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

17.4.2015
v     Pečovskej Novej Vsi  

Program:      podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  Ing. Jozef  Balaščík, Jaroslav Želinský do bodu č. 4, Mgr. Silvia Orosová 

do bodu č. 4, Ing. Ondrej Semančík do bodu č. 4,  Mgr. Lukáš Baňas od 
bodu č. 12

      
K bodu č. 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta 
obce,  ktorý  súčasne  ospravedlnil  neúčasť  poslanca  Ing.  Jozefa  Balaščíka  na  zasadnutí 
z dôvodu  plnenia  neodkladných  pracovných  povinností.  Navrhol  zmenu  programu  oproti 
programu  uvedenému  na  pozvánke,  ktorá  tvorí  prílohu  zápisnice  a  bola  poslancom 
v náležitom  predstihu  doručená  a súčasne  bola  zverejnená  aj  na  webovej  stránke  obce. 
Vzhľadom na prítomnosť Ing. Michala Kravčíka CSc., vodohospodárskeho experta, iniciátora 
projektu  „Tri  rieky  jedna  budúcnosť“  predkladateľa  ponuky  integrovaného  manažmentu 
povodia Ľutinky v našom regióne, ktorého na zasadnutie OZ pozval starosta obce, navrhol 
doplniť program tak, že za pôvodný bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie navrhol zaradiť ako 
bod  č.  4  -  Prezentácia  ponuky  integrovaného  manažmentu  povodia  Ľutinky  v  kontexte 
protipovodňovej  ochrany obce Pečovská Nová Ves.  Pôvodný bod č.  4 -  Kontrola  plnenia 
uznesení  a ďalšie  nasledujúce body by boli  posunuté ako body č. 5 až č.  20 v pôvodnom 
navrhovanom poradí.

Pôvodný program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rokovania komisií OZ - informácia
6. Odvolanie a voľba ďalšieho člena  odbornej komisie OZ
7. Ročné prejednanie platu starostu obce
8. Predaj majetku obce – prejednanie
9. Aktuálny stav úveru obce k dňu 31.3.2015 - informácia
10. Správa hlavného kontrolóra obce k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2014
11. Audítorská správa k hospodáreniu obce za rok 2014
12. Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014
13. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
14. Návrh na 2. úpravu rozpočtu 
15. Doručené podania - prejednanie
16. Rôzne
17. Otázky poslancov OZ
18. Otázky a podnety občanov 
19. Záver
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Doplnený program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prezentácia ponuky integrovaného manažmentu povodia Ľutinky v kontexte 

protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves. 
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Rokovania komisií OZ – informácia
7. Odvolanie a voľba ďalšieho člena  odbornej komisie OZ
8. Ročné prejednanie platu starostu obce
9. Predaj majetku obce – prejednanie
10. Aktuálny stav úveru obce k dňu 31.3.2015 – informácia
11. Správa hlavného kontrolóra obce k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2014
12. Audítorská správa k hospodáreniu obce za rok 2014
13. Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014
14. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
15. Návrh na 2. úpravu rozpočtu 
16. Doručené podania – prejednanie
17. Rôzne
18. Otázky poslancov OZ
19. Otázky a podnety občanov
20. Záver

Uznesenie č. 103/2015
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 IV. zasadnutia OZ podľa  predloženého návrhu. 

Hlasovanie : Za   5                            Proti    0                                          Zdržal sa       0

K bodu č. 2 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Lukáš Baňas a Mgr. Slavomír Karabinoš.

Uznesenie č. 104/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
berie na vedomie 

určenie overovateľov zápisnice  Mgr. Lukáša Baňasa a Mgr. Slavomíra Karabinoša. 
       
                                                                                                                                              
K bodu č. 3

Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení: 
Peter Novický, Ing. Jozef Kolcun, Ján Antol.
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Uznesenie č. 105/2015
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: Peter Novický, Ing. Jozef Kolcun a Ján Antol.
                                                               
Hlasovanie : Za   5                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

K bodu č. 4 
V tomto bode Ing. Michal Kravčík CSc., vodohospodársky expert predstavil projekt 

„Tri rieky jedna budúcnosť“ a ponúkol integrovaný manažment povodia Ľutinky ako súčasť 
prevencie obce Pečovská Nová Ves pred povodňami. Pri prejednávaní predmetného bodu sa 
na zasadnutie OZ dostavili poslanci Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Silvia Orosová a Jaroslav 
Želinský. Do  diskusie  sa  postupne  aktívne  zapojili  poslanci:  Ján  Antol,  Mgr.  Slavomír 
Karabinoš,  Ing.  Ondrej  Semančík, Mgr.  Silvia  Orosová,  Ing.  Jozef  Kolcun  a Jaroslav 
Želinský.                      

Uznesenie č. 106/2015
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  projekte  „Tri  rieky  jedna  budúcnosť“  a  ponuke  integrovaného  manažmentu 
povodia Ľutinky, ako súčasť  prevencie obce Pečovská Nová Ves pred povodňami. 

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

plnenia uznesení z III. zasadnutia OZ konaného dňa 24.3.2014. 
Informovala, že:

• v rámci  uznesenia  č.  99/2015  zo  dňa  23.3.2015  schvaľujúceho  zámer  Ing.  Mariána 
Boľanovského  z Prešova  –  Nižnej  Šebastovej  na  ťažbu  štrku  z pozemkov  v jeho 
vlastníctve, parcela č. 1471/12 o výmere 20747 m2 a parcela č. 1489/5 o výmere 1252 m2, 
obidve  v k.ú.  Pečovská  Nová  Ves  sa  v tomto  čase  realizuje  dolaďovanie  znenia 
jednotlivých bodov navrhovanej zmluvy o budúcej zmluve oboma zmluvnými stranami 
a po jej odsúhlasení následne dôjde k jej podpisu.

                                       
Uznesenie č. 107/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu hlavnej kontrolórky obce Ing. Nadeždy Matisovskej o stave plnenia uznesení z III. 
zasadnutia OZ konaného dňa 24.3.2015. 
          
K bodu č. 6

V tomto bode bola prezentovaná činnosť odborných komisií pri OZ  za obdobie od 
posledného OZ.
1. Komisia  ekonomická,  kontroly  a správy  obecného  majetku,  podnikateľskej  činnosti, 

riešenia  nezamestnanosti  -  predsedníčka  komisie  Mgr.  Silvia  Orosová informovala,  že 
v posudzovanom období sa členovia komisie stretli jedenkrát. 
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Prejednali: 
• OZ schválené zámery 8 občanov o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce o rozlohe 35 

m2/pozemok, novovytvorených na pôvodnej parcele č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. 
- medzi bytovými domami) za účelom výstavby murovaných garáží - s odporúčaním 
pre  OZ schváliť  predaj  majetku  obce  žiadateľom spôsobom upraveným zákonom 
o majetku obcí, so záverom odporučenia schváliť predaj,

• OZ schválený zámer občana o kúpu pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 148 m2, 
parcela  č.  780/9  na  ul.  Na  Rybníkoch,  ktorý  dlhodobo  užíva  ako  vlastný  - 
s odporúčaním  pre  OZ  schváliť  predaj  majetku  obce  žiadateľovi  spôsobom 
upraveným zákonom o majetku obcí, so záverom odporučenia schváliť predaj,

• OZ schválený zámer o kúpu pozemku vo vlastníctve obce o rozlohe 296 m2, parcela 
č. 921/6 na ul. Ľutinskej, ktorý dlhodobo užíva ako vlastný - s odporúčaním pre OZ 
schváliť predaj majetku obce žiadateľke spôsobom upraveným zákonom o majetku 
obcí, so záverom odporučenia schváliť predaj,

• výsledky  obchodnej  verejnej  súťaže  na  predaj  nehnuteľností vo  vlastníctve  obce 
Pečovská Nová Ves, konkrétne novovytvorených parciel o výmere 35m2, č. 912/148, 
č. 912/144, č. 912/142, č. 912/141, č. 912/140,  druh pozemku: ovocné sady, ktoré 
vznikli  rozdelením  pôvodnej  parcely  č.  912/22,  vedenej  na LV  č.  1116,  na  ul. 
Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) za účelom výstavby garáží za dodržania 
určených  podmienok  v  komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží 
s vyvolávacou  cenou  10,-  Eur/m2,  celkom 350,-  Eur/pozemok,  ktorá  bola  zároveň 
najnižším podaním, so záverom odporučenia schváliť predaj,

• návrh  záverečného  účtu  obce  Pečovská  Nová  Ves  za  rok  2014,  so  záverom 
odporučenia schváliť záverečný účet za rok 2014,

• správu audítora individuálnej účtovnej závierky za rok 2014, so záverom jej vzatia na 
vedomie,

• hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014, so záverom vzatia na vedomie,
• informáciu  o aktuálnom  zostatku  nevyčerpaných  finančných  prostriedkov 

z rezervného  fondu  z prebytku  hospodárenia  za  rok  2013  v sume  23.804,40  Eur 
účelovo  viazaných  na  krytie  úhrady  nákladov  spojených  s dokončením 
multifunkčného  ihriska  v lokalite  „Roveň“  so  záverom  odporučenia  schváliť  ich 
účelové dočerpanie v roku 2015,

• návrh  na  zaradenie  zrealizovaných  stavieb  „Autobusová  zastávka“,  „Chodník  na 
cintoríne“ a „Park v strede obce“ do majetku obce, so záverom odporučenia schváliť 
zaradenie,

• žiadosť  ZŠsMŠ  zo  dňa  1.4.2015  o vrátenie  finančných  prostriedkov  prijatých  od 
rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD pri ZŠ, MŠ, CVČ, réžiu k stravnému, nájomné 
a finančné  prostriedky  za  dobropisy  za  1.  štvrťrok  2015  v sume  8903,28  Eur,  so 
záverom odporučenia schváliť vrátenie finančných prostriedkov,

• žiadosť  ZŠsMŠ  zo  dňa  1.4.2015  o vrátenie  finančných  prostriedkov  prijatých  od 
Pedagogickej  a  sociálnej  akadémie  v Prešove  na  základe  zmluvy  o súvislej  praxi 
žiakov PaSA za 1. štvrťrok 2015 v sume 40,49 Eur, so záverom odporučenia schváliť 
vrátenie finančných prostriedkov,

• žiadosť  PSK,  Sprostredkovateľský  orgán  pod  Riadiacim  orgánom pre  Regionálny 
operačný program Prešov zo dňa 20.3.2015 o vrátenie  finančných prostriedkov vo 
výške 7198,49 Eur, v termíne do 9.5.2015, ktoré boli obci poskytnuté v rámci žiadosti 
o platbu  s kódom  ITMS:  22140120374604,  z dôvodu  zistených  nedostatkov 
v súvislosti  so  správou  o výsledku  kontroly  na  mieste  vykonanej  dňa  28.11.2014 
v rámci  projektu  „Rekonštrukcia  MK,  chodníkov  a verejných  priestranstiev“,  so 
záverom odporučenia schváliť vrátenie finančných prostriedkov,
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• žiadosť o sponzorské na preteky športových holubov pre ZO chovateľov poštových 
holubov Lipany zo dňa 19.3.2015,  so záverom odporučenia schváliť sponzorské vo 
výške 100,- Eur schválenej v rozpočte na rok 2015,

• žiadosť Anny Ridillovej o oslobodenie od platenia poplatku za odvoz komunálneho 
odpadu  za  syna  Ladislava  Gusenicu,  ktorý  sa  v mieste  trvalého  pobytu  dlhodobo 
nezdržiava od roku 2009, so záverom odporučenia oslobodenia od poplatku za odvoz 
komunálneho odpadu na rok 2015,

• finančné spolufinancovanie zámeru obce Pečovská Nová Ves v rámci pripravovaného 
projektu  pod  názvom  Interiérové  a exteriérové  dobudovanie  Komunitného  centra 
v Pečovskej  Novej  Vsi  na  základe  výzvy  Ministerstva  vnútra  SR,  úrad 
splnomocnenca  vlády  pre  rómsku  komunitu  v celkovej  výške  20 000,-  Eur  so 
spoluúčasťou  obce  do  výšky  15  %  z celkových  predpokladaných  výdavkov  so 
záverom schváliť spolufinancovanie projektu,

• finančné spolufinancovanie zámeru obce Pečovská Nová Ves v rámci pripravovaného 
projektu pod názvom Podpora rozvoja športu na rok 2015 v celkovej výške 50 000,- 
Eur so spoluúčasťou obce do výšky 5 % z celkových predpokladaných výdavkov, so 
záverom schváliť spolufinancovanie projektu,

• žiadosť Silvie Bilej o poskytnutie finančných prostriedkov pri narodení dvojčiat, so 
záverom, schváliť, nakoľko obec má vo schválenom rozpočte na rok 2015 položku 
jednorázový príspevok pri narodení dvojčiat. 

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 nezasadala.

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 dňa 9.4.2015 v súvislosti s prípravou XXI. 
ročníka  Prvomájového  behu  zdravia,  načrtla  prípravy  na  konferenciu  „Rómska  osada 
a samospráva: dobrá prax – sen, či realita“ a obecný jarmok. 

4. Komisia sociálna,  zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 
medziľudských  vzťahov,  riešenia  medziľudských  vzťahov  v posudzovanom  období 
zasadala jedenkrát. Prejednala Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015 – 2018, 
ktorý však v súčasnej podobe nespĺňa náležitosti na jeho prejednanie OZ. Po dopracovaní 
bude predložený na zasadnutie nasledujúceho zasadnutia OZ.

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

Uznesenie č. 108/2015
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  zastupiteľstva 
konaného dňa 24.3.2015 do 17.4.2015.
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K bodu č. 7
V tomto bode prednosta úradu na návrh predsedu odbornej komisie pri OZ Pečovská 

Nová  Ves  navrhol  odvolať  tajomníčku  komisie  a nahradiť  ju  inou.  Konkrétne  z pozície 
tajomníčky komisie sociálnej,  zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného 
poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov  bola odvolaná Martina 
Girašková z dôvodu jej  ukončenia pracovného pomeru na Obecnom úrade Pečovská Nová 
Ves a na jej miesto bola zvolená Ing. Alena Nalevanková. 

Uznesenie č. 109/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

z komisie sociálnej,  zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 
medziľudských  vzťahov,  riešenia  medziľudských  vzťahov  Martinu  Giraškovú,  ktorá 
v komisii pracovala vo funkcii tajomníčky. 

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 110/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

do funkcie tajomníčky komisie sociálnej,  zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany 
verejného poriadku,  medziľudských  vzťahov,  riešenia  medziľudských vzťahov Ing.  Alenu 
Nalevankovú. 

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0
          
K bodu č. 8

V súlade  so  súčasne  platnou  právnou  úpravou je  nutné,  po  doručení  informácie  o 
výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014 podľa štatistického 
úradu, prerokovať plat starostu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  Priemerná 
nominálna  mesačná  mzda  pracovníka  v národnom  hospodárstve  za  rok  2014 vyčíslená 
Štatistickým úradom SR je  stanovená na sumu  858,- Eur.  Z uvedeného dôvodu v tomto 
bode bol na návrh prednostu úradu Andreja Petruša  prerokovaný a OZ schválený plat starostu 
obce v sume 2 124,- Eur  mesačne s účinnosťou od 1.1.2015 v súlade s § 4, ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov zvýšený o 25 %. 

Uznesenie č. 111/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

starostovi  obce  Pečovská  Nová  Ves  v súlade  s  §  4,  ods.  2   zákona   č.  253/1994  Z.  z. 
o právnom  postavení  a platových  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  v znení 
neskorších predpisov zvýšený plat o 25 % s účinnosťou od 1. januára 2015. 

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 
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K bodu č. 9
V tomto bode bol na návrh Mgr. Silvie Orosovej predsedníčky komisie ekonomickej, 

kontroly  a správy  obecného  majetku,  podnikateľskej  činnosti,  riešenia  nezamestnanosti 
prejednaný a schválený predaj majetku obce Pečovská Nová Ves. 
9.1. OZ schválilo predaj majetku obce spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí ôsmim 

žiadateľom trvale  bývajúcim v Peč.  Novej  Vsi  na  ul.  Školskej  (v bytových  domoch) 
o rozlohách 35 m2/pozemok,  novovytvorené parcely, ktoré vznikli rozdelením pôvodnej 
parcely č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) za účelom výstavby 
garáží za dodržania určených podmienok v komplexe jednotných radových murovaných 
garáží  z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  vzhľadom k tomu,  že tieto  pozemky sa 
nachádzajú  bezprostredne  vedľa  bytových  domov,  v ktorých  bývajú,  dlhodobo  ich 
užívajú,  resp.  majú  trvalý  pobyt  a starajú  sa  o nich  za  cenu   10,-  Eur/m2, v celkovej 
výške 350,- Eur/pozemok, ôsmim žiadateľom z celkového počtu osem žiadateľov, a to 
konkrétne:

9.1.1. Kataríne Liptákovej, parcelu č. 912/152, k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti 
zo dňa 6.2.2015, zámer na odpredaj pozemku schválený uznesením OZ č. 66/2015 dňa 
13.2.2015,

9.1.2. Marcelovi  Kollárovi  a manželke  Božene,  r.  Blaščákovej,  parcelu  č.  912/151, 
k. ú.Pečovská Nová Ves na základe  žiadosti  zo dňa 12.1.2015,  zámer  na  odpredaj 
pozemku schválený uznesením OZ č. 67/2015 dňa 13.2.2015,

9.1.3. Jozefovi  Novickému a manželke  Monike,  r.  Kandráčovej,  parcelu  č.  912/150, k. ú. 
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015, zámer na odpredaj pozemku 
schválený uznesením OZ č. 68/2015 dňa 13.2.2015,

9.1.4. Jozefovi  Fröhlichovi  a manželke  Jozefíne,  r.  Nehilovej,  parcelu  č.  912/149,  k. ú. 
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 22.1.2015, zámer na odpredaj pozemku 
schválený uznesením OZ č. 69/2015 dňa 13.2.2015,

9.1.5. Ľudovítovi  Liptákovi  a manželke Slávke, r. Majdákovej, parcelu č. 912/147, k. ú. 
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015, zámer na odpredaj pozemku 
schválený uznesením OZ č. 70/2015 dňa 13.2.2015,

9.1.6. Ing. Jozefovi Novickému a manželke Mgr. Oľge, r.  Čekanovej, parcelu č. 912/146, 
k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015,  zámer na odpredaj 
pozemku schválený uznesením OZ č. 71/2015 dňa 13.2.2015,

9.1.7. Mgr.  Marte  Dolinskej,  parcelu  č.  912/145,  k.  ú.  Pečovská  Nová  Ves  na  základe 
žiadosti zo dňa 12.1.2015, zámer na odpredaj pozemku schválený uznesením OZ č. 
72/2015 dňa 13.2.2015,

9.1.8. Jozefovi  Kaminskému  a manželke  Ivane,  r.  Vaľušovej,  parcelu  č.  912/143,  k. ú. 
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015, zámer na odpredaj pozemku 
schválený uznesením OZ č. 73/2015 dňa 13.2.2015,

9.2. OZ  schválilo  predaj  majetku  obce  spôsobom  upraveným  zákonom  o majetku  obcí 
občanovi Jaroslavovi Zborovskému a manželke  Jaroslave, r. Puškášovej,  pozemku vo 
vlastníctve obce o rozlohe 148 m2, parcela č. 780/9 na ul. Na Rybníkoch, ktorý dlhodobo 
užíva ako vlastný, v cene 10,- Eur/m2, za dohodnutú cenu v celkovej výške 1480,- Eur. 
Predaj sa realizuje na základe žiadosti zo dňa 12.1.2015, zámer na predaj pozemku bol 
schválený uznesením OZ č. 79/2015 dňa 13.2.2015,

9.3. OZ  schválilo  predaj  majetku  obce  spôsobom  upraveným  zákonom  o majetku  obcí, 
pozemok C KN parc. č. 921/6 o výmere 296 m2, druh pozemku ostatné plochy  Haline 
Bujňákovej, r. Burnasovej, bytom Pečovská Nová Ves, Ľutinská 151/10 v cene 10,- Eur/
m2,  za dohodnutú  cenu  v celkovej  výške  2960,-  Eur.  Predaj  sa  realizuje  na  základe 
žiadosti zo dňa 16.1.2015,  zámer na predaj pozemku bol schválený uznesením OZ č. 
80/2015 dňa 13.2.2015,

7



9.4. OZ  schválilo  predaj  majetku  obce  spôsobom upraveným zákonom o majetku  obcí  - 
formou obchodnej verejnej súťaže fyzickým a právnickým osobám s trvalým pobytom 
v obci Pečovská Nová Ves,  novovytvorené parcely, ktoré vznikli rozdelením pôvodnej 
parcely  č.  912/22,  na  ul.  Školskej  (pozn.  -  medzi  bytovými  domami)  -  parcely  č. 
912/148, 912/144, 912/142, 912/141, 912/140,   k. ú. Pečovská Nová Ves o rozlohách 35 
m2/pozemok,  za účelom výstavby garáží za dodržania určených podmienok v komplexe 
jednotných radových murovaných garáží  v cene  najmenej  10,-  €/m2, v celkovej  výške 
350,- Eur/pozemok, piatim súťažiacim z piatich prihlásených žiadateľov, a to konkrétne:

9.4.1. Spoločnosti  Slovakita,  s.r.o.,  ul.  Hlavná  21/15,  Pečovská  Nová  Ves,  parcelu  č. 
912/140, k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti  zo dňa 13.4.2015,  zámer na 
odpredaj  pozemku  OVS schválený  uznesením OZ č. 78/2015 dňa  13.2.2015,  OVS 
vyhlásená 26.3.2015, víťaz OVS,

9.4.2. Spoločnosti  Slovakita,  s.r.o.,  ul.  Hlavná  21/15,  Pečovská  Nová  Ves,  parcelu  č. 
912/141,  k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 13.4.2015,  zámer na 
odpredaj  pozemku  schválený  uznesením  OZ  č. 77/2015  dňa  13.2.2015,  OVS 
vyhlásená 26.3.2015, víťaz OVS,

9.4.3. Mgr.  Oľge  Dujavovej,  parcelu  č.  912/142,  k.  ú.  Pečovská  Nová  Ves  na  základe 
žiadosti zo dňa 13.4.2015, zámer na odpredaj pozemku OVS schválený uznesením OZ 
č. 76/2015 dňa 13.2.2015, OVS vyhlásená 26.3.2015, víťaz OVS,

9.4.4. Ing. Stanislavovi Piskurovi, parcelu č. 912/144, k. ú. Pečovská Nová Ves na základe 
žiadosti zo dňa 13.4.2015, zámer na odpredaj pozemku OVS schválený uznesením OZ 
č. 75/2015 dňa 13.2.2015, OVS vyhlásená 26.3.2015, víťaž OVS,

9.4.5. Jánovi Liptákovi, parcelu č. 912/148, k. ú. Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo 
dňa 10.4.2015, zámer na odpredaj pozemku OVS schválený uznesením OZ č. 74/2015 
dňa 13.2.2015, OVS vyhlásená 26.3.2015, víťaz OVS.

Uznesenie č. 112/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č.  912/152 o výmere 35 m2,  druh pozemku ovocné sady pre 
Katarínu  Liptákovú, bytom  Pečovská  Nová  Ves,  Školská  524/18  v cene  10,-  Eur/m2 za 
celkovú  cenu  350,-  Eur, za  účelom  výstavby  garáže  za  dodržania  určených  podmienok 
v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je  vyššia  ako  všeobecná 
hodnota  majetku  obce  stanovená  podľa  osobitného  predpisu.  Predmetná  parcela  svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým domom, v ktorom sa nachádza 
byt  vo vlastníctve menovanej. 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. Nadobúdateľka pozemku nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 113/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č.  912/151 o výmere 35 m2,  druh pozemku ovocné sady pre 
Marcela  Kollára  a manželku  Boženu,  r.  Blaščákovú, bytom Pečovská  Nová Ves,  Školská 
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523/17 v cene 10,- Eur/m2 za celkovú cenu 350,- Eur, za účelom výstavby garáže za dodržania 
určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je 
vyššia  ako  všeobecná  hodnota  majetku  obce  stanovená  podľa  osobitného  predpisu. 
Predmetná  parcela  svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s bytovým 
domom,  v ktorom  sa  nachádza  byt  vo  vlastníctve  menovaných.  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.  Nadobúdatelia  pozemku  nie  sú  osobami 
uvedenými v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 114/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č.  912/150 o výmere 35 m2,  druh pozemku ovocné sady pre 
Jozefa Novického a manželku Moniku, r. Kandráčovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 
523/17 v cene 10,- Eur/m2 za celkovú cenu 350,- Eur, za účelom výstavby garáže za dodržania 
určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je 
vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Predmetná 
parcela  svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s bytovým  domom, 
v ktorom  sa  nachádza  byt  vo  vlastníctve  menovaných.  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. Nadobúdatelia pozemku nie sú osobami uvedenými v § 6 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 115/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č.  912/149 o výmere 35 m2,  druh pozemku ovocné sady pre 
Jozefa  Fröhlicha  a manželku  Jozefínu,  r.  Nehilovú, bytom  Pečovská  Nová  Ves,  Školská 
523/17  v cene  10,-  Eur/m2 za  celkovú  cenu  350,-  Eur, za  účelom  výstavby  garáže  za 
dodržania určených podmienok v komplexe jednotných radových murovaných garáží.  Táto 
cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. 
Predmetná  parcela  svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s bytovým 
domom,  v ktorom sa nachádza  byt,  ktorý  dlhodobo užívajú  ako vlastný  a v  ktorom majú 
menovaní dlhodobo trvalý pobyt. 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. Nadobúdatelia pozemku nie sú osobami uvedenými v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                            Zdržal sa       1
                                                                                                                   (Mgr. Silvia Orosová)
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Uznesenie č. 116/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č.  912/147 o výmere 35 m2,  druh pozemku ovocné sady pre 
Ľudovíta  Liptáka  a manželku  Slávku,  r.  Majdákovú, bytom Pečovská  Nová Ves,  Školská 
520/14 v cene 10,- Eur/m2 za celkovú cenu 350,- Eur, za účelom výstavby garáže za dodržania 
určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je 
vyššia  ako  všeobecná  hodnota  majetku  obce  stanovená  podľa  osobitného  predpisu. 
Predmetná  parcela  svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s bytovým 
domom,  v ktorom  sa  nachádza  byt  vo  vlastníctve  menovaných.  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.  Nadobúdatelia  pozemku  nie  sú  osobami 
uvedenými v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 117/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č. 912/146 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady pre Ing. 
Jozefa Novického a manželku Mgr. Oľgu r. Čekanovú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 
522/16 v cene 10,- Eur/m2 za celkovú cenu 350,- Eur, za účelom výstavby garáže za dodržania 
určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je 
vyššia  ako  všeobecná  hodnota  majetku  obce  stanovená  podľa  osobitného  predpisu. 
Predmetná  parcela  svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s bytovým 
domom,  v ktorom  sa  nachádza  byt  vo  vlastníctve  menovaných.  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.  Nadobúdatelia  pozemku  nie  sú  osobami 
uvedenými v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 118/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č. 912/145 o výmere 35 m2, druh pozemku ovocné sady pre Mgr. 
Martu Dolinskú, bytom Pečovská Nová Ves, Školská 522/16 v cene 10,-  Eur/m2  za celkovú 
cenu 350,-  Eur, za účelom výstavby garáže za dodržania určených podmienok v komplexe 
jednotných radových murovaných garáži. Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku 
obce  stanovená  podľa  osobitného  predpisu.  Predmetná  parcela  svojím  umiestnením 
a využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s bytovým  domom,  v ktorom  sa  nachádza  byt  vo 
vlastníctve menovanej. 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. 
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Nadobúdateľka pozemku nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 119/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č.  912/143 o výmere 35 m2,  druh pozemku ovocné sady pre 
Jozefa  Kaminského  a manželku  Ivanu  r.  Vaľušovú, bytom  Pečovská  Nová  Ves,  Školská 
522/16 v cene 10,- Eur/m2 za celkovú cenu 350,- Eur, za účelom výstavby garáže za dodržania 
určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je 
vyššia  ako  všeobecná  hodnota  majetku  obce  stanovená  podľa  osobitného  predpisu. 
Predmetná  parcela  svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s bytovým 
domom,  v ktorom  sa  nachádza  byt  vo  vlastníctve  menovaných.  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.  Nadobúdatelia  pozemku  nie  sú  osobami 
uvedenými v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 120/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č. 780/9 o výmere 148 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria  pre Jaroslava  Zborovského a manželku  Jaroslavu,  r.  Puškášovú, bytom Pečovská 
Nová Ves, Na Rybníkoch 491/13 za cenu 10,-  Eur/m2, za dohodnutú cenu v celkovej výške 
1480,-  Eur.  Táto  cena  je  vyššia  ako  všeobecná  hodnota  majetku  obce  stanovená  podľa 
osobitného predpisu.  Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok  s  pozemkom vo vlastníctve  menovaných.  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. Nadobúdatelia pozemku nie sú osobami uvedenými v § 6 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                Zdržal sa       0

Uznesenie č. 121/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj pozemku C KN parc. č. 921/6 o výmere 296 m2, druh pozemku ostatné plochy pre 
Halinu  Bujňákovú,  r.  Burnasovú, bytom  Pečovská  Nová  Ves,  Ľutinská  151/10  za   cenu 
10,- Eur/m2,  za dohodnutú  cenu  v celkovej  výške  2960,-  Eur.  Táto  cena  je  vyššia  ako 
všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu.  Predmetná parcela 
svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok  s  pozemkom  vo  vlastníctve 
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menovaných. 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. Nadobúdateľka 
pozemku nie  je osobou uvedenou v § 6 zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v  znení 
neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 122/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj  pozemku C KN parc.  č.  912/148 o výmere  35 m2,  druh pozemku ovocné sady za 
vysúťaženú cenu 10,- Eur/m2, za celkovú cenu  350,- Eur pre Jána Liptáka, bytom Pečovská 
Nová Ves, ul. Na rybníkoch 4, za účelom výstavby garáže  za dodržania určených podmienok 
v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je  vyššia  ako  všeobecná 
hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného) predpisu.  Prevod vlastníctva majetku je 
realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou 
v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 123/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj  pozemku  C  KN  parc.  č.  912/144  o  výmere  35  m2,  druh  pozemku  ovocné  sady 
za vysúťaženú  cenu  10,-  Eur/m2,  za celkovú cenu 350,-  Eur pre Ing. Stanislava Piskuru, 
bytom  Pečovská  Nová  Ves,  ul.  Jabloňová  9  za  účelom  výstavby  garáže  za  dodržania 
určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných  garáží.  Táto  cena  je 
vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Prevod 
vlastníctva majetku je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ pozemku 
nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 124/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj  pozemku C KN parc.  č.  912/142 o výmere  35 m2,  druh pozemku ovocné sady za 
vysúťaženú cenu 10,-  Eur/m2, za celkovú cenu 350,-  Eur pre Mgr. Oľgu Dujavovú, bytom 
Pečovská Nová Ves, ul. Školská 522/16 za účelom výstavby garáže za dodržania určených 
podmienok v komplexe  jednotných radových murovaných garáží.  Táto cena je  vyššia  ako 
všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Prevod vlastníctva 
majetku je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
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138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov.  Nadobúdateľka  pozemku  je 
osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   8                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 125/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

predaj  pozemku C KN parc.  č.  912/141 o výmere  35 m2,  druh pozemku ovocné sady za 
vysúťaženú cenu 10,-  Eur/m2,  za celkovú cenu 350,-  Eur pre spoločnosť  Slovakita,  s.r.o., 
IČO:  47  359 731,  so sídlom  ul.  Hlavná  21/15,  Pečovská  Nová Ves,  za  účelom výstavby 
garáže  za  dodržania  určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných 
garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného 
predpisu.  Prevod vlastníctva majetku bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa 
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   7                            Proti    0                                          Zdržal sa       1
                                                                                                                   (Ing. Jozef Kolcun)
Uznesenie č. 126/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

predaj  pozemku C KN parc.  č.  912/140 o výmere  35 m2,  druh pozemku ovocné sady za 
vysúťaženú cenu 10,-  Eur/m2,  za  celkovú cenu 350,-  Eur pre  spoločnosť  Slovakita,  s.r.o., 
IČO:  47  359 731,  so sídlom  ul.  Hlavná  21/15,  Pečovská  Nová Ves,  za  účelom výstavby 
garáže   za  dodržania  určených  podmienok  v komplexe  jednotných  radových  murovaných 
garáží. Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného 
predpisu. Prevod vlastníctva majetku bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa 
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       1
                                                                                                                    (Ing. Jozef Kolcun)
K bodu č. 10

V tomto bode prednosta  úradu informoval  poslancov OZ o výške aktuálneho stavu 
úveru obce ku dňu 31.3.2015, ktorý predstavuje sumu 258 009,79 Eur.

Uznesenie č. 127/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
berie na vedomie 

informáciu  o aktuálnom  stave  úveru  obce  ku  dňu  31.3.2015,  ktorý  predstavuje  sumu 
258.009,79 Eur.           
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K bodu č. 11
Hlavná  kontrolórka  obce  Ing.  Nadežda  Matisovská  predniesla  správu  hlavného 

kontrolóra obce Pečovská Nová Ves k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2014.

Uznesenie č. 128/2015
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 hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves k schváleniu záverečného účtu obce za 
rok 2014.           

K bodu č. 12
Prednosta úradu Andrej Petruš predniesol audítorskú správu k hospodáreniu obce  za 

rok  2014.  Pri  prejednávaní  predmetného  bodu z dôvodu zdravotnej  nevoľnosti  zasadnutie 
opustil poslanec Mgr. Lukáš Baňas.

Uznesenie č. 129/2015
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 

audítorskú správu k hospodáreniu obce  za rok 2014.

K bodu č. 13 
Z dôvodu  opustenia  zasadnutia  OZ poslancom Mgr.  Lukášom Baňasom,  ktorý  bol 

v bode č. 2 určený za overovateľa zápisnice, starosta obce navrhol doplniť schválený program 
rokovania OZ o bod č.13 – Určenie ďalšieho overovateľa zápisnice. Pôvodne schválený bod 
č.  13  -  Hodnotenie  programového  rozpočtu  za  rok  2014  bude  nasledovať  ako  bod  č. 14 
a všetky ďalšie v poradí v akom boli schválené od bodu č. 14 až 21. Za ďalšieho overovateľa 
bola určená Mgr. Silvia Orosová.

Doplnený program:  
13. Určenie ďalšieho overovateľa zápisnice
14. Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014
15. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
16. Návrh na 2. úpravu rozpočtu 
17. Doručené podania – prejednanie
18. Rôzne
19. Otázky poslancov OZ
20. Otázky a podnety občanov
21. Záver

Uznesenie č. 130/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

doplnenie programu o bod č.13 – Určenie ďalšieho overovateľa zápisnice. 
                                                                                                                                                     
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0
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Uznesenie č. 131/2015
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 ďalšieho overovateľa zápisnice  Mgr. Silvia Orosová. 

K bodu č. 14
Referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková predniesla hodnotenie 

programového rozpočtu za rok 2014. 

Uznesenie č. 132/2015
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 

hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014.

K bodu č. 15
Referentka  organizačného  oddelenia  Ing.  Alena  Nalevanková  predniesla  návrh  na 

schválenie záverečného účtu obce za rok 2014. Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne 
schválili. Na návrh prednostu úradu bola v tomto bode poslancami OZ schválená aj tvorba 
rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2014 vo výške 114.937,83 Eur.

Uznesenie č. 133/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

záverečný účet obce Pečovská Nová Ves za rok 2014.
 

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0
      
Uznesenie č. 134/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2014 vo výške 114 937,83 Eur.
 

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0
      
K bodu č. 16

Prednosta  úradu  predniesol  návrh  na  zmenu  rozpočtu  rozpočtovým  opatrením 
č. 2/2015,  ktoré  predstavuje  prekročenie  príjmov  ako  aj  výdavkov  v celkovej  sume 
111 755,- €.  Rozpočet  zostáva  vyrovnaný  na  celkovú  sumu  2 642 000,-  €.  Poslanci  OZ 
predložený návrh jednohlasne schválili.
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Uznesenie č. 135/2015
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. 2/2015.
 

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0 
   

K bodu č. 17
V rámci tohto bodu OZ postupne prejednalo doručené podanie:

17.1. OZ  schválilo  vrátenie  finančných  prostriedkov  prijatých  od  rodičov,  ktorých  deti 
navštevujú ŠKD pri ZŠ, MŠ, CVČ, réžiu k stravnému, nájomné a finančné prostriedky 
za dobropisy za 1. štvrťrok 2015 v sume 8.903,28  Eur.

Uznesenie č. 136/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

vrátenie sumy  8.903,28  Eur  prijatej  od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD pri ZŠ, MŠ, 
CVČ, réžiu k stravnému, nájomné a finančné prostriedky za dobropisy za I. štvrťrok 2015 
z výdavkového účtu obce na výdavkový účet ZŠsMŠ.

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.2.  OZ schválilo  vrátenie  finančných prostriedkov prijatých od Pedagogickej  a sociálnej 
akadémie  v Prešove na základe  zmluvy o súvislej  praxi  žiakov PaSA za 1.  štvrťrok 
2015 v sume 40,49 Eur.

Uznesenie č. 137/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

vrátenie sumy 40,49 Eur od Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove na základe zmluvy 
o súvislej praxi žiakov PaSA za 1. štvrťrok 2015 z výdavkového účtu obce na výdavkový účet 
ZŠsMŠ. 

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.3.  OZ schválilo  vrátenie  finančných  prostriedkov  vo  výške  7198,49  Eur  v termíne  do 
9.5.2015 z dôvodu zistených nedostatkov v súvislosti so správou o výsledku kontroly 
vykonanej  dňa  28.11.2014  v rámci  projektu  „Rekonštrukcia  MK,  chodníkov 
a verejných  priestranstiev“  pre  PSK,  Sprostredkovateľský  orgán  pod  Riadiacim 
orgánom pre Regionálny operačný program Prešov, ktoré boli obci poskytnuté v rámci 
žiadosti o platbu s kódom ITMS: 22140120374604.
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Uznesenie č. 138/2015
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  vo  výške  7198,49  Eur  v termíne  do  9.5.2015  pre  PSK, 
Sprostredkovateľský  orgán  pod  Riadiacim  orgánom  pre  Regionálny  operačný  program 
Prešov,  z dôvodu  zistených  nedostatkov  v súvislosti  so  správou  o výsledku  kontroly 
vykonanej  dňa  28.11.2014  v rámci  projektu  „Rekonštrukcia  MK,  chodníkov  a verejných 
priestranstiev“.

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.4. OZ schválilo  sponzorské vo výške 100,- Eur na preteky športových holubov pre ZO 
chovateľov poštových holubov Lipany.

 
Uznesenie č. 139/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

sponzorské vo výške 100,- Eur na preteky športových holubov pre ZO chovateľov poštových 
holubov Lipany.

Hlasovanie : Za   7          Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.5. OZ schválilo  oslobodenie od platenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 
2015  pre  Annu  Ridillovú  za  syna  Ladiskava  Gusenicu,  ktorý  sa  v mieste  trvalého 
pobytu dlhodobo nezdržiava od roku 2009 a jeho terajší pobyt nie je známy.

 
Uznesenie č. 140/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

oslobodenie  od  platenia  poplatku  za  odvoz  komunálneho  odpadu  v roku  2015  pre  Annu 
Ridillovú za syna Ladislava Gusenicu, ktorý sa v mieste trvalého pobytu dlhodobo nezdržiava 
od roku 2009 a jeho terajší pobyt nie je známy.
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.6. Poslanci  OZ schválili  zaradenie  stavby „Park  v strede  obce“,  rok  začatia  výstavby: 
2013, rok ukončenia výstavby: 2014, suma majetku 8 259,97  Eur do majetku obce. 
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Uznesenie č. 141/2015
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 „Park v strede obce“, rok začatia výstavby: 2013, rok ukončenia výstavby: 
2014, suma majetku 8 259,97 Eur do majetku obce.
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.7. Poslanci OZ schválili zaradenie stavby „Chodník na cintoríne“, rok začatia výstavby: 
2014, rok ukončenia výstavby: 2014, suma majetku 3071,71  Eur do majetku obce. 

Uznesenie č. 142/2015
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  „Chodník  na  cintoríne“,  rok  začatia  výstavby:  2014,  rok  ukončenia 
výstavby: 2014, suma majetku 3071,71 Eur do majetku obce. 

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.8. Poslanci OZ schválili zaradenie stavby „Autobusová zastávka“, rok začatia výstavby: 
2009, rok ukončenia výstavby: 2009, suma majetku 890,56 Eur do majetku obce. 

Uznesenie č. 143/2015
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  „Autobusová  zastávka“,  rok  začatia  výstavby:  2009,  rok  ukončenia 
výstavby: 2009, suma majetku 890,56 Eur do majetku obce. 

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.9. OZ prejednalo  návrh  a schválilo  finančné  spolufinancovanie  zámeru  obce  Pečovská 
Nová  Ves  v rámci  pripravovaného  projektu  pod  názvom  Interiérové  a exteriérové 
dobudovanie  Komunitného  centra  v Pečovskej  Novej  Vsi  na  základe 
výzvy Ministerstva  vnútra  SR,  úrad  splnomocnenca  vlády  pre  rómsku  komunitu  so 
spoluúčasťou obce vo výške najmenej 15 %  celkových predpokladaných výdavkov so 
záverom schváliť spolufinancovanie projektu vlastnými zdrojmi obce. Celková výška 
projektu je výzvou ohraničená na sumu 20000,- Eur.
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Uznesenie č. 144/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

finančné  spolufinancovanie  zámeru  obce  Pečovská  Nová  Ves  v rámci  pripravovaného 
projektu pod názvom Interiérové a exteriérové dobudovanie Komunitného centra v Pečovskej 
Novej Vsi na základe výzvy Ministerstva vnútra SR, úrad splnomocnenca vlády pre rómsku 
komunitu  so  spoluúčasťou  obce  vo  výške  najmenej  15  %   celkových  predpokladaných 
výdavkov z vlastných zdrojov obce. 

Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

17.10.OZ prejednalo a schválilo finančné spolufinancovanie zámeru obce Pečovská Nová Ves 
v rámci pripravovaného projektu pod názvom „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ so 
spoluúčasťou  obce  do  výšky  najmenej  5  %   celkových  predpokladaných  výdavkov 
z vlastných  zdrojov  obce.  Celková  výška  projektu  spojeného  s výstavbou 
multifunkčného ihriska s umelou trávou v priestoroch ZŠsMŠ je výzvou ohraničená na 
sumu 50000,- Eur.

Uznesenie č. 145/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

finančné  spolufinancovanie  zámeru  obce  Pečovská  Nová  Ves  v rámci  pripravovaného 
projektu pod názvom „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ so spoluúčasťou obce do výšky 
najmenej 5 %  celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov obce.
 
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                 Zdržal sa       0 

17.11. OZ schválilo  žiadosť Silvie Bilej o poskytnutie jednorazového finančného príspevku 
pri narodení jej dvojčiat Kristiána Bilého a Dominika Bilého vo výške 330,- Eur za 
podmienok vyplývajúcich z VZN obce Pečovská Nová Ves č. 31/2005.

Uznesenie č. 146/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 330,-  Eur, pre žiadateľku Silviu 
Bilú  pri  narodení  jej  dvojčiat  Kristiána  Bilého  a Dominika  Bilého  za  podmienok 
vyplývajúcich z  platného  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Pečovská  Nová  Ves 
č. 31/2005. 
 
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                 Zdržal sa       0 
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17.12. OZ schválilo  dočerpanie  rezervného fondu za rok 2013 vo výške 23 804,40 Eur na 
dofinancovanie stavby  „Multifunkčné ihrisko v lokalite Roveň“.

Uznesenie č. 147/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

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

dočerpanie rezervného fondu za rok 2013 vo výške 23 804,40  Eur na dofinancovanie stavby 
„Multifunkčné ihrisko v lokalite Roveň“ 
 
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                 Zdržal sa       0 

17.13. OZ  prejednalo opakované podanie iniciované skupinou obyvateľov z bytového domu 
na ul. Školskej 523/17 v Pečovskej Novej Vsi s titulom „Petícia za zastavenie výstavby 
garáží na ul.  Školskej v Pečovskej Novej Vsi“. OZ si vypočulo detailnú informáciu 
Ing. Jozefa Kolcuna, predsedu príslušnej komisie a právnu analýzu právneho zástupcu 
obce spočívajúcu v tom, že podanie je potrebné posudzovať podľa obsahu a nie podľa 
názvu. Podľa obsahu podania sa v danom prípade nejedná o petíciu,  ale o nesúhlas 
skupiny občanov, s výstavby garáží na ul. Školskej v Pečovskej Novej Vsi. OZ podanie 
skupiny  občanov  zobralo  na  vedomie  a  trvá  na  pôvodne schválenom zámere  z  II. 
zasadnutia OZ konaného dňa 13.2.2015 o predaji pozemkov žiadateľom o výstavbu 
garáží  v  komplexe  13  jednotných  radových  murovaných  garáží  za  podmienok 
stanovených  obcou  ustálených  po  vzájomnej  dohode  so  žiadateľmi  o  pozemky  na 
výstavbu garáží. 

Uznesenie č. 148/2015
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

opakované podanie iniciované skupinou obyvateľov bytového domu na ul. Školskej 523/17 
v Pečovskej  Novej  Vsi  s  titulom  „Petícia  za  zastavenie  výstavby  garáží  na  ul.  Školskej 
v Pečovskej  Novej  Vsi“,  ktoré  posúdilo  podľa  obsahu  ako nesúhlas  skupiny  občanov 
s výstavbou  garáží  na  ul.  Školskej  v Pečovskej  Novej  Vsi  a trvá  na  svojom  pôvodnom 
schválenom  zámere  z  II.  zasadnutia  OZ  konaného  dňa  13.2.2015  o  predaji  pozemkov 
žiadateľom o výstavbu garáží  v komplexe 13 jednotných radových murovaných garáží  za 
podmienok stanovených obcou ustálených po vzájomnej dohode so žiadateľmi o pozemky na 
výstavbu garáží.
 
K bodu č. 18

V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o:
• postupe prípravy prác pri výstavbe chodníka medzi Pečovskou Novou Vsou, kde prebehlo 

verejné obstarávanie  dodávateľa pokládky asfaltu.  V týchto dňoch prebehlo podpísanie 
ZoD, pričom termín realizácie pokládky je zmluvne stanovený na mesiac od podpisu ZoD, 
t.j. cca. do 15.5.2015, 

• realizovanej aktivite – oprave chodníkov na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi,
• realizovanej aktivite – komplexnej rekonštrukcii exteriéru a interiéru budovy železničnej 

stanice, nástupišťa a okolia na ul. Kostolnej a jeho opakovaných pracovných jednaniach 
so zástupcami ŽSR,

• realizovanej aktivite – výstavbe chodníkov okolo požiarnej zbrojnice a úprave terénu,
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• ukončení  stavby  a výsledkoch  preberacieho  konania  multifunkčného  ihriska  v lokalite 
„Roveň“ spoločnosťou VAAT, spol. s r.o. Žilina, prebiehajúcej realizácii  úpravy okolia 
spojeného s výstavbou oplotenia a inštalácii kamerového systému,

• príprave projektovej dokumentácie a podkladov k podaniu projektu pod názvom Podpora 
rozvoja športu na rok 2015 na základe vyhlásenej výzvy v celkovej výške 50 000,- Eur so 
spoluúčasťou obce do výšky 5 % z celkových predpokladaných výdavkov, 

• príprave  projektovej  dokumentácie  a podkladov  k  príprave  projektu  pod  názvom 
Interiérové  a exteriérové  dobudovanie  Komunitného  centra  v Pečovskej  Novej  Vsi  na 
základe vyhlásenej výzvy  v celkovej výške 20000,- Eur so spoluúčasťou obce do výšky 
15 % z celkových predpokladaných výdavkov, 

• príprave podkladov k projektu povodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, ktorý bol 
detailne odprezentovaný v bode č. 4,

• aktuálnom stave prípravy statického posudku a výkazu výmer ako podkladov pre riešenie 
havarijnej situácie stropu v náraďovni ZŠ,

• novom organizačnom poriadku OcÚ Pečovská Nová Ves zo dňa 31.3.2015, účinného od 
1.4.2015, aktuálnej  štruktúre  oddelení  z neho vyplývajúcich,  zmene  pracovných  náplní 
a úväzkov jednotlivých pracovníkov a personálnej zmene na poste prednostu OcÚ,

• príprave konferencie s titulom „Rómska osada a samospráva: dobrá prax – sen, či realita“, 
ktorá sa bude konať 11.6.2015 v kultúrno-spoločenských priestoroch OcÚ Pečovská Nová 
Ves, pričom záštitu nad ňou prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,

• interiérovom riešení kancelárie starostu, ktoré aj fyzicky predstavil formou vizualizácie,
• aktívnej  činnosti  novoprijatých  pracovníkov  Komunitného  centra  pri  práci  s rómskou 

komunitou  a realizovaných  komunitných  aktivitách,  ktoré  prebiehajú  v dvojsmennej 
prevádzke v priestoroch komunitného centra na ul. Kvetnej č.33 v Pečovskej Novej Vsi.

V tomto bode zástupca starostu obce Mgr. Slavomír Karabinoš informoval poslancov 
OZ o:
• príprave  a  programe  Rómskeho  dňa  pripravovaného  v súčinnosti  s pracovníkmi 

Komunitného  centra,  ktorý  sa  uskutoční  dňa  24.4.2015,  pozval  všetkých  prítomných 
poslancov a starostu k účasti na pripravovanej akcii,

• predstavil  pripravované  číslo  Pečovskonovoveského  spravodajcu  č.1/2015  a jeho  novú 
podobu,

• pozval všetkých poslancov na stretnutie s občanmi vo forme verejnej schôdze, ktorá sa 
uskutoční v piatok 24.4.2015 o 19.00 h. v kultúrno-spoločenských priestoroch OcÚ.

K bodu č. 19
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“:

• poslanec Jaroslav Želinský požiadal starostu obce na aktívne riešenie vymáhania aktuálne 
evidovaných  pohľadávok  od  dlžníkov  obce,  hlavne  u tých,  ktorí  sú  v súčasnej  dobe 
zamestnaní, resp. aktivizovaný cestou OcÚ,

• poslanec  Jaroslav  Želinský  požiadal  starostu  obce  o vysvetlenie,  koľko  žiadateľov 
prejavilo  záujem  o nákup  pozemkov  na  schválenú  výstavbu  garáži,  nakoľko  má 
informácie, že viacerí žiadatelia neboli uspokojení, starosta obce mu odpovedal, že spolu 
je na obci evidovaných 13 žiadostí o pozemky, z toho deviati obyvatelia bytových domov. 
U ôsmich zo žiadateľov poslanci OZ schválili predaj z dôvodu osobitného zreteľa priamo 
na meno konkrétneho žiadateľa,  zvyšní piati  túto možnosť predaja nespĺňali,  preto pre 
predaj majetku obce OZ schválilo a obec vyhlásila 26.3.2015 obchodnú verejnú súťaž na 
5 pozemkov, ktorej sa zúčastnili spolu piati súťažiaci, každý na jeden pozemok. Celkovo 
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boli uspokojení všetci 13 žiadatelia, nikto zo žiadateľov neostal neuspokojený. Vyjadrenie 
dokladoval existujúcou písomnou dokumentáciou.

• poslanec  Ján  Antol  požiadal  starostu  obce  o  poskytnutie informácie  k interiérovému 
a exteriérovému  vybaveniu  novo  budovaného  komunitného  centra  na  ul.  Rómskej, 
starosta  detailne  informoval  o projektovom vybavení  interiéru  a exteriéru  komunitného 
centra.

K bodu č. 20
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov, 

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.

K bodu č. 21
Na  záver  starosta  obce  poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  na  zasadnutí  OZ 

a opakovane ich pozval na Rómsky deň pripravovaný na piatok 24.4.2015 a verejnú schôdzu 
s občanmi našej obce pripravovanú na piatok 24.4.2015 o 19.00 h. v kultúrno-spoločenských 
priestoroch OcÚ. 

Overovatelia zápisnice : 
Mgr. Lukáš Baňas -
Mgr. Slavomír Karabinoš  -
Mgr. Silvia Orosová - 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš 
                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ

Zapísala : Ing. Nalevanková
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