
 1 

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

18.1.2016 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Peter Novický, Mgr. Lukáš Baňas 

Verejnosť: Peter Batromij, Eva Batromijová 

       

 

K bodu č. 1 

 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Petra Novického z dôvodu práceneschopnosti, poslanca 

Mgr. Lukáša Baňasa z dôvodu plnenia pracovných povinností a prednostu OcÚ z dôvodu 

riešenia havarijného stavu na kúrení. Starosta obce vysvetlil prítomným dôvodnosť zvolania 

zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo schváleného plánu zasadnutí a navrhol, aby 

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

zápisnice a bola zverejnená na webovej stránke  obce. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Prevod nehnuteľností do majetku obce 

5. Otázky poslancov OZ 

6. Otázky a podnety občanov 

7. Záver 

 

Uznesenie č. 1/2016 

 

  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 XII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 2  

 

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Slavomír Karabinoš a Ing. Jozef Kolcun.  
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Uznesenie č. 2/2016 

 

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 Ing. Jozef Kolcun.                                                               

                     

                                                                                                                

K bodu č. 3 

 

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

Ing. Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščík a Jaroslav Želinský. 

 

Uznesenie č. 3/2016 

 

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. Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščík a Jaroslav Želinský. 

                                                                

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode poslanci OZ postupne schválili prevod nehnuteľností do majetku obce, 

konkrétne: 

- kúpu a darovanie pomerných spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam: parcela 

registra C KN č. 897, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 366 m2, stavba – rodinný dom, súpisné č. 369 na parcele C KN č. 

897, k. ú. Pečovská Nová Ves od aktuálnych vlastníkov na obec Pečovská Nová Ves, 

- kúpu parcely registra C KN č. 57/3, druh pozemku: záhrady o výmere 307 m2, k. ú. 

Pečovská Nová Ves v podiele 1/1, (pozn. parcela vznikla z pôvodnej parcely C KN č. 

57/1 o pôvodnej výmere 972 m2 na základe  geometrického plánu na zameranie 

parcely č. 78/2015 zo dňa 22.7.2015 vypracovaného firmou GEODUS, s.r.o., 

Námestie slobody 79, Sabinov) od aktuálneho vlastníka na obec Pečovská Nová Ves, 

- kúpu parcely registra C KN č. 780/65, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 277 m2, zapísanej na LV č. 1458 v k. ú. Pečovská Nová Ves v podiele 1/1, od 

aktuálnej vlastníčky na obec Pečovská Nová Ves.   

V rámci  prejednávania tohto bodu, po schválení kúpy pozemku C KN 57/3 došlo 

k podpísaniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Petrom Batromijom a obcou Pečovská 

Nová Ves v zastúpení starostom obce a vyplateniu kúpnej ceny predávajúcemu.    
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Uznesenie č. 4/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

kúpu nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 130, 

konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/36 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/36 od 

spoluvlastníka Jozefa Voľanského, nar. 1971, bytom ul. Jarná 1062/23, Spišské Vlachy 

zastúpeného opatrovníkom - Mgr. Renátou Geletovou, nar. 1964, bytom Sídlisko Hrad   

796/7, Spišské Podhradie na základe Uznesenia okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 

28.07.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.07.2006 v prospech obce Pečovská Nová Ves 

za kúpnu cenu 84,28.- eur (slovom: osemdesiatštyri 28/100 eur), ktorá bola stanovená na 

základe znaleckého posudku č. 160/2015 zo dňa 12.11.2015 vypracovaného súdnym znalcom 

Ing. Bartolomejom Turocim, ul. Jarková 134/1, Krivany, pričom kúpna cena je násobkom 

znalecky stanovej ceny/m2 a plochy zodpovedajúcej spoluvlastníckemu podielu 

predávajúceho. 

 

Hlasovanie : Za  7                           Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 5/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

kúpu nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 130, 

konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/9 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/9 od 

spoluvlastníka Mareka Voľanského, nar. 1974, bytom ul. Kostolná 352/24, Pečovská    

Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 337,13.- eur (slovom: 

tristotridsaťsedem 13/100 eur),  ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 

160/2015 zo dňa 12.11.2015 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, 

ul. Jarková 134/1, Krivany, pričom kúpna cena je násobkom znalecky stanovej ceny/m2 

a plochy zodpovedajúcej spoluvlastníckemu podielu predávajúceho. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 6/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  
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kúpu nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 130, 

konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/36 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/36 od 

spoluvlastníka Márie Oravcovej, rod. Voľanskej, nar. 1968, bytom ul. Jarná 29,        

Rožňava v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 84,28.- eur (slovom: 

osemdesiatštyri 28/100 eur),  ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 

160/2015 zo dňa 12.11.2015 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, 

ul. Jarková 134/1, Krivany, pričom kúpna cena je násobkom znalecky stanovej ceny/m2 

a plochy zodpovedajúcej spoluvlastníckemu podielu predávajúceho. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 7/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

kúpu nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 130, 

konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/36 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/36 od 

spoluvlastníka Andreja Voľanského, nar. 1966, bytom ul. Edelényska 36, Rožňava 

v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 84,28.- eur (slovom: osemdesiatštyri 

28/100 eur),  ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 160/2015 zo dňa 

12.11.2015 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, ul. Jarková 134/1, 

Krivany, pričom kúpna cena je násobkom znalecky stanovej ceny/m2 a plochy 

zodpovedajúcej spoluvlastníckemu podielu predávajúceho. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 8/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

kúpu nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 130, 

konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria v spoluvlastníckom podiele 1/9 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/9 od 

spoluvlastníka Verony Kuckovej, rod. Voľanskej, nar. 1934, bytom ul. Dr. Greša 176/1,  

Veľký Šariš v prospech obce Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 337,13.- eur (slovom: 

tristotridsaťsedem 13/100 eur),  ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 

160/2015 zo dňa 12.11.2015 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, 

ul. Jarková 134/1, Krivany, pričom kúpna cena je násobkom znalecky stanovej ceny/m2 

a plochy zodpovedajúcej spoluvlastníckemu podielu predávajúceho. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 9/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/9 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č.  897, v spoluvlastníckom podiele 1/9 od 

spoluvlastníka Ladislava Voľanského, nar. 1974, bytom ul. Komenského 763/37,      

Sabinov v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 10/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/18 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897 v spoluvlastníckom podiele 1/18 od 

spoluvlastníka Anny Korenkovej, rod. Voľanskej, nar. 1967, bytom ul. Mládeže 16,    

Poprad  v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 11/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/54 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897 v spoluvlastníckom podiele 1/54 od 

spoluvlastníka Štefana Beliška, nar. 1961, bytom ul. Šrobárova 4,  Prešov  v prospech     

obce Pečovská Nová Ves.  

 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 12/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/54 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897 v spoluvlastníckom podiele 1/54 od 

spoluvlastníka Márie Pjontekovej, rod. Beliškovej, nar. 1959, bytom ul. Štúrova 246, 

Spišská Stará Ves  v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 13/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/54 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897 v spoluvlastníckom podiele 1/54 od 

spoluvlastníka Magdalény Potočkovej, rod. Beliškovej, nar. 1964 , bytom ul. Levočská     

83, Prešov  v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 14/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/54 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/54 od 

spoluvlastníka Jozefa Beliška, nar. 1954, bytom ul. M. Slovenskej 6,  Prešov v prospech  

obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

 



 7 

Uznesenie č. 15/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN  č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/54 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/54 od 

spoluvlastníka Magdalény Tulejovej, rod. Voľanskej, nar. 1966, bytom Uzovský Šalgov  

145, v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 16/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

darovanie nehnuteľností v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vedených na LV 

130, konkrétne: parcely C KN č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/9 a stavby – rodinného domu, súpisné č. 369 na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele C KN č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/9 od 

spoluvlastníka Anny Trojanovičovej, rod. Voľanskej, nar. 1945, bytom ul. Mieru 11,  

Sabinov v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 17/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

kúpu parcely registra C KN č. 57/3, druh pozemku: záhrady o výmere 307 m2, k. ú. Pečovská 

Nová Ves v podiele 1/1, (pozn. - parcela vznikla z pôvodnej parcely C KN č. 57/1 o pôvodnej 

výmere 972 m2 na základe  geometrického plánu na zameranie parcely č. 78/2015 zo dňa 

22.7.2015 vypracovaného firmou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov) od 

vlastníka Petra Batromija, nar. 1982, bytom Orlová – Lutyně, ul. Lesní 868, Česká  

republika za vzájomne dohodnutú cenu 10,00.- eur/m2, spolu 3070,00,- eur (slovom: 

tritisícsedemdesiat eur)  v prospech obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 18/2016 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

kúpu parcely registra C KN č. 780/65, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 

277 m2, zapísanej na LV č. 1458 v k. ú. Pečovská Nová Ves v podiele 1/1 od vlastníčky  

Emílie Lazoríkovej, r. Trávnikovej, nar. 1965,  bytom ul. Na Rybníkoch 494/16,      

Pečovská Nová Ves za vzájomne dohodnutú cenu spolu 1,00,- eur (slovom: jeden eur)  

v prospech obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5 

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

otázky z radov poslancov. 

 

 

K bodu č. 6 

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

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil. 

 

 

K bodu č. 7 

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

Pozval ich na verejné stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční dňa 29.1.2016 v piatok o 19.00 

hod. v kultúrnospoločenských priestoroch obecného úradu. Predmetom stretnutia bude 

zhodnotenie roka 2015 a predstavenie zámerov na nasledujúce roky. Súčasne poslancov OZ 

a hlavnú kontrolórku obce pozval na kultúrno-spoločenské akcie pripravované v našej obci, 

konkrétne na karneval, ktorý sa uskutoční dňa 23.1.2016, stolnotenisový turnaj pri príležitosti 

výročia oslobodenia obce, ktorý sa uskutoční dňa 30.1.2016 a „Fašiangy v Pečovskej“ 

spojené so zabíjačkou, ktoré sa uskutočnia dňa 6.2.2016. 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Slavomír Karabinoš - 

Ing. Jozef Kolcun - 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková 

                                                                  


