ZÁPISNICA
zo XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

23.5.2016
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ján Antol do bodu č. 4, Mgr. Lukáš Baňas, Jaroslav Želinský

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca Mgr. Lukáša Baňasa na zasadnutí OZ z rodinných
dôvodov a meškanie poslanca Jána Antola z dôvodu plnenia pracovných povinností. Poslanec
Jaroslav Želinský svoju neúčasť na zasadnutí OZ neospravedlnil. Starosta obce navrhol, aby
program zasadnutia bol prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu
zápisnice, bola poslancom doručená v dostatočnom predstihu a súčasne bola zverejnená na
webovej stránke obce a úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie prevodov majetku do vlastníctva obce Pečovská Nová Ves
5. Schválenie spracovania projektovej dokumentácie a podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia SR so zameraním na triedený zber
komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov projektom
s názvom „Technologické dovybavenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“

6.
7.
8.
9.

Rôzne
Otázky poslancov OZ
Otázky a podnety občanov
Záver

Uznesenie č. 93/2016
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 XVI. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení
Mgr. Silvia Orosová a Ing. Jozef Balaščík.
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Uznesenie č. 94/2016
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. Silviu Orosovú a Ing. Jozefa Balaščíka.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Ing. Jozef Kolcun, Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Slavomír Karabinoš.
Uznesenie č. 95/2016
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. Ondrej Semančík a Mgr. Slavomír
Karabinoš.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
Počas prejednávania predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ján Antol
a riaditeľ ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Mgr. Marek Adamečko. V tomto bode poslanci OZ
postupne schválili prevod pozemkov do vlastníctva Obce Pečovská Nová Ves:
4.1 parcelu registra KN-C č. 1471/15, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 5828 m2,
nachádzajúcu sa v k. ú. Pečovská Nová Ves v podiele 1/1, ktorá vznikla na základe
geometrického plánu na zameranie parcely č. 18/2016 zo dňa 9.3.2016 vypracovaného firmou
GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov bola z pôvodných parciel registra KN-E č.
434, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty o výmere 6438 m2, KN-E č. 433, druh pozemku:
ostatná plocha o výmere 10380 m2 a KN-E č. 432, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty o
výmere 9598 m2, všetky sa nachádzajúce v katastrálnom území Pečovská Nová Ves od
vlastníkov Vincenta Straku, bytom ul. Záhradná 95/22, 082 56 Pečovská Nová Ves, Anny
Cvancigerovej, bytom ul. Školská 457/10, 082 56 Pečovská Nová Ves a Matildy
Gernátovej, bytom ul. Na Rybníkoch 479/1, 082 56 Pečovská Nová Ves za cenu 2330,00.eur (slovom: dvetisíctristotridsať eur).
Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 32/2016 zo dňa 29.3.2016
vypracovaným súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, bytom Jarková 134/1, 082 71
Krivany na všeobecnú hodnotu 2330,00.- eur (slovom: dvetisíctristotridsať eur).
Na pozemku je plánovaná realizácia projektu „Výstavba cyklochodníka v smere
z Pečovskej Novej Vsi do obce Ľutina“.
Uznesenie č. 96/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nákup parcely registra KN-C č. 1471/15, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 5828 m2,
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nachádzajúcej sa v k. ú. Pečovská Nová Ves v podiele 1/1, do majetku Obce Pečovská Nová
Ves od vlastníkov Vincenta Straku, bytom ul. Záhradná 95/22, 082 56 Pečovská Nová Ves,
Anny Cvancigerovej, bytom ul. Školská 457/10, 082 56 Pečovská Nová Ves a Matildy
Gernátovej, bytom ul. Na Rybníkoch 479/1, 082 56 Pečovská Nová Ves za znalecky
stanovenú cenu 2 330,00.- eur (slovom: dvetisíctristotridsať eur).
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

4.2 parcelu registra KN-E č. 435, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 315 m2,
nachádzajúcu sa v k. ú. Pečovská Nová Ves v podiele 1/1, od vlastníkov Vincenta Straku,
bytom ul. Záhradná 95/22, 082 56 Pečovská Nová Ves, Anny Cvancigerovej, bytom ul.
Školská 457/10, 082 56 Pečovská Nová Ves a Matildy Gernátovej, bytom ul. Na Rybníkoch
479/1, 082 56 Pečovská Nová Ves za cenu 252,00.- eur (slovom: dvestopäťdesiatdva eur).
Kúpna cena bola stanovená dohodou za cenu 252,00.- eur (slovom: dvestopäťdesiadva
eur).
Na pozemku je plánovaná realizácia projektov „Protivodňová ochrana obce Pečovská
Nová Ves v časti Bukovec“ a i..
Uznesenie č. 97/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nákup parcely registra KN-E č. 435, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 315 m2,
nachádzajúcej sa v k. ú. Pečovská Nová Ves v podiele 1/1, od vlastníkov Vincenta Straku,
bytom ul. Záhradná 95/22, 082 56 Pečovská Nová Ves, Anny Cvancigerovej, bytom ul.
Školská 457/10, 082 56 Pečovská Nová Ves a Matildy Gernátovej, bytom ul. Na Rybníkoch
479/1, 082 56 Pečovská Nová Ves za dohodnutú cenu 252,00.- eur (slovom:
dvestopäťdesiatdva eur).
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

4.3 parcelu registra KN-C č. 902/1, druh pozemku: záhrady o výmere 155 m2, v katastrálnom
území Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, vedenú na LV 146, parcelu registra KN-C č. 902/4,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, v katastrálnom území Pečovská
Nová Ves, v podiele 1/1, vedenú na LV 146, parcelu registra KN-C č. 903, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, v katastrálnom území Pečovská Nová Ves,
v podiele 1/1, vedenú na LV 146, parcelu registra KN-E č. 194/3, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 64 m2, v katastrálnom území Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1,
vedenú na LV 1824 od vlastníkov Marty Kožuškovej, bytom ul. Na Rybníkoch 484/6,
082 56 Pečovská Nová Ves a Štefana Izvorského, bytom ul. Slovenská 666/26, 082 21
Veľký Šariš za cenu 2685,96.- eur (slovom: dvetisícšesťstoosemdesiatpäť 96/100 eur).
Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 47/2016 zo dňa 23.4.2016
vypracovaným súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, ul. Jarková 134/1, 082 71
Krivany na cenu 2685,96.- eur (slovom: dvetisícšesťstoosemdesiatpäť 96/100 eur).
V konkrétnom prípade sa jedná o kúpu pozemkov pred ZŠ s MŠ, na ktorých sa
nachádza parkovisko vybudované obcou v rámci projektu, ktorého viazanosť ešte nevypršala
a v súčasnosti je na nich plánovaná revitalizácia územia - výstavba spevnených plôch. Pre
nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy pod existujúcim parkoviskom vybudovaným
v rámci projektu obec musela po opakovanej kontrole poskytovateľa začiatkom roka 2015
dodatočne vrátiť cca. 7 000.- Eur.
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Uznesenie č. 98/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nákup parcely registra KN-C č. 902/1, druh pozemku: záhrady o výmere 155 m2,
v katastrálnom území Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, vedenej na LV 146, parcely registra
KN-C č. 902/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, v podiele 1/1,
vedenej na LV 146, parcely registra KN-C č. 903, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 28 m2, v podiele 1/1, vedenú na LV 146 všetky v katastrálnom území
Pečovská Nová Ves a parcelu registra KN-E č. 194/3, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 64 m2, v katastrálnom území Pečovská Nová Ves, v podiele 1/1, vedenej
na LV 1824 do majetku obce Pečovská Nová Ves od vlastníkov Marty Kožuškovej, bytom
ul. Na Rybníkoch 484/6, 082 56 Pečovská Nová Ves a Štefana Izvorského, bytom ul.
Slovenská 666/26, 082 21 Veľký Šariš za znalecky stanovenú cenu 2685,96.- eur (slovom:
dvetisícšesťstoosemdesiatpäť 96/100 eur).
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

4.4 parcelu registra KN-C č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/9 a stavbu – rodinný dom, súpisné č. 369 na ul.
Školskej v Pečovskej Novej Vsi (pozn. stavba sa už na pozemku nenachádza), na parcele
registra KN-C č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/9 od vlastníka Antona Kožuška,
bytom ul. Ovocinárska 310/8, 083 01 Sabinov za cenu 42,00.- Eur (slovom: štyridsaťdva
Eur).
Kúpna cena kupovaných nehnuteľností bola stanovená dohodou. V konkrétnom
prípade sa jedná o kúpu pomernej časti pozemku pred ZŠ s MŠ, vedľa parkoviska, v okolí
ktorého je plánovaná revitalizácia územia - výstavba spevnených plôch. Na pozemku sa
nachádzala stavba, ktorá ohrozovala život a zdravie okoloidúcich a kazila estetický dojem.
Uznesenie č. 99/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nákup parcely registra KN-C č. 897 o výmere 366 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/9 a stavbu – rodinný dom, súpisné č. 369 na ul.
Školskej v Pečovskej Novej Vsi (pozn. stavba sa už na pozemku nenachádza), na parcele
registra KN-C č. 897, v spoluvlastníckom podiele 1/9 od vlastníka Antona Kožuška, bytom
ul. Ovocinárska 310/8, 083 01 Sabinov za dohodnutú cenu 42,00.- Eur (slovom: štyridsaťdva
Eur).
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

4.5 parcelu registra C KN č. 904/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 101
m2, v katastrálnom území Pečovská Nová Ves, v spoluvlastníckom podiele 1/3, vedenej
na LV 134 a parcely registra C KN č. 904/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 70 m2, v katastrálnom území Pečovská Nová Ves, v spoluvlastníckom podiele
1/3, vedenej na LV 134 od vlastníkov Vincenta Straku, bytom ul. Záhradná 95/22, 082
56 Pečovská Nová Ves, Anny Cvancigerovej, bytom ul. Školská 457/10, 082 56
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Pečovská Nová Ves a Matildy Gernátovej, bytom ul. Na Rybníkoch 479/1, 082 56
Pečovská Nová Ves za dohodnutú cenu 409,80.- eur (slovom: štyristodeväť 80/100 eur).
Kúpna cena bola stanovená dohodou za cenu 409,80.- eur (slovom: štyristodeväť
80/100 eur).
V konkrétnom prípade sa jedná o kúpu pozemkov pred ZŠ s MŠ, na ktorých je
plánovaná revitalizácia územia - výstavba spevnených plôch.
Uznesenie č. 100/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nákup parcely registra C KN č. 904/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
101 m2, v katastrálnom území Pečovská Nová Ves, v spoluvlastníckom podiele 1/3, vedenej
na LV 134 a parcely registra C KN č. 904/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 70 m2, v katastrálnom území Pečovská Nová Ves, v spoluvlastníckom podiele 1/3,
vedenej na LV 134 do majetku obce Pečovská Nová Ves od vlastníkov Vincenta Straku,
bytom ul. Záhradná 95/22, 082 56 Pečovská Nová Ves, Anny Cvancigerovej, bytom ul.
Školská 457/10, 082 56 Pečovská Nová Ves a Matildy Gernátovej, bytom ul. Na Rybníkoch
479/1, 082 56 Pečovská Nová Ves za dohodnutú cenu 409,80.- eur (slovom: štyristodeväť
80/100 eur).
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
V tomto bode poslanci OZ schválili zapojenie obce Pečovská Nová Ves do výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu –
Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranie - Triedenie zber komunálnych
odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov, kód výzvy - OPKZP-P01SC111-2016-10, prioritná os - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ - 1.1.1. - Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, typ výzvy – otvorená, poskytovateľ - Ministerstvo
životného prostredia SR s projektom „Technologické dovybavenie zberného dvora v obci
Pečovská Nová Ves“ s maximálnym celkovým spolufinancovaním projektu zo strany obce
Pečovská Nová Ves (žiadateľa projektu) vo výške 33 000,00.- eur, čo predstavuje 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu.
Uznesenie č. 101/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojenie obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia,
zameranie - Triedenie zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava
komunálnych odpadov, kód výzvy - OPKZP-P01-SC111-2016-10, prioritná os: 1. Udržateľné
využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,
špecifický cieľ - 1.1.1. - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, typ
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výzvy – otvorená, poskytovateľ - Ministerstvo životného prostredia SR s projektom
„Technologické dovybavenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“ s maximálnym
celkovým spolufinancovaním projektu zo strany žiadateľa - obce Pečovská Nová Ves vo
výške 33 000,00.- eur, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 6
V bode „Rôzne“ boli postupne prejednané:
6.1 Riaditeľ ZŠ s MŠ predstavil poslancom OZ návrh zámeru vedenia ZŠ s MŠ na vytvorenie
športových tried na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves od nového školského roka 2016/2017
a detailne ho vysvetlil. Poslanci OZ schválili predstavený zámer vytvorenia športových tried
na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves od školského roka 2016/2017, na začiatok v piatom ročníku.
Uznesenie č. 102/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer vedenia ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na vytvorenie športových tried na ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves od nového školského roka 2016/2017.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

6.2 Na začiatku prejednávania predmetného bodu programu zasadnutie OZ opustil riaditeľ
ZS s MŠ. Následne poslanci OZ na návrh starostu obce schválili zámer zapojenia obce
Pečovská Nová Ves spoločne s ďalšími partnermi do výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko. Vyhlásená výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Podaním žiadosti
o NFP obec sleduje získanie finančných prostriedkov na výstavbu a modernizáciu
infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, ktoré sú
súčasťou cezhraničných turistických trás, v našom prípade konkrétne na výstavbu novej
cezhraničnej turistickej cyklotrasy, turistických chodníkov, súvisiacej infraštruktúry
a vyhliadkového miesta v smere od križovatky ulíc Hlavná, Na Dujave, Ľutinská v Pečovskej
Novej Vsi cez obec Ľutina do Doliny Čergova. Spolufinancovanie projektu zo strany
žiadateľa - obce Pečovská Nová Ves a partnerov bude predstavovať 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Uznesenie č. 103/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer zapojenia obce Pečovská Nová Ves spoločne s ďalšími partnermi do výzvy týkajúcej
sa prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia“, na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, pričom podaním žiadosti
o NFP obec sleduje získanie finančných prostriedkov na výstavbu a modernizáciu
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infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, ktoré sú
súčasťou cezhraničných turistických trás, v našom prípade konkrétne na výstavbu novej
cezhraničnej turistickej cyklotrasy, turistických chodníkov, súvisiacej infraštruktúry
a vyhliadkového miesta v smere od križovatky ulíc Hlavná, Na Dujave, Ľutinská v Pečovskej
Novej Vsi cez obec Ľutina do Doliny Čergova. Spolufinancovanie projektu zo strany
žiadateľa - obce Pečovská Nová Ves a partnerov bude predstavovať 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

6.3 Poslanci OZ návrh starostu schválili uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 500.eur na vyhotovenie – dokončenie PD pre povoľovacie konanie stavby cyklochodníka
EUROVELO 11 v časti od premostenia potoka Ľutinka v smere na obec Červenica po hranicu
katastra našej obce, cca. 150 metrov. Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledkoch
verejného obstarávania zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre povoľovacie konanie
stavby cyklochodníka EUROVELO 11, pričom poznamenal, že kompetentnými osobami
vysúťažený dodávateľ projektovej dokumentácie spoločnosť ISPO s.r.o. Prešov rieši
zhotovenie PD od Šarišských Michalian do Pečovskej Novej Vsi po potok Ľutinka.
Uznesenie č. 104/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
uvoľnenie sumy 500.- eur z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016 na vypracovanie
projektovej dokumentácie na stavbu cyklochodníka EUROVELO 11 od premostenia potoka
Ľutinka v smere na obec Červenica po hranicu katastra obce Pečovská Nová Ves v rozsahu
realizačnej projektovej dokumentácie.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

6.4 Poslanci OZ na návrh starostu obce v rámci prípravy zámeru revitalizácie areálu bývalej
tehelne schválili uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na
rok 2016 na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu prístupovej komunikácie do
areálu bývalej tehelne, vrátane prístupu k polyfunkčnej hale a existujúcemu zbernému dvoru,
spevnenú plochu pred administratívnou budovou na ul. Hlavnej č. 2 v Pečovskej Novej Vsi
a spevnenú plochu pred polyfunkčnou halou.
Uznesenie č. 105/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 1 500.- eur z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
na rok 2016 na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu prístupovej komunikácie
do areálu bývalej tehelne, vrátane prístupu k polyfunkčnej hale a existujúcemu zbernému
dvoru, spevnenú plochu pred administratívnou budovou na ul. Hlavnej č. 2 v Pečovskej Novej
Vsi a spevnenú plochu pred polyfunkčnou halou.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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6.5 Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce aktuálnom stave poskytovania
komunitnej a terénnej sociálnej práce v obci Pečovská Nová Ves a následne schválili krízové
riešenie na preklenutie poskytovania komunitnej a terénnej sociálnej práce v obci Pečovská
Nová Ves v období od 1.6.2016 do začatia plynutia nového projektu riešiaceho terénnu
a komunitnú prácu v obci Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 106/2016
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 aktuálnom stave poskytovania komunitnej a terénnej sociálnej práce
v obci Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 107/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 3 000.- eur z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
na rok 2016 na riešenie preklenutia kritickej situácie spojenej s poskytovaním komunitnej
a terénnej sociálnej práce v obci Pečovská Nová Ves v období od 1.6.2016 do začatia plynutia
nových projektov riešiacich terénnu a komunitnú prácu v obci Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7
6.6

Proti

0

Zdržal sa

0

V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o:
 pokračovaní výstavby multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ, ktorého hracia plocha
by mala byť ukončená a odovzdaná v predstihu už do konca týždňa,
 pokračovaní prác na výstavbe chodníkov v novej časti cintorína,
 vykonaných prácach v areáli MŠ (nové oplotenie od cintorína, ošetrenie
a namaľovanie oplotenia zo strany od p. F. Baňasa a p. I. Kandráčovej, osadenie
obrubníkov, zámkovej dlažby pod hracie prvky a ich montáž (domčeky),
 zrealizovaní prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti – stavby bývalého
komunitného centra nachádzajúceho sa na ul. Kvetnej, súpisné číslo 639, orientačné
číslo 32, 082 56 Pečovská Nová Ves zo spoločnosti Wyfalu – Nová dedina, n. o., na
obec Pečovská Nová Ves, pričom znalecky stanovená cena prevádzanej nehnuteľnosti
s príslušenstvom bola stanovená na sumu 57 400.- eur,
 podaní žiadosti na SPF o zmenu nájomcu pozemkov z Wyfalu – Nová dedina, n. o., na
obec Pečovská Nová Ves pod novo nadobudnutou budovou bývalého komunitného
centra,
 príprave akčného plánu okresu Sabinov a konkrétnych zámeroch našej obce v rámci
jeho tvorby,

6.7 V tomto bode starosta obce vyzval predsedu komisie výstavby, územného plánovania,
rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva,
riešenia protipovodňových opatrení Ing. Jozefa Kolcuna, aby informoval prítomných o stave
vybavovania žiadosti občana Mareka Stracenského, bytom ul. Záhradná 35, Pečovská Nová
Ves zo dňa 11.4.2016 o otvorenie prístupu k jeho rodinnému domu z ulice Záhradnej,
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konkrétne z parcely č. 555. Menovaný informoval prítomných o prejavenej nespokojnosti
občanov bývajúcich na ulici Záhradnej, ktorí vyhlasujú, že časť ulice za asfaltovým
kobercom, súbežná s parcelami, na ktorých majú postavené rodinné domy bola v ich
vlastníctve, ale v roku 2008 bola prevedená bez ich vedomia do majetku obce. Všetci trvajú
na vrátení týchto pozemkov pôvodným vlastníkom. Podľa ich vyjadrenia vlastníctvo môžu
dokázať konkrétnymi dokladmi. Predseda komisie tlmočil názor komisie preveriť spôsob
nadobudnutia dotknutých parciel obcou a zosúladiť skutkový stav so stavom právnym.
O žiadosti navrhovateľa komisia navrhuje rozhodnúť až po preverení vyššie uvedených
skutočností.
Uznesenie č. 108/2016
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 predsedu komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy,
regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových
opatrení Ing. Jozefa Kolcuna o stave vybavovania žiadosti občana Mareka Stracenského,
bytom ul. Záhradná 35, Pečovská Nová Ves zo dňa 11.4.2016 o otvorenie prístupu k jeho
rodinnému domu z ulice Záhradnej, konkrétne z parcely č. 555.
6.8 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu aktualizácie územného
plánu obce Pečovská Nová Ves. Detailne vysvetlil jednotlivé riešené aktualizácie
a navrhované zmeny. Poznamenal, že podstatná časť zmien sa týka vymedzenia nových plôch
na riešenie individuálnej výstavby rodinných domov a bytových domov. Osobitnú pozornosť
venoval stavbám vo verejnom záujme. Následne poslanci OZ po diskusii schválili návrh
aktualizácie územného plánu obce, ktorý bude podrobený vyjadrovaciemu konaniu.
Uznesenie č. 109/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh aktualizácie územného plánu obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili:
 poslanec Peter Novický, ktorý sa informoval na dôvody dlho trvajúcej prekopávky
miestnej komunikácie na ul. Na Rybníkoch a jej neuvedenia do pôvodného stavu,
starosta obce ho informoval, že žiadateľ o prekopávku bol opakovane vyzvaný na
zjednanie nápravy pod hrozbou uloženia pokuty,
 poslanec Ing. Ondrej Semančík, ktorý požadoval osadenie zrkadla, resp. dopravných
značiek na riešenie bezpečného prejazdu neprehľadnou križovatkou ulíc Mlynská
a Orgovánová v Pečovskej Novej Vsi.

9

K bodu č. 8
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov,
nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.
K bodu č. 9
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :
Mgr. Silvia Orosová Ing. Jozef Balaščík -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková
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