ZÁPISNICA
z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

18.6.2016
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Silvia Orosová, Jaroslav Želinský do bodu
č. 3.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce, ktorý súčasne ospravedlnil neprítomnosť poslancov Ing. Ondreja Semančíka a Mgr.
Silviu Orosovú na zasadnutí OZ z rodinných dôvodov. Poslanec Jaroslav Želinský svoju
neprítomnosť neodôvodnil. Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol prejednaný
v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, zdôraznil, že program je
totožný s pozvánkou na XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva plánované na 17.6.2016,
ktoré sa neuskutočnilo. Pozvánka bola zverejnená na webovej stránke obce a úradnej tabuli
obce Pečovská Nová Ves.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Rokovania komisií OZ – informácia
Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných
kontrol za obdobie od 15.4.2016 do 17.6.2016
7. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská
Nová Ves na 2. polrok 2016
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu na schválenie
záverečného účtu obce za rok 2015
9. Audítorská správa k hospodáreniu obce za rok 2015
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015
11. Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016
12. Doručené podania - prejednanie
13. Rôzne
14. Otázky poslancov OZ
15. Otázky a podnety občanov
16. Záver
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Uznesenie č. 110/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania XVIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení
Mgr. Slavomír Karabinoš a Ján Antol.
Uznesenie č. 111/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice Mgr. Slavomír Karabinoš a Ján Antol.
K bodu č. 3
Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav
Želinský. Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne
zvolení: Ing. Jozef Kolcun, Ing. Jozef Balaščík a Peter Novický.
Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kolcun, Ing. Jozef Balaščík a Peter Novický.
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 od XV. zasadnutia OZ konaného dňa 15.4.2016 do 17.6.2016.
Informovala, že uznesenia týkajúce sa finančných transakcií boli splnené, konkrétne
bol dočerpaný rezervný fond na multifunkčné ihrisko pri ZŠ s MŠ, výstavba chodníka na
cintoríne, rozpočtové opatrenie č. 1, vratky škole a odpisy pohľadávok. V rámci plnenia
uznesenia č. 89/2016 bola 18.5.2016 uzavretá darovacia zmluva na bezodplatný prevod
majetku n.o. Wyfalu – Nová dedina na obec. Podobne boli splnené uznesenia týkajúce sa
nákupu parciel (konkrétne pozemky pod cyklochodník a spevnené plochy pri škole), boli
podpísané kúpne zmluvy, ktoré sú zverejnené na web stránke obce. Podobne sa obec podaním
žiadosti o NFP zapojila do novej výzvy s titulom: „Triedenie zberu komunálnych odpadov
a mechanicko-biologickej úpravy kom. odpadov“ a aktívne sa pracuje na zapojení obce a jej
partnerov v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou do výzvy „Ochrana a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, v rámci ktorej sa sleduje zo strany
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našej obce výstavba cyklochodníka do Ľutiny a ďalšia propagácia turizmu. V plnení je
uznesenie č. 109/2016 - aktualizácia územného plánu obce Peč. Nová Ves.
Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu hlavnej kontrolórky obce Ing. Nadeždy Matisovskej o stave plnenia uznesení od
XV. zasadnutia OZ konaného dňa 15.4.2016 do 17.6.2016.
K bodu č. 5
V tomto bode bola jednotlivými predsedami prezentovaná činnosť odborných komisií pri
OZ za obdobie od XV. zasadnutia OZ konaného dňa 15.4.2016 do 17.6.2016.
5.1 Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti,
riešenia nezamestnanosti – starosta obce informoval, že v posudzovanom období sa
členovia komisie stretli jedenkrát dňa 15.6.2016, kde prejednali:
 návrh záverečného účtu obce Pečovská Nová Ves a rozpočtové hospodárenie za rok
2015 s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie bez výhrad,
 návrh tvorby rezervného fondu vo výške 43 056,25 €, ktorý vznikol z prebytku
hospodárenia za rok 2015 s odporúčaním schváliť jeho tvorbu,
 individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 a správu audítora k IUZ za rok 2015
s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu vziať na vedomie individuálnu účtovnú
závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2015, ako aj správu audítora k IUZ za rok
2015,
 návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2, so záverom
odporučenia schváliť úpravu,
 konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2015, správu audítora k KUZ s odporúčaním
obecnému zastupiteľstvu vziať na vedomie Konsolidovanú účtovnú závierku obce
Pečovská Nová Ves k 31.12.2015, ako aj Správu audítora k KUZ za rok 2015,
 žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov Lekáreň Hlavná 79, Pečovská
Nová Ves s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu schváliť predĺženie doby nájmu
nebytových priestorov Lekáreň Hlavná 79 na dobu určitú do 30. 9. 2026 za
nezmenených podmienok platby nájomného a energií,
 žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v CVČ
v mesiacoch 01– 06/2016 ZŠsMŠ v počte 1 žiadateľ, ktorého rodič poberá dávku
v hmotnej núdzi s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť a následne
vydať rozhodnutie o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
CVČ v mesiacoch 01-06/2016 ZŠsMŠ,
 žiadosť o odkúpenie pozemku – parcela KN-E č. 899 a pomernej časti pozemkov
parciel KN-C č. 902/1 a č. 904/1 za účelom prístupovej cesty k pozemku – parcely
KN-C č. 900 a č. 909 na ul. Školskej v Pečovskej Novej Vsi, oproti ZŠ s MŠ
s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu nevyhovieť zámeru o odkúpení pozemku.
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 13.6.2016 a prejednala:
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 žiadosť Marty Kožuškovej zo dňa 23.5.2016, ktorou žiada riešiť situáciu týkajúcu sa
dopravy na ulici Na Rybníkoch úpravou rýchlosti, alebo inštaláciou spomaľovacích
retardérov s odporúčaním pre obecné zastupiteľstvo schváliť riešenie úpravy rýchlosti
na ul. Na Rybníkoch a v danej veci osloviť Krajský dopravný inšpektorát žiadosťou
o vyjadrenie,
 žiadosť Františka Novického zo dňa 8.6.2016 o odkúpenie pozemku - parcely registra
KN-C č. 899, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 (pozn. parcela zodpovedá parcele registra KN-E č. 194/3) a pomerných častí pozemkov –
parciel registra KN-C č. 902/1, druh pozemku záhrady o výmere 155 m2 a č. 904/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, všetky v k. ú. Pečovská
Nová Ves za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti, ktorú vlastní,
s odporúčaním pre obecné zastupiteľstvo neschváliť zámer predaja pozemkov.
5.3 Predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš informoval, že komisia pre vzdelávanie,
kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu
s Rómami v posudzovanom období nezasadala.
5.4 Predseda komisie Ing. Jozef Balaščík informoval, že komisia sociálna, zdravotníctva,
starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia
medziľudských vzťahov v posudzovanom období nezasadala.
5.5 Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcií v posudzovanom období nezasadala.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od XV. zasadnutia OZ konaného dňa
15.4.2016 do 17.6.2016.
K bodu č. 6
Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská predniesla
správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 15.4.2016 do 17.6.2016.
Informovala, že za hodnotené obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej
činnosti za I. polrok 2016, konkrétne kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2015
so záverom, že tvorba a čerpanie sociálneho fondu je v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde a vnútorným predpisom Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu.
Taktiež bola vykonaná kontrola zverejňovania, pričom kontrolou neboli zistené závažné
nedostatky pri zverejňovaní informácií obcou. Od roku 2011 je povinnosťou obce zverejňovať
zmluvy, faktúry a objednávky. Obec ich zverejňuje v rozsahu a lehote stanovenej zákonom č.
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
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Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za
obdobie od 15.4.2016 do 17.6.2016.
K bodu č. 7
Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská predniesla
návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves
na 2. polrok roku 2016. Poslanci OZ návrh plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce Pečovská
Nová Ves na sledované obdobie schválili.
Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na 2. polrok roku
2016, konkrétne:
 kontrola majetku obce - dlhodobého hmotného majetku ,
 kontrola nájomných zmlúv nebytových priestorov a úhrady nájomného od roku 2015
do obdobia skončenia kontroly,
 kontrola plnenia príjmov a výdavkov na úseku stavebného a matričného úradu od roku
2015 do obdobia skončenia kontroly,
 kontrola pokladne na OcÚ a ZŠ s MŠ – kontrola zameraná na vykonávanie finančnej
kontroly podľa nového zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole platného od 1.1.2016,
 kontrola plnenia uznesení
 vypracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce a k návrhu
programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2017-2019
 vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla stanovisko k schváleniu
záverečného účtu obce za rok 2015. Po detailnej analýze tvorby, plnenia a čerpania rozpočtu
za rok 2015 konštatovala, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol rozpočet na rok 2015 zostavený ako programový. Výdavky rozpočtu boli
rozvrhnuté do 10 programov, ktoré mali svoje podprogramy. Každý program mal definovaný
svoj zámer a cieľ. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu bolo na úrovni slovného
zdôvodnenia plnenia jednotlivých programov a v číselnom vyjadrení, zákonná povinnosť
podľa § 9 ods.3 zákona o obecnom zriadení, t.j., že pred schválením má byť záverečný účet
obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, bola splnená, návrh bol
uverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli. Konštatovala, že návrh
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záverečného účtu obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, hodnotenie plnenia programov obce. Inventarizácia majetku, záväzkov
a peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná. Na záver konštatovala, že na základe
vyššie uvedených skutočností odporúča poslanom OZ záverečný účet za rok 2015 schváliť
a prijať bez výhrad.

Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k schváleniu záverečného účtu obce
za rok 2015.
K bodu č. 9
Prednosta úradu Andrej Petruš predniesol audítorskú správu k hospodáreniu obce za
rok 2015.
Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
audítorskú správu k hospodáreniu obce za rok 2015.
K bodu č. 10
Referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková predniesla návrh na
schválenie záverečného účtu obce za rok 2015. 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 2015 vo výške 43 056,25 Eur.
Uznesenie č. 119/2016
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 2015 bez výhrad.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 120/2016
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 2015 vo výške 43 056,25 Eur.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavila zástupkyňa ZŠ
s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová. Prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2016, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov
v celkovej sume 21 765,- Eur. Spoločne so starostom obce detailne pomenovali a odôvodnili
jednotlivé položky, ktoré sú predmetom úpravy rozpočtu. Rozpočet zostáva vyrovnaný na
celkovú sumu 2 116 000,- Eur. Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 121/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 18.6.2016.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
V bode „Doručené podania“ boli postupne prejednané:
12.1 OZ schválilo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ pri
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves pre jedného žiaka za obdobie šesť mesiacov, od 1 až 6/2016,
ktorého rodič poberá dávku v hmotnej núdzi.
Uznesenie č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ pri ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves pre jedného žiaka za obdobie šiestich mesiacov 1 až 6/2016, ktorého rodič je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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12.2 OZ schválilo predĺženie nájmu nebytových priestorov spoločnosti LEKÁREŇ
HLAVNÁ 79, s.r.o. Hviezdoslavova 55, 082 71 Lipany prevádzkujúcej lekáreň v našej obci,
v budove vo vlastníctve obce nachádzajúcej sa na ul. Hlavnej 79 v Pečovskej Novej Vsi na
dobu určitú do 30. 9. 2021 za zmluvne dohodnutých podmienok a podmienky zachovania
prevádzky lekárne, s účinnosťou od 1.10.2016.
Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájmu nebytových priestorov spoločnosti LEKÁREŇ HLAVNÁ 79, s.r.o.
Hviezdoslavova 55, 082 71 Lipany v budove vo vlastníctve obce, nachádzajúcej sa na ul.
Hlavnej 79 v Pečovskej Novej Vsi na dobu určitú od 1.10.2016 do 30. 9. 2021 za zmluvne
dohodnutých podmienok a podmienky zachovania prevádzky lekárne, s účinnosťou od
1.10.2016.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

12.3 Poslanci OZ prejednali žiadosť Marty Kožuškovej zo dňa 23.5.2016, ktorou žiada riešiť
situáciu týkajúcu sa dopravy na ulici Na Rybníkoch úpravou rýchlosti, alebo inštaláciou
spomaľovacích retardérov. V diskusii postupne vystúpili starosta obce, ktorý prezentoval
stanovisko spoločného stavebného úradu a ozrejmil zákonný postup, ktorý predchádza
umiestneniu dopravných značiek, resp. zariadenia na riešenie zníženia rýchlosti na miestnej
komunikácii. Informoval aj o výške predbežných nákladov spojených s riešením navrhnutým
navrhovateľkou. Následne postupne vystúpili prednosta OcÚ a poslanci Ing. Jozef Kolcun,
Ing. Jozef Balaščík, Peter Novický a ďalší so záverom, že obec požiada príslušné zložky
štátnej polície o kontrolu dodržiavania rýchlosti na ulici Na Rybníkoch v Pečovskej Novej
Vsi.
Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
žiadosť Marty Kožuškovej zo dňa 23.5.2016 o riešenie situácie týkajúcej sa dopravy na ul.
Na Rybníkoch v Pečovskej Novej Vsi.
12.4 Poslanci OZ neschválili zámer odpredaja pozemku - parcely registra KN-C č. 899, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 (pozn. - parcela zodpovedá parcele
registra KN-E č. 194/3) a pomerných častí pozemkov – parciel registra KN-C č. 902/1, druh
pozemku záhrady o výmere 155 m2 a č. 904/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 101 m2, všetky v k. ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Františka Novického, bytom Sabinov, ul. Prešovská 16 za cenu 10,- eur/m2, pričom
kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s geometrickým zameraním pozemkov a iné,
vzhľadom k tomu, že tieto pozemky sa nachádzajú bezprostredne vedľa rodinného domu,
ktorý dlhodobo užíva a nemá k nemu priamu prístupovú cestu.
V rámci diskusie k predmetnému bodu vystúpili starosta obce, prednosta OcÚ, poslanci Ing.
Jozef Kolcun, Ing. Jozef Balaščík, Peter Novický, Mgr. Lukáš Baňas a Jaroslav Želinský.
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Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer odpredaja pozemku - parcely registra KN-C č. 899, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 61 m2 (pozn. - parcela zodpovedá parcele registra KN-E č. 194/3) a
pomerných častí pozemkov – parciel registra KN-C č. 902/1, druh pozemku záhrady o výmere
155 m2 a č. 904/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, všetky
v k. ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Františka
Novického, bytom ul. Prešovská 16, 083 01 Sabinov, za cenu 10,- eur/m2. Predmetné parcely
svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s rodinným domom a pozemkom
vo vlastníctve menovaného, ku ktorým nemá priamu prístupovú cestu. Prevod priamym
predajom bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Táto cena je vyššia ako
všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného predpisu. Budúci kupujúci bude
znášať všetky náklady spojené s geometrickým zameraním pozemkov a uhradí poplatky na
podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie : Za 3

Proti: 4 (Ing. Jozef Kolcun, Peter Novický,
Zdržal sa
Ing. Jozef Balaščík, Mgr. Lukáš Baňas)

0

12.5 Poslanci OZ schválili žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ zo dňa 13.6.2016 o schválenie zriadenia
triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na futbal v školskom roku
2016/2017. V diskusii vystúpila zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová,
ktorá informovala, že zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej
na futbal v školskom roku 2016/2017 schválila pedagogická rada a rada školy, ešte predtým
OZ schválilo zámer na vytvorenie špecializovanej triedy. Prvýkrát by sa takéto triedy zriadili
v piatom ročníku. V triede sa bude učiť podľa učebného plánu pre triedy so športovou
prípravou v ročníku 5. – 9. ZŠ. Zriadenie triedy je v súlade s koncepciou školy na roky 2016 –
2021. Uviedla, že druhú časť žiakov v triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy
zameranej na futbal v školskom roku 2016/2017 budú tvoriť žiaci s rozšírenou výučbou
matematiky. Táto rozšírená časť výučby matematiky nebude známkovaná. Rozšírenie výučby
matematiky je v kompetencii ZŠ, nepodlieha schvaľovaniu OZ. Schváleniu predchádzala
diskusia, v ktorej postupne vystúpili poslanci Ing. Jozef Balaščík, Ing. Jozef Kolcun, Jaroslav
Želinský, Mgr. Slavomír Karabinoš, starosta obce, Peter Novický, hlavná kontrolórka obce
a zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová, ktorá odpovedala na početné
otázky poslancov.
Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na futbal v školskom
roku 2016/2017 na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti 0

Zdržal sa

1 (Peter Novický)
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12.6 Poslanci OZ schválili žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ zo dňa 14.6.2016 o zriadenie
špecializovanej triedy na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2016/2017.
V diskusii vystúpila zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová, ktorá
informovala, že v triede sa budú vzdelávať ôsmi žiaci, ktorí spĺňajú predpoklady na zaradenie
do tejto triedy a majú odporúčanie CPPPaP v Sabinove na zaradenie do takejto triedy.
Schváleniu predchádzala diskusia, v ktorej postupne vystúpili poslanci Ing. Jozef Balaščík,
Ing. Jozef Kolcun, Jaroslav Želinský, Mgr. Slavomír Karabinoš, starosta obce, Peter Novický,
hlavná kontrolórka obce, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová odpovedala
na početné otázky poslancov.
Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zriadenie špecializovanej triedy na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku
2016/2017, kde sa budú vzdelávať žiaci, ktorí spĺňajú predpoklady na zaradenie do tejto
triedy a majú odporúčanie CPPPaP v Sabinove na zaradenie do takejto triedy. .
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

1 (Peter Novický)

12.7 Poslanci OZ schválili žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ zo dňa 14.6.2016 o zriadenie nultého
ročníka na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2016/2017. V diskusii vystúpila
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová, ktorá informovala, že v nultom
ročníku sa budú vzdelávať žiaci, ktorí k 1.9.2016 dosiahli vek šesť rokov, nedosiahli školskú
spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne
prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka ZŠ.
Do nultého ročníka plánujú zaradiť 16 žiakov spĺňajúcich predpoklady na zaradenie a majú
odporúčanie CPPPaP v Sabinove na zaradenie do takejto triedy. Schváleniu predchádzala
diskusia, v ktorej postupne vystúpili poslanci Ing. Jozef Balaščík, Ing. Jozef Kolcun, Jaroslav
Želinský, Mgr. Slavomír Karabinoš, starosta obce, Peter Novický, hlavná kontrolórka obce,
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová odpovedala na početné otázky
poslancov.
Uznesenie č. 128/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zriadenie nultého ročníka na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2016/2017.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa 1 (Peter Novický)
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12.8 Poslanci OZ zobrali na vedomie oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ zo dňa 13.6.2016
o záujme žiakov ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o voliteľný predmet náboženská
výchova/etická výchova v školskom roku 2016/2017. V diskusii vystúpila zástupkyňa
riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová, ktorá informovala, že v budúcom školskom roku
sa 396 žiakov sa prihlásilo na rímskokatolícke náboženstvo, 13 žiakov na gréckokatolícke
náboženstvo a 15 žiakov na etickú výchovu.
Uznesenie č. 129/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
oznámenie vedenia ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves zo dňa 13.6.2016 o záujme žiakov školy
o voliteľný predmet náboženská výchova/etická výchova v školskom roku 2016/2017.
12.9 Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť o mimoriadnu dotáciu DHZ Pečovská Nová Ves
vo výške 500,- Eur zo dňa 13.6.2016. Poslanec Ján Antol, predseda DHZ informoval
o dôvodoch a potrebe navýšenia rozpočtu DHZ, uviedol, že toho času DHZ disponuje
financiami na činnosť, dotáciou sa sleduje preklenutie činnosti v 4. štvrťroku 2016. V diskusii
vystúpil starosta obce, ktorý zdôraznil, že žiadosť nebola prejednaná v príslušnej komisii a to
z dôvodu, že bola na obec doručená dňa 16.6.2016 po zasadnutí komisie. Navrhol, aby
o žiadosti sa jednalo pred schvaľovaním nasledujúcej úpravy rozpočtu, nakoľko v jednom
z predchádzajúcich bodov bola schválená 2. úprava rozpočtu obce na rok 2016 a táto
s navýšením rozpočtu o výšku dotácie nerátala. Uviedol, že bez finančného krytia v rozpočte
nie je možné schváliť dotáciu. Jeho slová potvrdila hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda
Matisovská. V diskusii postupne vystúpili aj poslanci Mgr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Lukáš
Baňas. Poslanci OZ sa zhodli na návrhu starostu obce, že žiadosť bude prejednaná pred
schvaľovaním ďalšej úpravy rozpočtu po preverení možnosti jej finančného krytia.
Po prejednaní predmetného bodu programu rokovanie OZ opustila zástupkyňa
riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová,
Uznesenie č. 130/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
žiadosť o mimoriadnu dotáciu DHZ Pečovská Nová Ves vo výške 500,- Eur.
K bodu č. 13
V bode „Rôzne“ boli postupne prejednané:
13.1 Poslanci OZ na návrh organizačného oddelenia OcÚ schválili doplnenia, úpravy
a zmeny v cenníku poskytovaných služieb občanom obce Pečovská Nová Ves s účinnosťou
od 1.7.2016.
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Uznesenie č. 131/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
s účinnosťou od 1.7.2016, doplnenie cenníka služieb poskytovaných Obcou Pečovská Nová
Ves občanom obce Pečovská Nová Ves:

-

-

 prenájom multifunkčného ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ s MŠ, Školská 12,
Pečovská Nová Ves
nájom bez osvetlenia
........................................ 10 €/hod.
nájom s osvetlením
........................................ 15 €/hod.
nájom pre spoločenské organizácie
pôsobiace v obci Peč. Nová Ves bez osvetlenia ................
0 €/hod.
nájom pre spoločenské organizácie
pôsobiace v obci Peč. Nová Ves s osvetlením
................
5 €/hod.
Obec Pečovská Nová Ves si vyhradzuje právo odmietnutia prenájmu multifunkčného
ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ s MŠ, Školská 12, Pečovská Nová Ves
v odôvodnených prípadoch, napríklad - organizácia obecných akcií a iné.
 uverejnenie plošnej reklamy v obecnej tlači – Pečovskonovoveskom spravodajcovi
1/4 strany ........................................................... 10,- €
1/2 strany ........................................................... 15,- €
3/4 strany ........................................................... 20,- €
1 strana
............................................................ 25,- €
 vyhotovenie odpisu, výpisu, potvrdenia, kópie
registratúrneho záznamu s osvedčením zhody ...

-

0,20 €/ strana

 smetné nádoby :
nákup odpadového vreca .........................................................

Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

1,50 € /ks
0

Uznesenie č. 132/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
s účinnosťou od 19.6.2016 konkrétne služby v cenníku služieb poskytovaných Obcou
Pečovská Nová Ves občanom obce Pečovská Nová Ves:

-

 prenájom zasadačky OcÚ na ul. Hlavná 79, Pečovská Nová Ves
z dôvodu nefunkčnosti objektu
 poplatok za nákup žetónu na smetnú nádobu
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-

z dôvodu zmeny v systéme odvozu komunálneho odpadu zavedením nákupu odpadových
vriec

-

 poplatok za uloženie stavebného odpadu na zbernom dvore v obci Pečovská Nová Ves
(areál bývalej tehelne) vo výške 3 €/tona
z dôvodu, že poplatok za drobný stavebný odpad je riešený vo VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Pečovská Nová Ves

Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 133/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
s účinnosťou od 1.7.2016 zmeny v cenníku služieb poskytovaných Obcou Pečovská Nová
Ves občanom obce Pečovská Nová Ves:

-

 v časti prenájom hnuteľných vecí, v bode “Prenájom obecného traktora s vlečkou a so
šoférom za 1 hod. ........ 10,- €“ dopĺňa slovo označujúce identifikáciu dopravného
prostriedku „ZETOR“, pričom predmetný bod po doplnení znie:
Prenájom obecného traktora ZETOR s vlečkou a so šoférom za 1 hod. ........ 10,- €
Obec si vyhradzuje právo odmietnutia prenájmu traktora ZETOR v odôvodnených
prípadoch, napríklad z kapacitných dôvodov a iné.

-

-

 v časti prenájom obecných priestorov, v bode “Prenájom kultúrno – spoločenských
priestorov OcÚ, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves“ mení prenájom takto:
prenájom kultúrno – spoločenských priestorov OcÚ, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves pre
občanov s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves, resp. spoločnostiam so sídlom
v obci Peč. Nová Ves za účelom :
konania spoločenských rodinných udalostí
(svadby, kary, krstiny, životné jubileá)
do 6 hod. (v období máj - september) za jednotnú cenu .......................... 25,- €
do 6 hod. (v období október - apríl za jednotnú cenu
.......................... 50,- €
nad 6 hod. do 12 hod. (v období máj - september) za jednotnú cenu ........ 50,- €
nad 6 hod. do 12 hod. (v období október – apríl) za jednotnú cenu ............ 100,- €
Obec Pečovská Nová Ves si vyhradzuje právo odmietnutia prenájmu v odôvodnených
prípadoch.

Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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13.2 V tomto bode starosta obce predstavil poslancom OZ zámer zjednodušenia činností
poverených pracovníkov OcÚ pri vyplácaní prídavku na dieťa v prípadoch osobitného
príjemcu, ktorým bola rozhodnutím ÚPSVaR určená obec Pečovská Nová Ves. Uviedol, že
terajší spôsob spojený s priamym kontaktom s finančnými prostriedkami by bol nahradený
zavedením poukážok, na ktoré by bol predajňou vydaný tovar mimo alkoholických nápojov,
tabakových výrobkov a kávy v hodnote výšky príspevku. Poverené pracovníčky OcÚ by do
budúcna vykonávali iba dohľad nad výdajom tovaru a kontrolu dodržiavania dohodnutých
pravidiel. Porušenie zmluvne dohodnutých podmienok zo strany predajne by viedlo
k okamžitému ukončeniu spolupráce s obcou. Poslanci OZ schválili zavedenie poukážkového
výdaja prídavku na dieťa v prípadoch osobitného príjemcu, ktorým bola rozhodnutím
ÚPSVaR Prešov určená obec Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 134/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zavedenie poukážkového výdaja prídavku na dieťa v prípadoch osobitného príjemcu, ktorým
bola rozhodnutím ÚPSVaR Prešov určená obec Pečovská Nová Ves v predajni COOP Jednota
Potraviny, ul. Hlavná 38/31, 082 56 Pečovská Nová Ves, s účinnosťou od 1.7.2016.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

13.3 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o:
 stave výstavby multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ, ktorá sa dostáva do finálnej
fázy,
 rozpracovanosti schvaľovacieho procesu povolenia stavieb pri pripravovaných
stavebných projektoch na území obce, konkrétne výstavby MŠ, rozšírenia sietí
vodovodu a kanalizácie, revitalizácie ul. Ľutinskej, výstavby cyklochodníka smerom
do Ľutiny, protipovodňovej ochrany obce v časti Bukovec, výstavbe spevnených plôch
na ul. Školskej a Mlynskej a iné,
 pokračovaní prác na výstavbe chodníkov v novej časti cintorína,
 výmene stropov v archíve a sklade CO za sadrokartónové z dôvodu splnenia
požiadaviek protipožiarnej ochrany podľa PD pre potrebnú kolaudáciu objektu
požiarnej zbrojnice,
 výmene dvoch dverí v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ za protipožiarne
z dôvodu splnenia požiadaviek protipožiarnej ochrany podľa PD pre potrebnú
kolaudáciu objektu,
 vymaľovaní reprezentačných priestorov zasadačky na OcÚ, ktorá slúži aj ako obradná
miestnosť a výmene svietidiel,
 príprave žiadosti o NFP v spojitosti s plánovanou výstavbou cyklochodníka v smere na
Ľutinu,
 príprave akčného plánu okresu Sabinov a konkrétnych zámeroch našej obce v rámci
jeho tvorby,
 postupe preverovania vlastníckych vzťahov k pozemkom na parcele registra KN-C č.
555, k. ú. Pečovská Nová Ves na ul. Záhradná na príslušných inštitúciách.
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Uznesenie č. 135/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu starostu obce PhDr. Jaroslava Dujavu o aktuálnych aktivitách obce Pečovská
Nová Ves smerujúcich k ďalšiemu rozvoju a prosperite obce.
K bodu č. 14
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“:
 poslanec Mgr. Lukáš Baňas sa opýtal starostu obce, či sa plánuje slávnostné
otvorenie nového multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ, starosta obce ho
informoval, že takýto zámer má, avšak k otvoreniu dôjde až vtedy, keď bude všetko
dokončené a budú vykonané terénne úpravy a zasiata tráva, termín predbežne
odhaduje na koniec mesiaca august.
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.

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Slavomír Karabinoš Ján Antol -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková

15

