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

17.6.2016 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Mgr. Lukáš Baňas, Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Silvia Orosová, Peter 

Novický, Jaroslav Želinský, Ing. Jozef Balaščík do 17.15 h., 
       

 

 

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

obce, ktorý ospravedlnil neprítomnosť poslancov Mgr. Lukáša Baňasa, Ing. Ondreja 

Semančíka a Silvie Orosovej z dôvodov plnenia neodkladných pracovných povinností 

a meškanie poslanca Ing. Jozefa Balaščíka z dôvodu dopravnej zápchy medzi Prešovom 

a Pečovskou Novou Vsou. Poslanci Peter Novický a Jaroslav Želinský svoju neúčasť  

neospravedlnili. Skonštatoval, že prítomní sú štyria poslanci z celkového počtu deväť 

poslancov, čo znamená, že prítomných je menej ako polovica všetkých poslancov.  

Neprítomní poslanci sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva nedostavili ani po 

uplynutí 40 minútovej čakacej doby.  

Vzhľadom na skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore a jeho 

spôsobilosť rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov a na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných poslancov a v predmetnom prípade neboli splnené podmienky 

vyplývajúce z ustanovenia § 12, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. zákonov o obecnom zriadení, 

starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil z dôvodu neschopnosti uznášania sa 

a prijímania uznesení. 

Po telefonickom preverení u piatich neprítomných poslancov a fyzickom preverení u 

štyroch poslancoch prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva nájsť vhodný termín na 

nové zasadnutie obecného zastupiteľstva, bol po vzájomnej dohode poslancov navrhnutý 

konkrétny termín konania nového zastupiteľstva, ktorý akceptoval aj starosta obce a na 

uvedený termín, konkrétne na  18.00 h. dňa 18.6.2016 zvolal s odvolaním sa na  ustanovenia 

§ 12, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení XVIII. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Miesto konania zasadnutia stanovil v kancelárii starostu na Obecnom úrade 

v Pečovskej Novej Vsi. Prítomní poslanci zobrali termín a miesto konania nového zasadnutia 

na vedomie, neprítomní poslanci svoje pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

potvrdili v telefonickom rozhovore. Všetci poslanci boli informovaní, že program XVIII. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva bude totožný s programom XVII. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa neuskutočnilo. 

 Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a vyjadril znepokojenie so 

stavom, ktorý sa dnes udial a v dejinách obce nemá obdoby.  

 

 

 

                                                           PhDr. Jaroslav Dujava                            Andrej Petruš                              

                                                                  starosta obce                                    prednosta  OcÚ 

Zapísal : PhDr. Jaroslav Dujava 


