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

16.10.2015 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Peter Novický, Jaroslav Želinský do bodu č. 9. 
       

 

K bodu č. 1 

 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Petra Novického z rodinných dôvodov. Poslanec 

Jaroslav Želinský svoju neúčasť na zasadnutí neospravedlnil. Starosta obce navrhol, aby 

program zasadnutia bol prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu 

zápisnice, bola poslancom v náležitom predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na 

webovej stránke  obce. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rokovania komisií OZ  

6. Predaj majetku obce Pečovská Nová Ves 

7. Aktuálny stav úveru obce Pečovská Nová Ves ku  dňu 30.9.2015 

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

kontrol za obdobie od 15.8.2015 do 16.10.2015 

9. Informácia o hospodárení obce Pečovská Nová Ves k 30.9.2015 

10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 5/2015 

11. Výročná správa obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2014 

12. Doručené podania  

13. Rôzne 

14. Otázky poslancov OZ 

15. Otázky a podnety občanov  

16. Záver 

 

Uznesenie č. 251/2015 

  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 IX. 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 Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení Ing. 

Jozef Kolcun a Mgr. Silvia Orosová.  

 

Uznesenie č. 252/2015 

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 Ing. Jozef Kolcun a Mgr. Silvia Orosová.                                                               

                                                                                                                                     

 

K bodu č. 3 

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

Mgr. Slavomír Karabinoš, Ján Antol a Mgr. Lukáš Baňas. 

 

Uznesenie č. 253/2015 

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. Slavomír Karabinoš, Ján Antol a Mgr. Lukáš Baňas. 

                                                                

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 4  

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

plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 14.8.2015, VII. zasadnutia OZ 

konaného dňa 1.9.2015 a VIII.  zasadnutia OZ konaného dňa 18.9.2015.  

 Informovala, že: 

a) uznesenie č. 198/2015 - na podpis je pripravená kúpno-predajná zmluva na predaj 

pozemku CKN parc. č. 912/151,  

b) uznesenie č. 199/2015 - na podpis je pripravená kúpno-predajná zmluva na predaj 

pozemku CKN parc. č. 912/150,  

c) uznesenie č. 200/2015 - na podpis je pripravená kúpno-predajná zmluva na predaj 

pozemku CKN parc. č. 912/149,  

d) uznesenie č. 204/2015 - v rámci zaradenia stavby „Miestna komunikácia 

a rekonštrukcia chodníkov na ulici Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi“  v hodnote 

17 662,40,-Eur do majetku obce z dôvodu zisteného rozdielu je pripravený návrh na 

zmenu popisu zaradeného majetku, a to samostatne v hodnote 3 045,60 Eur úsek 

komunikácie na ul. Na Rybníkoch a 14 616,80 Eur ulica Záhradná, 

e) uznesenie č. 205/2015 - zverenie majetku obce „Rozšírenie kanalizácie v obci 

Pečovská Nová Ves , ul. Jabloňová  - I. etapa do správy VVS,a.s. Košice je v plnení, 

čaká sa na podpis zmluvy správcovskou organizáciou, 

f) uznesenie č. 206/2015 - zverenie majetku obce „Rozšírenie vodovodu v obci 

Pečovská Nová Ves, ul. Jabloňová - I .etapa“ do správy pre VVS,a.s. Košice je 

v plnení, čaká sa na podpis zmluvy správcovskou organizáciou, 
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g) uznesenie č. 209/2015- v rámci plnenia schváleného zámeru prípravy „Programu 

rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025“ sa 

pracuje na programe podľa harmonogramu,  

h) ostatné uznesenia boli splnené 

 

Uznesenie č. 254/2015 

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 Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o stave 

plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OZ konaného dňa 14.8.2015, VII. zasadnutia OZ 

konaného dňa 1.9.2015 a VIII.  zasadnutia OZ konaného dňa 18.9.2015.  

    

  

K bodu č. 5 

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

posledného OZ. 

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 14.10.2015. 

      Prejednali:  

 zámer predaja pozemku C KN parc. č. 912/35 o výmere 198 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1116,  k. ú. Pečovská Nová Ves         

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. 

Školskej 524/18 v Pečovskej Novej Vsi za účelom vysporiadania pozemku 

zastavaného bytovým domom, 

 návrh 5. úpravy rozpočtu,  

 informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2015, 

 výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2014 a 

dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy 

s konsolidovanou účtovnou závierkou, 

 žiadosť o finančnú pomoc pri poskytovaní nevyhnutnej starostlivosti o dieťa, 

 žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov za III. štvrťrok 2015 ZŠsMŠ, 

 žiadosti o rozhodnutie o odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť ŠKD v mesiacoch 9-12/2015 ZŠsMŠ, 

 návrh opravy uznesenia OZ č. 204/2015 o schválení zaradenia stavby „Rekonštrukcia 

MK a chodníkov na ulici Záhradnej“ do majetku  obce na sumu v celkovej hodnote 

14 616,80 € a samostatne zaradenie stavby rekonštrukcia cesty na ul. Na Rybníkoch 

v celkovej hodnote 3 045,60 Eur. 

 

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 . 

Prejednali:      

 žiadosť občanov Ing. Semančíka a Lešša z ul. Mlynskej, 

 

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



 4 

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

s Rómami v posudzovanom období zasadala dvakrát. 

Prejednali:      

 prípravu kultúrnych akcií v mesiaci október.  

  

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

poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností uviedol, že komisia 

v posudzovanom období zasadala dvakrát a to 9.9.2015 a 14.10.2015. 

Prejednali:      

 podnet týkajúci sa porušovania občianskeho spolunažívania medzi občanmi na ul. 

Rómskej, 

 podnet týkajúci sa blízkeho umiestnenia hospodárskeho objektu od plota. 

 

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

období nezasadala. 

 

Uznesenie č. 255/2015 

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 15.8.2015 do 16.10.2015. 

 

K bodu č. 6 

 Na základe žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. Školskej 524/18 

v Pečovskej Novej Vsi o vysporiadanie pozemku zastavaného bytovým domom v tomto bode 

Mgr. Silvia Orosová predniesla poslancom OZ návrh na predaj majetku obce Pečovská Nová 

Ves, konkrétne pozemku C KN parc. č. 912/35 o výmere 198 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1116,  k. ú. Pečovská Nová Ves, zastavaného 

bytovým domom súpisné č. 524, orientačné č. 18, na ul. Školskej v Pečovskej Novej Vsi         

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre šiestich vlastníkov bytov v predmetnom bytovom 

dome. Uviedla, že cena pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 12/2015 zo dňa 

12.2.2015 a dodatkom č. 1 k znaleckému posudku č. 12/2015, znaleckým úkonom č. 

142/2015 zo dňa 20.9.2015 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim 

podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (vyhlášky MF SR 

č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva 

osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších 

predpisov). Poslanci OZ predaj pozemku jednohlasne schválili s podmienkou odkúpenia 

pozemku jednotne, všetkými vlastníkmi bytov. 

 

Uznesenie č. 256/2015 

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 vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves, konkrétne pozemok C KN parc. č. 

912/35 o výmere 198 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 

1116,  k. ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre: 
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1.)  Magdalénu Matvijovú, rod. Krajňákovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 524/18,  

       v podiele 1/6, 

2.)  Mgr. Milenu Glosikovú, rod. Žilkovú, bytom Pečovská Nová Ves, Jabloňová 473/13,  

       v podiele 1/6, 

3.)  Katarínu Liptákovú, rod. Tešľovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 524/18,  

       v podiele 1/6, 

4.)  Máriu Javorskú, rod. Chovanovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 524/18,   

       v podiele 1/6, 

5.)  Margitu Varholíkovú, rod. Verešpejovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 524/18,  

       v podiele 1/6, 

6.)  Mikuláša Krajňáka, rod. Krajňáka, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 524/18 

      a Annu Krajňákovú, rod. Petrušovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 524/18,  

       v podiele 1/6, 

za cenu 2,32,- €/m2, spolu cena za pozemok o výmere 198 m2 predstavuje 459,36,- €, pričom 

podiel 1/6 z celkovej ceny za pozemok je 76,56,- €. 

 Cena príslušenstva predstavuje 355,14,- €, pričom podiel 1/6 z celkovej ceny 

príslušenstva je 59,19,-  €. 

 Príslušenstvo tvorí:  

 pomerná časť nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu na zameranie 

pozemku parc. č. 912/35, pričom podiel 1/6 z nákladov na vypracovanie 

geometrického plánu na zameranie pozemku parc. č. 912/35 je 45,00,- €, 

 pomerná časť nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku k cene 

pozemku parc. č. 912/35, pričom podiel 1/6 z nákladov na spojených s vypracovaním 

znaleckého posudku k cene pozemku parc. č. 912/35 je 3,19,- €, 

 pomerná časť správneho poplatku na zapísanie zmeny do katastra nehnuteľností 

Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor, pričom podiel 1/6 zo správneho poplatku 

na zapísanie zmeny do katastra nehnuteľností je 11,00,- €. 

 Celková predajná cena pre podiel 1/6 je súčet ceny za pozemok - 76,56,- € a ceny za 

príslušenstvo - 59,19,-€, spolu 135,75,- €. 

 Účelom prevodu je vysporiadanie vlastníckych vzťahov vyššie uvedených vlastníkov 

šiestich bytov k pozemku zastavanom bytovým domom súpisné č. 524, orientačné č. 18, na 

ul. Školskej v Pečovskej Novej Vsi.  

 Cena pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 12/2015 zo dňa 12.2.2015 

a dodatkom č. 1 k znaleckému posudku č. 12/2015, znaleckým úkonom č. 142/2015 zo dňa 

20.9.2015 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim podľa zákona č. 

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. 

o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného 

užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších 

predpisov). 

 Osobitný zreteľ je daný tým, že predmetná parcela svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok s bytovým domom, v ktorom sa nachádzajú byty vo vlastníctve 

menovaných osôb. 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

K bodu č. 7 

 V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu prednostu OcÚ o výške 

aktuálneho stavu úveru obce ku dňu 30.9.2015, ktorý predstavuje sumu 227 559,79 Eur.  
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Uznesenie č. 257/2015 

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 Pečovská Nová Ves ku dňu 30.9.2015, ktorý 

predstavuje sumu  227 559,79 Eur.            

    

 

K bodu č. 8 

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

predniesla správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 15.8.2015 do 16.10.2015. 

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 258/2015 

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 15.8.2015 do 16.10.2015. 

  

K bodu č. 9 

     Pri   prejednávaní predmetného bodu sa dostavil na  zasadnutie OZ  poslanec  Jaroslav    

Želinský. V tomto bode   starosta  obce   informoval  poslancov  OZ o   hospodárení   obce 

Pečovská   Nová  Ves  k  30.9.2015. 

Konštatoval, že bežné príjmy obce predstavovali sumu: 1 367 098,52 Eur, kapitálové príjmy: 

228 228,29 Eur, príjmové finančné operácie: 35 983,11 €. Spolu príjmy predstavovali sumu: 

1 631 309,92 Eur. V oblasti výdavkov bežné výdavky predstavujú: 394 398,89 Eur, 

kapitálové výdavky: 315 176,24 Eur, výdavkové finančné operácie: 50 675,00 Eur, spolu 

výdavky: 760 250,13 Eur. Na bankových účtoch obec mala 326 814,25 Eur, zostatok 

v pokladni ku dňu hodnotenia bol 1 144,94 Eur.  

 

Uznesenie č. 259/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o hospodárení obce Pečovská Nová Ves 

k 30.9.2015. 

 

 

K bodu č. 10 

 V tomto bode prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením  č. 5/2015, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 

40 800,- Eur. Detailne pomenoval plusy a mínusy v rozpočte. Konštatoval, že rozpočet 

zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 797 300,- Eur.  Poslanci OZ predložený návrh 

jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 260/2015 

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. 5/2015 zo dňa 16.10.2015. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 11 

V tomto bode programu ekonómka OcÚ Mgr. Anna Krajňáková predniesla Výročnú 

správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2014. V rámci prejednávania 

predmetného bodu oboznámila poslancov OZ s dodatkom správy audítora o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2014.  Poslanec 

Želinský v tejto súvislosti požiadal o zapracovanie, resp. vysvetlenie zmeny v zastupiteľskom 

zbore poslancov v roku 2014 v súlade s prezentovanou informáciou v prednášanom 

dokumente. Konkretizoval, že má na mysli zákonný zánik mandátu poslanca Fecka a jeho 

nahradenie prvým náhradníkom – Jánom Antolom. Poslanci OZ zobrali predmetné 

dokumenty na vedomie. 

 

Uznesenie č. 261/2015 

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 

 

dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 

účtovnou závierkou obce Pečovská Nová Ves za rok 2014. 

 

Uznesenie č. 262/2015 

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 

 

Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2014. 

 

 

K bodu č. 12 

  V rámci tohto bodu poslanci OZ postupne prejednali doručené podania: 

12.1. Na návrh prednostu OcÚ poslanci OZ zmenili uznesenie OZ č. 204/2015 zo dňa 

14.8.2015 týkajúce sa schválenia zaradenia 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, nakoľko vykonanou kontrolou bolo 

zistené, že vyššie uvedená suma omylom zahŕňa dve realizované akcie, ktoré je 

potrebné rozdeliť na sólo stavbu na ul. Záhradnej v sume 14 616,80 Eur a druhú stavbu 

- rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Na Rybníkoch o výmere 235 m2, živičná 

úprava miestnej komunikácie na parcele č. 761/4 v hodnote  3 045,60  Eur. Poslanci OZ 

schválili zaradenie stavby na ul. Na Rybníkoch do majetku obce. 
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Uznesenie č. 263/2015 

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. 204/2015 zo dňa 14.8.2015 

tak, že sumu „17 662,40 Eur“ nahrádza sumou  „14 616,80  Eur“.   

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 264/2015 

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 „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Na Rybníkoch“ - živičná 

úprava miestnej komunikácie o výmere 235 m2 na parcele č. 761/4 v hodnote  3 045,60  Eur   

do majetku obce dňom 16.10.2015. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

12.2. V tomto bode poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ schválili zverenie majetku obce do      

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

 stavbu „Rozšírenie kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, ul. Školská“ v  hodnote      

6 923,12 Eur, 

 stavbu „Rozšírenie vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, ul.  Školská“ v hodnote      

10 674,44 Eur, 

 stavbu „Kanalizácia v obci Pečovská Nová Ves, ul. Školská - ZŠsMŠ“, v hodnote 0,00 

Eur. 

 

Uznesenie č. 265/2015 

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: stavba s titulom „Rozšírenie kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, 

ul. Školská“, uličná stoka A, materiál PVC SW SN 8, DN 250, dĺžka 59,80 m, 1 ks 

kanalizačná šachta  v účtovnej hodnote 6 923,12 Eur do správy pre Východoslovenskú 

vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 266/2015 

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: stavba s titulom „Rozšírenie vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, 

ul.  Školská“, materiál: HDPE , DN/ID 90, dĺžka: 185,62 m, 1 ks hydrant  v účtovnej hodnote 

10 674,44 Eur, do správy pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice. 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 267/2015 

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: stavba s titulom „Kanalizácia v obci Pečovská Nová Ves, ul. 

Školská - ZŠsMŠ“, uličná stoka 38, materiál, DN 300, dĺžka 120,00 m, 4 ks kanalizačná 

šachta, uličná stoka  38a, materiál, DN 250, dĺžka 98,50 m, 5 ks kanalizačná šachta v účtovnej 

hodnote 0,00 Eur, do správy pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

12.3. V   tomto   bode   poslanci   OZ  na  návrh prednostu OcÚ schválili vrátenie finančných   

         prostriedkov od rodičov vo výške 2 056,53 Eur za III.  štvrťrok 2015. 

 

Uznesenie č. 268/2015 

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 ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi od rodičov, ktorých deti 

navštevujú ŠKD vo výške 2 056,53 € za III. štvrťrok 2015. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

12.4. V tomto bode poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ schválili odpustenie príspevkov na 

čiastočnú úhradu  nákladov na  činnosť ŠKD v mesiacoch 9-12/2015 ZŠsMŠ Pečovská         

Nová Ves pre dvoch žiadateľov a osemnásť žiadateľov na činnosť v CVČ pri ZŠsMŠ           

Pečovská Nová Ves z dôvodu, že ich rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi       

z ÚPSVaR. 
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Uznesenie č. 269/2015 

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 ŠKD v mesiacoch 9-12/2015 

ZŠsMŠ pre dvoch žiadateľov z dôvodu, že ich rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi 

z ÚPSVaR. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 Uznesenie č. 270/2015 

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 9-12/2015 pre osemnásť žiadateľov z dôvodu, že ich rodičia sú 

poberateľmi dávok v hmotnej núdzi z ÚPSVaR. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

12.5. V tomto bode poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ schválili dofinancovanie miezd        

a odvodov pre zamestnankyňu v ŠKD ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.11.         

do 31.12.2015. 

 

Uznesenie č. 271/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

dofinancovanie miezd a odvodov pre zamestnankyňu v ŠKD ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.11.2015 do 31.12.2015 vo výške 1300,00 Eur. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

12.6. V tomto bode poslanci OZ na návrh poslanca Ing. Jozefa Kolcuna schválili dočasnú          

úpravu nespevnenej miestnej komunikácie vo výstavbe na parcele č. 1082/4, k.ú.         

Pečovská Nová Ves, ul. Mlynská a zaviazali starostu obce zrealizovať opravu           

prístupovej komunikácie do konca roka 2015. 

 

Uznesenie č. 272/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

úpravu nespevnenej komunikácie vo výstavbe na parcele č. 1082/4,  k. ú. Pečovská Nová Ves, 

ul. Mlynská do termínu 31.12.2015.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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12.7. V tomto bode poslanci OZ na návrh poslanca Ing. Jozefa Balaščíka prejednali žiadosť          

občana Bohuslava Bilého  o finančnú pomoc pri poskytovaní nevyhnutnej starostlivosti          

o jeho syna Patrika Bilého. V rámci diskusie postupne vystúpili poslanci Ing. Balaščík,          

Mgr. Orosová, Želinský, Mgr. Baňas a starosta obce. Vzhľadom na osobitosť prípadu         

schválili sociálnu výpomoc pre žiadateľa v konkrétnom rozsahu a za detailne         

vyšpecifikovaných podmienok.  

           

Uznesenie č. 273/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

z dôvodu výnimočnosti prípadu finančnú pomoc pre Bohuslava Bilého, bytom ul. Rómska č. 

12, Pečovská Nová Ves,  po dobu hospitalizácie jeho syna Patrika Bilého v rozsahu náhrady 

cestovného pre 1 osobu, 1-krát týždenne na trase Pečovská Nová Ves – Košice-Šaca a späť vo 

výške 10,00 Eur/cesta s účinnosťou od 19.10.2015, pričom preplatenie cestovného je 

podmienené dokladovaním fyzickej návštevy hospitalizovaného dieťaťa rodičom 

v nemocničnom zariadení v Košiciach Šaci a potvrdením, že žiadateľ je poberateľom 

dávky hmotnej núdze z ÚPSVaR.  

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                       Zdržal sa       1     (Želinský) 

 

 

K bodu č. 13 

13.1. V tomto   bode    na    návrh    prednostu    OcÚ   poslanci OZ schválili interný  predpis          

„Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Pečovská Nová Ves“. V rámci          

predmetného bodu zvolili trojčlennú komisiu poslancov na vybavovanie petícií. 

 

Uznesenie č. 274/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

interný predpis obce Pečovská Nová Ves s titulom „Záväzný poriadok vybavovania petícií 

obcou Pečovská Nová Ves“ s účinnosťou od 19. októbra 2015.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 275/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

za 1. člena komisie na vybavovanie petícií pri Obecnom zastupiteľstve Obce Pečovská Nová 

Ves poslanca OZ  Mgr. Slavomíra Karabinoša.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0             Zdržal sa       1     (Mgr. Karabinoš) 
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Uznesenie č. 276/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

za 2. člena komisie na vybavovanie petícií pri Obecnom zastupiteľstve Obce Pečovská Nová 

Ves poslanca OZ Mgr. Silviu Orosovú.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0            Zdržal sa       1          (Mgr. Orosová) 

 

Uznesenie č. 277/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

za 3. člena komisie na vybavovanie petícií pri Obecnom zastupiteľstve Obce Pečovská Nová 

Ves poslanca OZ Jána Antola.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                      Zdržal sa       1           (Antol) 

 

13.2. V tomto bode na výzvu starostu obce a poslancov OZ predseda DHZ poskytol 

informáciu   o činnosti   a hospodárení   DHZ od 1.1.2015 doposiaľ. V diskusii postupne          

vystúpili poslanci Želinský, Mgr. Orosová a starosta obce. 

 

Uznesenie č. 278/2015 

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 predsedu DHZ v obci Pečovská Nová Ves o činnosti a hospodárení DHZ od 1.1.2015 

doposiaľ. 

 

13.3. V tomto bode na podnet starostu obce poslanci OZ schválili partnerstvo – spoločný 

postup obcí Pečovská Nová Ves, Ľutina  a  Olejníkov pri komplexnom a systematickom    

riešení protipovodňových  opatrení  obcí na  toku rieky Ľutinka. Splnomocnili starostu  

obce na podpísanie dohody o partnerstve – spoločnom postupe pri riešení 

protipovodňových opatrení. 

 

Uznesenie č. 279/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

účasť obce Pečovská Nová Ves v rámci partnerstva - spoločnom postupe obcí Pečovská Nová 

Ves, Ľutina a Olejníkov pri komplexnom a systematickom riešení protipovodňových opatrení 

na toku rieky Ľutinka.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 280/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu k podpísaniu dohody o partnerstve 

– spoločnom postupe pri riešení protipovodňových opatrení obci Pečovská Nová Ves, Ľutina 

a Olejníkov na toku rieky Ľutinka.  

 

Hlasovanie : Za   8                         Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

13.4. V tomto bode starosta obce  informoval poslancov OZ o tom, že Ministerstvo školstva,          

vedy, výskumu a športu  SR podporilo  našu žiadosť na riešenie havarijného stanu          

stropu náraďovne ZŠsMŠ sumou 19 000,- Eur. Pomenoval možnosti riešenia            

havarijného   stavu,   pričom   poznamenal,  že napriek  získanej  finančnej podpore         

náklady na odstránenie havárie budú vyššie.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce a schválili podanie žiadosti   

obcou Pečovská Nová Ves Okresnému úradu, odboru školstva Prešov     

o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky ZŠsMŠ Pečovská Nová 

Ves z dôvodu krytia  navýšených nákladov na  rekonštrukciu strechy náraďovne.  

 

Uznesenie č. 281/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce o riešení havarijného stavu stropu náraďovne ZŠsMŠ Pečovská 

Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 282/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

podanie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves Okresnému úradu, odboru školstva Prešov 

o preklasifikovanie bežných výdavkov ZŠsMŠ na kapitálové v hodnote 8 000,00 Eur 

z dôvodu rekonštrukcie strechy náraďovne.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

13.5. Na   návrh   prednostu   OcÚ poslanci   OZ schválili dofinancovanie nákladov spojených  

         s výstavbou  chodníka medzi ZTS a SANAS v sume 11 958,24 Eur na účet mesta          

Sabinov. 
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Uznesenie č. 283/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

dofinancovanie nákladov spojených s výstavbou chodníka medzi ZTS a SANAS v sume 

11 958,24 Eur na účet mesta Sabinov.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

13.6. Na   návrh   starostu    obce  poslanci OZ schválili zámer aktualizovať územný plán obce          

Pečovská Nová Ves z roku 2008 z titulu pripravovaných zámerov obce           

pripravovaných v rámci „Programu rozvoja obce Pečovská Nová Ves  na  roky  2015 –            

2022 s výhľadom do roku 2025“. 

 

Uznesenie č. 284/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer aktualizovať územný plán obce Pečovská Nová Ves z titulu pripravovaných zámerov 

obce vyplývajúcich „Programu rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 

s výhľadom do roku 2025“.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

13.7. V rámci predmetného bodu starosta obce  informoval poslancov OZ, že v rámci projektu          

Zberný dvor – technologická   časť,  obec získala 13 ks veľkokapacitných kontajnerov,  

traktor, vlečku a ďalšie mechanizmy, avšak vlečka je klasická, nie je multifunkčná, 

neumožňuje prepravu predmetných kontajnerov, čo je veľkým nedostatkom. Navrhol 

zakúpenie podvozku na prepravu veľkokapacitných kontajnerov. Poslanci OZ schválili 

zámer nákupu podvozku na prepravu veľkokapacitných kontajnerov z projektu zberný 

dvor.  

 

Uznesenie č. 285/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer nákupu podvozku na prepravu veľkokapacitných kontajnerov získaných obcou 

Pečovská Nová Ves v rámci projektu Zberný dvor. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

13.8. Na návrh starostu obce poslanci OZ schválili transfer vo výške 3000,- Eur          

spoločnosti CSS  Pečovská   Nová  Ves   s.r.o. na úhradu  II. splátky  za PD projekt          

rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely         

762/1, II. Etapa –  sociálne zariadenie.  
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Uznesenie č. 286/2015 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

transfer obce Pečovská Nová Ves spoločnosti CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. vo výške 3000,- 

Eur na úhradu II. splátky za PD projekt rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska 

Pečovská Nová Ves, č. parcely 762/1, II. etapa – sociálne zariadenie.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

13.9. Starosta   obce  informoval poslancov OZ o:   

 ukončení projektu „Výstavba komunitného centra“, prebiehajúcej kolaudácii a príprave 

objektu na užívanie, 

 ukončení projektu „Výstavba zberného dvora a kompostárne“, prebiehajúcej 

kolaudácii, príprave objektu na užívanie a slávnostnom otvorení pripravovanom na deň 

5.11.2015, 

 ukončení výstavby predĺženia kanalizácie a vodovodu na ul. Školskej v areáli ZŠsMŠ, 

prebiehajúcej kolaudácii a príprave na odovzdanie stavieb do správy VVS, a.s.,  

 havarijnom stave strechy na dome smútku a akútnej potrebe jej výmeny za plechovú, 

 vypísaní výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves 

dňa 15.10.2015 s uzávierkou podávania prihlášok do 15.00 h. dňa 16.11.2015 na OcÚ 

Pečovská Nová Ves, nakoľko 31.1.2016 končí funkčné obdobie súčasnej riaditeľke 

ZŠsMŠ, 

 stave výstavby chodníkov v novej časti cintorína, 

 prebiehajúcej elektrifikácii dvoch plechových skladov Jeseník č. 1, Jeseník č. 2 

a osvetlenia multifunkčného ihriska v lokalite Roveň, 

 vymaľovaní kultúrno-spoločenských priestorov OcÚ, 

 umiestnení smerového zrkadla v neprehľadnej križovatke na ul. Za Majerom, 

 prípravných prácach na rozšírenie verejného rozhlasu na ul. Za Majerom, 

 zámere prípravy projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu, kanalizácie 

a plynofikácie obce, 

 podaní projektu na podporu výstavby detského ihriska, resp. nákupu jeho prvkov, 

 pripravovanej predpremiére filmu s titulom „Eva Nová“ dňa 18.11.2015 o 18.00 h. 

v kinosále MsKS Sabinov  natáčaného aj v našej obci,  

 nominácii našej obce medzi troch laureátov navrhnutých na ocenenie v celorepublikovej 

súťaži „Roma Spirit“ za príkladnú prácu obce s rómskou komunitou, pričom slávnostný 

galavečer je pripravovaný na deň 15.11.2015 na Novej scéne v Bratislave, 

 pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách v najbližšom období, konkrétne: 

17.10.2015 -  zájazd do poľskej ružencovej záhrady v obci Ludzmierz a do Zakopaného, 

24.10.2015 - odpoludnie v rámci mesiaca úcty k starším spojené so slávnostnou 

akadémiou, ochutnávkou jablkových dobrôt a prezentáciou plodov jesene s názvom 

„Jabĺčkové slávnosti“, 

21.11.2015 – Katarínsky ples pod záštitou starostu obce. 

 

13.10. V rámci  predmetného bodu vystúpil poslanec Ing. Balaščík, ktorý ako predseda Rady            

školy informoval   prítomných  o   záveroch zo XIV. Zasadnutia Rady školy konaného            

dňa 26.8.2015. 
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K bodu č. 14 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ neboli prednesené žiadne 

otázky z radov poslancov s odôvodnením, že odpovede na nimi pripravované otázky im boli 

poskytnuté v priebehu zasadnutia pri prejednávaní jednotlivých bodov programu. 

 

 

K bodu č. 15 

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

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil. 

 

 

K bodu č. 16 

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

a opakovane ich všetkých pozval na pripravované kultúrno-spoločenské podujatia, slávnostné 

otvorenie zberného dvora dňa 5.11.2015.  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Jozef Kolcun - 

Mgr. Sivia Orosová - 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková 


