014 – 2018: 9
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č.11: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves na nové
volebné obdobie r. 2014 - 2018
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, je OZ vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé volebné obdobie
r. 2014 -2018 rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci určili výkon funkcie starostu Obce
Pečovská Nová Ves v rozsahu : 1, t.z. v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 71/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
výkon funkcie starostu Obce Pečovská Nová Ves v novom volebnom období r. 2014 – 2018
v rozsahu : 1, t.z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č. 12 : Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
za šk. rok 2013/2014
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Valentína Krajňáková zhodnotila školský rok 2013/2014.
Informovala poslancov, že k 15.9.2013 školu navštevovalo 428 žiakov z toho 166 z MRK.
Priestorovo bolo v škole zaplnených 26 tried. Kolektív zamestnancov školy tvorilo 33
pedagógov, 1 vychovávateľka, 3 asistentky učiteľa, 1 kňaz, 5 pracovníčok ŠJ, 7 THP
zamestnancov a 2 pracovníčky hospodársko – ekonomického úseku. Ďalej informovala
o aktivitách školy počas šk. roka, o prospechu a dochádzke v bežných a špeciálnych triedach.
Do 31.12.2015 prebieha realizácia národného projektu „Vzdelávaním pedagogických
zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. Škola do konca roka
pokračovala v projekte „Comenius“, ktorý bol súčasťou „Programu celoživotného
vzdelávania“.
V šk. roku 2013/14 MŠ navštevovalo 89 detí v štyroch triedach, o ktoré sa staralo sedem
kvalifikovaných učiteliek. V MŠ pracovali 2 THP zamestnankyne a 1 pracovníčka ŠJ.
Zároveň informovala o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
- poslanec Želinský sa opýtal ako je využívaný priestor telocviční a posilňovne.
P. riaditeľka mu vysvetlila systém fungovania posilňovne, ktorú mal do 23.6. v prenájme
p. E. Petrek. V letných mesiacoch bola zatvorená.
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- poslanec Smetanka sa opýtal, čo spôsobilo zníženie počtu neospravedlnených hodín za
uplynulý šk. rok/ kde bol priemer 22,9 hod./žiaka/,
- poslanci rozoberali situáciu okolo krúžkov v centre voľného času. P. riaditeľke bolo
navrhnuté, aby v rámci CVČ fungoval aj futbalový krúžok.
Uznesenie č. 72/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014.
K bodu č. 13 : Návrh výchovno-vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ na šk. rok 2014/2015
P. riaditeľka predložila na schválenie návrh výchovno-vzdelávacieho programu
ZŠ s MŠ o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho
procesu v školskom roku 2014/2015.
Uznesenie č. 73/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
výchovno-vzdelávací program ZŠ s MŠ na šk. rok 2014/2015.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
K bodu č.14 : Informácia o prípravách Pečovskonovoveského jarmoku
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o prípravách na 17. ročník jarmoku,
ktorý sa uskutoční 30. 8. 2014 tradične na ul. Kostolnej a v priestoroch miestneho amfiteátra
pri ZŠ. Základné úlohy sa rozdelili na zasadnutí prípravného výboru, kde sa zostavil aj celý
program jarmoku. Plagáty a pozvánky sú v tlači. Vystavovatelia a predajcovia sa hlásia
priebežne do 20. 8. 2014. V predvečer jarmoku vystúpi folková skupina HRDZA.
Uznesenie č. 74/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o prípravách Pečovskonovoveského jarmoku.
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K bodu č. 15 : Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
15.1 OZ zmenilo uznesenie č. 54/2014 zo dňa 6. 6. 2014 – Schválenie plánu zasadnutí OZ na
II. polrok 2014 takto : 15. 8. /august/ 2014 a 31. 10. /október/ 2014.
Uznesenie č. 75/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
mení
uznesenie č. 54/2014 zo dňa 6. 6. 2014 – Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2014
takto: 15. 8. 2014 a 31. 10. 2014.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
15.2 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Peč. Novej Vsi požiadalo o navýšenie rozpočtu o príjmy za
II. štvrťrok 2014 vo výške 3.919,99 €. Poslanci úpravu rozpočtu o uvedené príjmy schválili.
Uznesenie č. 76/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu o príjmy ZŠ s MŠ za II. štvrťrok 2014 vo výške 3.919,99 €
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
15.3 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ požiadalo o navýšenie rozpočtu o finančné prostriedky prijaté od
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove a Národného ústavu certifikovaných meraní
Bratislava vo výške 257,95 €.
Uznesenie č. 77/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu o príjmy ZŠ s MŠ prijaté od Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove
a Národného ústavu certifikovaných meraní Bratislava vo výške 257,95 €.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
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15.4 OZ bola doručená žiadosť p. Petra Mikulášika o pripojenie budovy kaštieľa na ul.
Kostolnej č. 47 na verejný vodovod a kanalizáciu. Vzhľadom k tomu, že základná škola rieši
vlastné samostatné napojenie vodovodu a kanalizácie, realizácia prípojky je momentálne
bezpredmetná. OZ uvedené vzalo na vedomie s tým, že sa to bude riešiť pri zostavovaní
rozpočtu na rok 2015.V tomto roku bude vypracovaná projektová dokumentácia.
Uznesenie č. 78/2014
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 p. Petra Mikulášika o pripojenie budovy kaštieľa na ul. Kostolnej č. 47 na verejný
vodovod a kanalizáciu v obci Pečovská Nová Ves.
15.5 OZ bola doručená žiadosť obyvateľov bytovej jednotky, na ul. Školská 524/18
o povolenie úpravy verejného priestranstva v jej okolí. Zároveň žiadajú o finančnú výpomoc
pri skrášľovaní verejného priestranstva. Bolo rozhodnuté, že finančný príspevok sa
neposkytne, ale obec po dohode so žiadateľmi zakúpi potrebné dreviny a kvetiny.
Uznesenie č. 79/2014
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 obyvateľov bytovky na ulici Školskej 524/18 o úpravu verejného priestranstva v okolí
bytovej jednotky.
15.6 OZ bola doručená žiadosť obyvateľov bytovej jednotky, na ul. Školská 524/18
o zátarasu k prístupovej ceste pri bytovej jednotke z dôvodu častého prechodu motorových
vozidiel. Bolo rozhodnuté, že umelé zátarasy sa nebudú vytvárať, ale v prípade nutnej potreby
sa dočasne umiestni obecný kvetináč.
Uznesenie č. 80/2014
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 obyvateľov bytovky na ulici Školskej 524/18 o zátarasu k prístupovej ceste pri
bytovej jednotke z dôvodu častého prechodu motorových vozidiel.
15.7 Dňa 27. 6. 2014 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Zdenka Červeňáka, nar. 1984,
bytom Rómska 40 o prenájom pozemku za účelom výstavby rod. domu z dôvodu zosuvu
pôdy nad terajším domom.
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Uznesenie č. 81/2014
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 p. Zdenka Červeňáka, nar. 1984, bytom Rómska 731/40, Pečovská Nová Ves
o prenájom pozemku za účelom výstavby rodinného domu z dôvodu zosuvu pôdy nad
rodinným domom, v ktorom býva.
Bolo dohodnuté, že vzhľadom na zosuv pôdy, obec v tomto priestore nebude podporovať
žiadne stavebné aktivity.
15.8 Dňa 27. 6. 2014 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Emila Červeňáka, nar. 1994,
bytom Rómska 588/10 o prenájom pozemku za účelom prístavby rod. domu.
Uznesenie č. 82/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so žiadosťou p. Emila Červeňáka, nar. 1994, bytom Rómska 588/10, Pečovská Nová Ves
o prenájom pozemku za účelom prístavby rodinného domu s podmienkou, že doloží
geometrický plán vypracovaný na vlastné náklady.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
15.9 Dňa 16. 7. 2014 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Pavla Červeňáka, nar. 1994,
bytom Rómska 747/41 o prenájom pozemku za účelom prístavby k rodinnému domu na
parcele 1494/14, v ktorom býva jeho otec Ladislav Červeňák.
Uznesenie č. 83/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so žiadosťou p. Pavla Červeňáka, nar. 1994, bytom Rómska 747/41 o prenájom pozemku za
účelom prístavby k rodinnému domu na parcele č. 1494/14 s podmienkou, že doloží
geometrický plán vypracovaný na vlastné náklady.
Hlasovanie : Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
15.10 Dňa 5. 8. 2014 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Nataši Červeňákovej, nar.
1989, bytom Rómska 589/11 o prenájom pozemku za účelom výstavby rodinného domu.

10

Uznesenie č. 84/2014
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
so žiadosťou p. Nataši Červeňákovej, nar. 1989, bytom Rómska 589/11 o prenájom pozemku
za účelom výstavby rodinného domu.
K bodu č. 16 : Diskusia
Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch schváleného programu. Starosta obce informoval
poslancov o prípravách Pečovskonoveského jarmoku.
K bodu č. 17 : Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijaté počas rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 18 : Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil XXII. zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 22:08 h.
Zapísala : Ing. Nalevanková

.....................................................
Ing. Alena Nalevanková
prednostka OcÚ

.....................................................
Jaroslav Baňas
starosta obce

Overovatelia : PhDr. Jaroslav Dujava
Ing. Štefan Smetanka
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