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

24.3.2015
v     Pečovskej Novej Vsi  

Program:        podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:        podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:    Ján Antol, Jaroslav Želinský
      
K bodu č. 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta 
obce.  Ospravedlnil  neúčasť poslanca Jána Antola  z dôvodu plnenia pracovných povinností 
mimo  miesta  trvalého  pobytu  a hlavnú  kontrolórku  Mgr.  Ivanu  Leščákovú  z dôvodu 
práceneschopnosti. Predložil program zasadnutia, ktorý bol poslancom v náležitom predstihu 
doručený a súčasne bol zverejnený na webovej stránke  obce. 

Predložený program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rokovania komisií OZ – informácia
6. Doručené podanie – prejednanie
7. Rôzne
8. Otázky poslancov OZ
9. Otázky a podnety občanov 
10. Záver

Starosta  vzhľadom  na  prítomnosť  žiadateľa  o prejednanie  jedného  z doručených 
podaní navrhol zmenu programu, a to prejednanie programu v predložených bodoch, avšak 
v pozmenenom  poradí  tak,  že  za  pôvodný  bod  č. 3  -  Voľba  návrhovej  komisie  navrhol 
prejednať ako bod č. 4 pôvodný bod č. 5 - Rokovania komisií OZ – informácia a následne ako 
bod č. 5 pôvodný bod č.  6 -  Doručené podanie – prejednanie.  Následne by ako bod č.  6 
nasledovalo prejednanie pôvodného bodu č. 4 - Kontrola plnenia uznesení. Ďalšie body by už 
nasledovali v pôvodnom poradí.

Pozmenený program:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rokovania komisií OZ – informácia
5. Doručené podanie – prejednanie
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Rôzne
8. Otázky poslancov OZ
9. Otázky a podnety občanov 
10. Záver
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Uznesenie č. 95/2015
          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 III. zasadnutia OZ podľa pozmeneného 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. Ondrej Semančík.

Uznesenie č. 96/2015
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. Slavomíra Karabinoša a Ing. Ondreja Semančíka.
  

K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení: 

Mgr. Lukáš Baňas a Mgr. Silvia Orosová.

Uznesenie č. 97/2015
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 :  Mgr. Lukáš Baňas a Mgr. Silvia Orosová.
                                                               
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

K bodu č. 4
V tomto bode predsedovia 5 odborných komisií  pri  OZ referovali  o svojej  činnosti 

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 komisia nezasadala, nakoľko  nemali  žiadny podnet, resp. nebol 
na to dôvod. 

2. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými 
organizáciami, prácu s Rómami - predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš  informoval, 
že v posudzovanom období komisia nezasadala. Organizované kultúrno-spoločenské akcie 
boli pripravené prípravným výborom zriadeným Obcou Peč. Nová Ves.
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3. Komisia  sociálna,  zdravotná,  starostlivosti  o dôchodcov,  ochrany  verejného  poriadku, 
medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov - predseda komisie Ing. Jozef 
Balaščík  informoval,  že  v posudzovanom  období  komisia  nezasadala,  mala  len  jeden 
podnet, avšak termín zasadnutia bude stanovený až po tomto zasadnutí OZ.

4. Komisia  na  ochranu verejného záujmu pri  výkone verejných funkcií  v posudzovanom 
období  nezasadala.

5. Komisia  výstavby,  územného  plánovania,  rozvoja  bývania,  dopravy,  regionálneho 
rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení.

Prejednala tri podania: 
• podanie skupiny šiestich občanov  bytového domu na ul.  Školskej  523/17 v Pečovskej 

Novej Vsi s titulom „Petícia proti výstavbe garáží v priestoroch medzi bytovými domami, 
a to obyvateľom, ktorí nebývajú v bytových domoch“ zo dňa 3.3.2015, ktoré podali na 
OcÚ dňa 4.3.2015.

• podanie skupiny šiestich občanov bytového domu na ul.  Školskej  524/18 v Pečovskej 
Novej Vsi s titulom „Petícia proti výstavbe garáží v priestoroch medzi bytovými domami, 
a to obyvateľom, ktorí nebývajú v bytových domoch“ zo dňa 9.3.2015, ktoré podali na 
OcÚ dňa 9.3.2015.

Obidva podnety bezprostredne súvisia so schváleným zámerom obce komplexne riešiť 
existenciu čiernych stavieb (nelegálne garáže) umiestnených na pozemku vo vlastníctve obce, 
parcela č. 912/22, na ul. Školskej (pozn. - medzi bytovými domami) výstavbou komplexu 13 
radových garáží, za obcou stanovených podmienok.
• podanie  Ing.  Mariána  Boľanovského z Prešova  –  Nižnej  Šebastovej  zo  dňa  17.2.2015 

s titulom „Žiadosť  o vydanie  súhlasného  stanoviska“,  smerujúce  k vydaniu  súhlasného 
stanoviska na územné rozhodnutie 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 v k. ú. Pečovská 
Nová  Ves  a bezprostredne  na  predmetné  podanie  nadväzujúce  podanie  toho  istého 
žiadateľa  zo  dňa 2.3.2015 doručené  na OcÚ dňa 4.3.2015 označené  titulom „Štúdia“, 
ktoré bližšie konkretizuje okolnosti zamýšľanej ťažby štrku. 

 
Uznesenie č. 98/2015

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  predsedov  komisií  o ich  činnosti  od  posledného  zastupiteľstva  konaného  dňa 
13.2.2015 do 24.3.2015.
                   
K bodu č. 5

V tomto  bode  boli  postupne  prejednané  dve  doručené  podania.  Pri  prejednávaní 
prvého z nich do miestnosti vstúpili Ing. Marián Boľanovský a Ing. Jozef Varga, ako osoby 
majúce vzťah k prejednávanej veci.

1. OZ prejednalo podanie Ing. Mariána Boľanovského z Prešova – Nižnej Šebastovej zo dňa 
17.2.2015  s titulom  „Žiadosť  o vydanie  súhlasného  stanoviska“,  smerujúce  k vydaniu 
súhlasného  stanoviska  na  územné  rozhodnutie  na  ťažbu  štrku  z pozemkov  v jeho 
vlastníctve, parcela č. 1471/12 o výmere 20747 m2 a parcele č. 1489/5 o výmere 1252 m2 

v k. ú. Pečovská Nová Ves a bezprostredne na predmetné podanie nadväzujúce podanie 
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toho istého žiadateľa zo dňa 2.3.2015 doručené na OcÚ dňa 4.3.2015 označené titulom 
„Štúdia“, ktoré bližšie konkretizuje okolnosti zamýšľanej ťažby štrku. 
V diskusii k predmetnému bodu vystúpil Ing. Varga, ktorý predstavil zámer ťažby štrku. 
Jeho vystúpenie doplnil Ing. Marián Boľanovský a v diskusii postupne vystúpili poslanci 
Ing. Jozef Balaščík, Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Lukáš Baňas, 
Mgr. Silvia Orosová, Peter Novický a opakovane starosta obce.  Ing. Marián Boľanovský 
a Ing. Jozef Varga sa  pred hlasovaním v predmetnej veci rozlúčili a z miestnosti odišli.
OZ následne  po dlhotrvajúcej  diskusii  schválilo  zámer  Ing.  Mariána  Boľanovského na 
ťažbu  štrku  z pozemkov  v jeho  vlastníctve  na  parcele  č.  1471/12  o výmere  20747  m2 

a parcele  č.  1489/5  o výmere  1252  m2 v k.  ú.  Pečovská  Nová  Ves  mimo  toku  rieky 
Ľutinka,  za  dodržania  príslušných  právnych  noriem  s tým  súvisiacich  a dodržania 
ochranných pásiem od toku rieky a od štátnej  cesty III.  triedy.  Súhlas  OZ podmienilo 
podpisom  zmluvy  o budúcej  zmluve,  ktorou  sa  Ing.  Marián  Boľanovský  zaviaže 
k bezplatnému prevodu vlastníckych práv pozemkov v jeho vlastníctve, konkrétne parcely 
č. 1471/12 o výmere 20747 m2 a parcely č. 1489/5 o výmere 1252 m2 v k. ú. Pečovská 
Nová Ves  na Obec Pečovská Nová Ves v šírke 10 m od stredu osi cesty III. triedy v smere 
na obec Ľutina po celej dĺžke parcely č. 1471/12 na investičný zámer obce plánovaný vo 
verejnom záujme,  a  to v termíne  do 15 (slovom:  pätnásť dní)  od schválenia  uznesenia 
a následne po vyťažení štrku a úprave terénu vyťaženej plochy v predpokladanom termíne 
do 31.12.2016 prevod aj ostatných častí parciel č. 1471/12  a č. 1489/5 na Obec Pečovská 
Nová Ves. OZ Ing. Mariána Boľanovského zaviazalo, aby v rámci územného konania pre 
vydanie územného rozhodnutia na ťažbu štrku z vyššie uvedených pozemkov zabezpečil 
a doložil vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a inštitúcií vrátane vyjadrenia správcu 
toku k povoleniu ťažby štrku mimo toku rieky Ľutinka, vrátane ťažobného plánu, ktorý 
bude obsahovať účel a charakter navrhovanej činnosti, opis technického a technologického 
riešenia,  geologické  pomery,  množstvo  vyťaženého  štrku  za  rok,  predpokladanú  dobu 
ťažby a sanačný plán po skončení ťažby s návrhom úpravy terénu. 

Uznesenie č. 99/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

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 v k. ú. Pečovská Nová Ves mimo toku rieky Ľutinka za dodržania príslušných právnych 
noriem s tým súvisiacich a dodržania ochranných pásiem od toku rieky a od štátnej cesty III. 
triedy,  pričom súhlas  OZ je  viazaný na  podpis  zmluvy o budúcej  zmluve,  ktorou  sa  Ing. 
Marián  Boľanovský zaviaže  k bezplatnému  prevodu vlastníckych  práv  z pozemkov  v jeho 
vlastníctve, konkrétne parcely č. 1471/12 o výmere 20747 m2 a parcely č. 1489/5 o výmere 
1252 m2 v k. ú. Pečovská Nová Ves na Obec Pečovská Nová Ves v šírke 10 m od stredu osi 
cesty III. triedy v smere na obec Ľutina po celej dĺžke parcely č. 1471/12 na investičný zámer 
obce plánovaný vo verejnom záujme v termíne do 15 (slovom: pätnásť) dní od schválenia 
uznesenia  a následne  po  vyťažení  štrku  a  úprave  terénu  vyťaženej  plochy  do  31.12.2016 
bezplatný prevod aj ostatných časti parciel č. 1471/12 a č. 1489/5 na Obec Pečovská Nová 
Ves a súčasne OZ Ing. Mariána Boľanovského zaväzuje, aby v rámci územného konania pre 
vydanie  územného  rozhodnutia  na  ťažbu  štrku  z vyššie  uvedených  pozemkov  zabezpečil 
a doložil vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a inštitúcií vrátane vyjadrenia správcu toku 
k povoleniu  ťažby  štrku  mimo  toku  rieky  Ľutinka,  vrátane  ťažobného  plánu,  ktorý  bude 

4



obsahovať účel a charakter navrhovanej činnosti, opis technického a technologického riešenia, 
geologické pomery, množstvo vyťaženého štrku za rok, predpokladanú dobu ťažby a sanačný 
plán po skončení ťažby s návrhom úpravy terénu.      
                                                        
Hlasovanie : Za   5                  Proti    0         Zdržal sa   2     (Ing. Ondrej Semančík,
                                                                                                                Mgr.  Silvia Orosová)

2. OZ postupne  prejednalo  podanie  skupiny  obyvateľov  bytového  domu  na  ul.  Školskej 
523/17 v Pečovskej Novej Vsi s titulom „Petícia proti výstavbe garáží v priestoroch medzi 
bytovými domami, a to obyvateľom, ktorí nebývajú v bytových domoch“ zo dňa 3.3.2015, 
ktoré podali na OcÚ dňa 4.3.2015 a  podanie skupiny obyvateľov bytového domu na ul. 
Školskej  524/18  v  Pečovskej  Novej  Vsi  s titulom  „Petícia  proti  výstavbe  garáží 
v priestoroch  medzi  bytovými  domami,  a to  obyvateľom,  ktorí  nebývajú  v bytových 
domoch“  zo  dňa  9.3.2015,  ktoré  podali  na  OcÚ  dňa  9.3.2015,  nakoľko  obidva 
bezprostredne so sebou súvisia. 
OZ obidva podania komplexne posúdilo, vypočulo si právnu analýzu právneho zástupcu 
obce spočívajúcu v tom,  že podania je potrebné posudzovať podľa obsahu a nie podľa 
názvu.  Podľa  obsahu  sa  v daných  prípadoch  nejedná  o petíciu,  ale  o žiadosti,  resp. 
sťažnosti. 
OZ obidva podania zamietlo s vyjadrením, že 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. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

zamieta  

podanie  skupiny občanov  bytového  domu na  ul.  Školskej  523/17  v  Pečovskej  Novej  Vsi 
s titulom  „Petícia  proti  výstavbe  garáží  v priestoroch  medzi  bytovými  domami,  a to 
obyvateľom, ktorí nebývajú v bytových domoch“ zo dňa 3.3.2015, ktoré podali na OcÚ dňa 
4.3.2015 a trvá na pôvodne schválenom zámere zo dňa 13.2.2015.
                                                               
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0

Uznesenie č. 101/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

zamieta  

podanie  skupiny  občanov bytového  domu na  ul.  Školskej  524/18  v  Pečovskej  Novej  Vsi 
s titulom  „Petícia  proti  výstavbe  garáží  v priestoroch  medzi  bytovými  domami,  a to 
obyvateľom, ktorí nebývajú v bytových domoch“ zo dňa 9.3.2015, ktoré podali na OcÚ dňa 
9.3.2015 a trvá na pôvodne schválenom zámere zo dňa 13.2.2015.
                                                               
Hlasovanie : Za   7                             Proti    0                                          Zdržal sa       0
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K bodu č. 6 
V tomto bode zástupca starostu obce Mgr. Slavomír Karabinoš zhodnotil stav plnenia 

uznesení z II. zasadnutia OZ konaného dňa 13.2.2015. 
Informoval, že:
• Plnenie  uznesení  č. 66/2015,  67/2015,  68/2015  a  69/2015  súvisiacich  so  schválením 

zámeru na odpredaj pozemku C KN parc. č. 912/152,  č. 912/151, č. 912/150 a č. 912/149, 
všetky  o  výmere  35  m2,  druh  pozemku  ovocné  sady  konkrétne  schválených  troch 
žiadateľov  -  obyvateľov  bytového  domu  v  Pečovskej  Novej  Vsi,  ul.  Školská  523/17 
a jednej  žiadateľky  z  bytového  domu  v  Pečovskej  Novej  Vsi,  ul.  Školská  524/18 
bezprostredne súvisí s dôvodom zvolania predmetného zasadnutia a priamo sa vzťahuje na 
plnenie uznesení 70/2015 až 79/2015. Preto bude detailne vysvetlené a zanalyzované pri 
prejednávaní bodu programu č. 6.

• Uznesenie č. 79/2015 súvisiace so schválením zámeru na odpredaj  pozemku C KN parc. 
č.  780/9  o  výmere  148 m2,  druh  pozemku  ostatné  plochy pre  Jaroslava  Zborovského 
s manželkou sa plní, v súčasne dobe prebieha štúdium kúpnej zmluvy žiadateľmi o prevod 
majetku a pripravujú sa podklady pre návrh schválenia predaja majetku obce na  zasadnutí 
OZ dňa 17.4.2015.

• Uznesenie č. 80/2015 súvisiace so schválením zámeru na odpredaj  pozemku C KN parc. 
č. 921/6 o výmere 296 m2, druh pozemku ostatné plochy pre Halinu Bujňákovú sa plní, 
v súčasne  dobe  prebieha  štúdium  kúpnej  zmluvy  žiadateľkou  o prevod  majetku 
a pripravujú sa podklady pre návrh schválenia predaja majetku obce na zasadnutí OZ dňa 
17.4.2015.

• Uznesenie č. 81/2015 súvisiace so schválením odpredaja  pozemku C KN parc. č. 921/7 
o výmere  485  m2,  druh  pozemku  ostatné  plochy  a  nádvoria  pre  Milana  Boguského 
a manželku  sa  plní,  v súčasnej  dobe  prebieha  štúdium  kúpnej  zmluvy  žiadateľmi 
a z dôvodu  pochybností  o predávanej  ploche  pozemku  v najbližších  dňoch  dôjde  ku 
premeraniu pozemku geodetom. Následne dôjde k podpisu kúpnej zmluvy. 

• Uznesenie  č.  82/2015 súvisiace  so schválením predaja  pozemku C KN parc. č.  921/3 
o výmere  141  m2 sa  splnilo,  došlo  k podpisu  kúpnej  zmluvy,  úhrade  kúpnej  ceny 
nadobúdateľom a podaniu návrhu na vklad do KN. 

• Uznesenie  č.  94/2015 súvisiace  s informáciou  riaditeľstva  ZŠsMŠ  o havarijnom  stave 
strechy v náraďovni sa plní, t.j. v predmetnej veci boli oslovení referenti odboru školstva, 
OÚ Prešov, na základe ich usmernenia situáciu v prítomnosti riaditeľky ZŠsMŠ a starostu 
obce  posúdil  súdny  znalec  z odboru  stavebníctva,  ktorý  stav  označil  za  havarijný, 
vyžadujúci  rekonštrukciu  stropu.  Odporučil  okamžité  uzavretie  priestorov,  podopretie 
stropu piliermi  v kritických miestach  proti  hrozbe prevalenia  strechy.  Nariadil  statické 
posúdenie stropu. Starosta obce v nadväznosti na závery súdneho znalca zakázal vstup do 
náraďovne  a prikázal  riaditeľke  ZŠsMŠ  prijatie  účinných  opatrení  pre  ochranu  života 
a zdravia  žiakov,  zamestnancov  ZŠsMŠ  a nájomcov  telocviční.  V súčasnosti  prebieha 
posudzovanie stavu odborne spôsobilými osobami,  príprava PD a výpočet nákladov na 
rekonštrukciu.  Na  základe  získaných  podkladov  bude  vypracovaná  a následne  podaná 
žiadosť na riešenie havarijného stavu na odbor školstva OÚ Prešov, ktorá bude postúpená 
na MŠ SR.
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Uznesenie č. 102/2015
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  o stave plnenia uznesení z II. zasadnutia OZ konaného dňa 13.2.2015.         

K bodu č. 7
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ:

• o výsledku výberového konania v rámci projektu Komunitné centrá, ktoré sa konalo dňa 
5.3.2015  v priestoroch  OcÚ  na  šesť  pracovných  pozícií,  z početného  množstva 
uchádzačov, ktorí sa dostavili pred výberovú komisiu priamo uspelo 6 pracovníkov, ktorí 
nastúpia do pracovného pomeru od 1.4.2015,

• o úspešne  realizovaných  kultúrnych  a spoločenských  aktivitách  obce  od  14.2.2015 
doposiaľ,

• dňa  25.2.2015  sa  konal  v budove  MsÚ Sabinov  Snem RZ ZMOS Horná  Torysa.  Na 
sneme  bol  zvolený  nový  predseda  RZ  ZMOS  Horná  Torysa  Ing.  Vladimír  Jánošík, 
primátor Lipian, zvolení boli ďalší traja členovia výboru RZ ZMOS Ing. Peter Molčan, 
primátor  Sabinova,  p. Vladimír  Lelovský,  starosta  Ľutiny  a p.  Ján  Šejirman,  starosta 
Krivian,  za členov Rady ZMOS boli zvolení za primátorov Ing. Vladimír Jánošík a za 
starostov p. Vladimír Lelovský,

• dňa 11.3.2015 sa starosta obce zúčastnil zasadnutia Bezpečnostnej rady obvodu Sabinov, 
kde predkladal a obhajoval „Správu o pripravenosti obce Pečovská Nová Ves na plnenie 
úloh za krízových situácií a po vzniku mimoriadnych opatrení“, správa bola pripravená na 
požadovanej  úrovni  a členovia  Bezpečnostnej  rady  obvodu  Sabinov  konštatovali 
pripravenosť  obce  na  plnenie  úloh  za  krízových  situácií  a po  vzniku  mimoriadnych 
opatrení,

• dňa 17.3.2015 bol starosta pozvaný na pracovnú poradu na OR HaZZ v Prešove na  tému 
„Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015“. Prítomnosť štatutárneho zástupcu našej obce 
bola žiadúca z toho dôvodu, že v roku 2014 a následne začiatkom roku 2015 bol v našej 
obci zaregistrovaný zvýšený počet požiarov,

• o pokračovaní  stavebných prác na realizovanom projekte  „Komunitné  centrum“ na ul. 
Rómskej v Pečovskej Novej Vsi,

• o  pokračovaní  prác  na  multifunkčnom ihrisku  v lokalite  „Roveň“,  konkrétne  v týchto 
dňoch prebieha inštalácia koberca s umelou trávou, 

• v súčasnej dobe vrcholí „nekonečné“ verejné obstarávanie v rámci realizovaného projektu 
„Zberný dvor a kompostáreň“,

• o výsledku  verejného  obstarávania  na  dodávateľa  stavby  „Živičná  úprava  miestnych 
komunikácii na ul. Záhradnej a ul. Na rybníkoch“, úspešným uchádzačom sa stala firma 
CBR s.r.o. Sabinov, s ktorou bola podpísaná ZoD, tá je zverejnená na webovej stránke 
obce, 

• o výsledku  verejného  obstarávania  na  dodávateľa  stavby  „Rozšírenie  vodovodu 
a kanalizácie  na  ul.  Školskej“,  úspešným  uchádzačom  sa  stala  firma  TerMo  s.r.o. 
Pečovská  Nová  Ves,  s ktorou  bude  v blízkej  dobe  podpísaná  ZoD  a  následne  bude 
zverejnená na webovej stránke obce, 

• dňa  23.3.2015  bola  na  OcÚ  doručená  z PSK  Prešov  písomnosť  s titulom  „Žiadosť 
o vrátenie  finančných  prostriedkov“,  ktoré  nám  boli  neoprávnene  poskytnuté  v rámci 
projektu  „Revitalizácia  verejných  priestranstiev  a miestnych  komunikácii“  vo  výške 
7.198,49 EUR, pričom finančné prostriedky je potrebné uhradiť  v lehote  najneskôr  do 
9.5.2015,
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• o  organizácii  malých  obecných  služieb  a  zabezpečeniu  verejných  prác  v  roku  2015, 
pričom obec  ponúka  pre  uchádzačov  o  zamestnanie  evidovaných  na  ÚPSVaR Prešov 
viacero foriem zapojenia sa do pracovného procesu, na jednej strane pomáha evidovaným, 
na druhej strane obec získava pracovníkov za zvýhodnených podmienok,
Obec toho času využíva tieto formy: malé obecné služby, pomoc v hmotnej núdzi, výkon 
povinnej  práce,  rozvoj  miestnej  a  regionálnej  zamestnanosti,  podpora  zamestnávania 
znevýhodnených  uchádzačov  a i.. Na rok  2015 obec  uzatvorila  dohody v rámci  MOS 
podľa § 12 zákona o službách zamestnanosti spolu so 45 uchádzačmi o zamestnanie, ktorí 
budú na  túto činnosť postupne zaradení od 1.3.2015 do 30.9.2015, 
Obec  umožňuje  postupne  odsúdeným  s trvalým  pobytom  v našej  obci  výkon  trestu 
povinnej práce, toho času takýto výkon trestu vykonávajú dve osoby, ktoré sa podieľajú 
na čistení a skrášľovaní našej obce. Obec aktivuje v zmysle  § 10 ods. 3 zák. o pomoci 
v hmotnej  núdzi  početnú  časť  našich  občanov.  Obec  má  uzavretú  dohodu  s ÚPSVaR 
Prešov na obdobie od 2.2.2015 do 30.4.2015 na aktiváciu maximálne 45 osôb. V mesiaci 
marec ponuku prijalo 15 osôb. 
Na základe pripravovanej dohody s ÚPSVaR Prešov od 1.4.2015 obec podľa § 54 zákona 
o  službách  zamestnanosti  prijíma  8  zamestnancov  na  dobu  určitú  od  1.4.2015  do 
30.9.2015, ktorí sa budú podieľať na prácach spojených s výrobou obrubníkov, stolárskej 
výroby, výstavby chodníkov a i.,

• o starostom iniciovaných opatreniach obce pri riešení  dlhodobo vyhlásenej mimoriadnej 
situácie (od 13.6.2010) pretrvávajúcom nepriaznivom  stave  spojenom so zosuvom svahu 
nad  Rómskou   ulicou  v Pečovskej   Novej  Vsi,  konkrétne  dňa  20.3.2015 došlo 
k  pracovnému    stretnutiu   na   OcÚ  s   výjazdom na  miesto  mimoriadnej  situácie, 
posúdeniu  skutkového  stavu  a vypracovaniu  návrhu  opatrení  pre  príslušné  inštitúcie 
a vyzvanie  ich  k bezodkladnému  riešeniu  patového  stavu  ohrozujúceho  život,  zdravie 
a majetok  osôb žijúcich  v dotknutej   lokalite.   Stretnutia  sa  zúčastnil  zástupca  Sekcie 
krízového riadenia MV SR  Bratislava, pracovník odboru krízového riadenia OÚ Sabinov 
a starosta obce,

• o   tom,   že   na   základe  aktívnej činnosti starostu obce Urbárska spoločnosť Jakovany, 
vlastník pozemkov v k.ú. Pečovská Nová Ves, konkrétne v  trase   pripravovaného zámeru 
obce vo verejnom  záujme  revitalizovať  ul. Ľutinskú  a  riešiť protipovodňovú ochranu 
obce  zo smeru od  obce  Ľutina  dňa  21.3.2015  uznesením  Valného  zhromaždenia 
schválila  dlhodobý  prenájom pozemkov v jej vlastníctve na 20 rokov pre Obec Pečovská 
Nová Ves za výhodných podmienok,

• dňa  24.3.2015  sa   uskutočnilo  pracovné   stretnutie  vedenia  obce  a   ŽSR k riešeniu 
havarijného stavu priestranstva na zastávke  vlakov na ul. Kostolnej. Záverom stretnutia je 
spoločný postup pri oprave čakárne, a to tak priestorov  interiéru  vrátane  malieb,  ako  aj 
exteriéru a opravy strechy. Následne dôjde k úprave priestranstva pred čakárňou smerom 
k  nástupišťu,   kde   dôjde   k  oprave   schodov,   uloženiu   zámkovej   dlažby  na 
nespevnenej  ploche v smere prístupu na nástupište, odvodneniu plochy pred čakárňou 
a  vymaľovaniu  zábradlí.  Následne ŽSR bezplatne  prenájmu  priestory  čakárne obci, 
ktorá  zabezpečí  otváranie čakárne pre cestujúcich  pred  príchodom  vlakov  s  cieľom 
skvalitnenia služieb  občanom a zvýšenia kultúry cestovania,

• v týchto dňoch  na  návrh starostu obce prednostka úradu pripravuje návrh organizačného 
poriadku obce, platný organizačný poriadok nezodpovedá  aktuálnemu stavu, napr. nerieši 
ani už piaty mesiac reálne existujúce  miesto pracovníčky  na  úseku  kultúry obsadené 
bývalým  starostom  obce  od  1.11.2014,  cieľom  je  zosúladenie  aktuálneho  stavu  so 
stavom právnym,  zefektívnenie chodu úradu a ekonomická výhodnosť nového riešenia.
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K bodu č. 8
V tomto  bode  s titulom „Otázky poslancov  OZ“ sa  poslanec  Peter  Novický opýtal 

starostu obce na mená úspešných uchádzačov,  ktorí  uspeli  na výberovom konaní  v rámci 
projektu Komunitné centrá, ktoré sa konalo dňa 5.3.2015 na druhú pozíciu.

Starosta obce odpovedal  na otázku poslanca,  že na pozíciu pracovníka  povereného 
riadením komunitného centra uspela Mgr. Renáta Ondrijová, na  pozíciu odborný   pracovník 
komunitného  centra  uspeli  Mgr.  Štofaníková,  Mária  Tanková  a  Agáta  Šoltýsová  a na 
pozíciu pracovníka komunitného centra uspeli Aladár Ferko a Zita Lacková.

Poslanec  Peter  Novický sa  opýtal  starostu,  ako  si  obec  pripomenie  8.  máj  2015 - 
výročie  70.  rokov víťazstva  nad  fašizmom,  navrhol  opravu hrobu padlého partizána  Jána 
Jablonského na miestnom cintoríne a uctenie si pamiatky  našich rodákov, ktorí sa podieľali 
na oslobodzovaní spod fašizmu v II. svetovej vojne, napríklad umiestnením pamätnej tabule 
s ich menami na pomník padlého partizána na miestnom cintoríne.

Starosta obce poslancovi odpovedal,  že 21.1.2015 sme si pripomenuli  70 rokov od 
oslobodenia  našej  obce  Červenou armádou,  pričom očakával,  že  miestna  ZŠsMŠ pripraví 
akadémiu k tomuto výročiu, nestalo sa tak, ale k blížiacemu sa 8. máju obec upraví okolie 
hrobu padlého partizána na miestnom cintoríne, uctí si pamiatku  padlých obetí II. svetovej 
vojny  zapálením  sviečky  na  tomto  pietnom  mieste.  Vyzval  pána  poslanca,  aby  prišiel 
s konkrétnym návrhom, zrealizoval ho a aktívne sa ho zúčastnil. Vedenie obce to iba privíta.

Poslanec Ing. Ondrej Semančík oznámil starostovi dva podnety od občanov, ktorí sa 
sťažovali  na  voľný  pohyb  psa  p.  Antolovej  v lokalite  za  železničnou  traťou,  pričom pes 
ohrozuje okoloidúcich občanov na prechádzkach.

Starosta obce poslancovi odpovedal, že o tomto probléme už vie, že ho osobne riešil 
s majiteľkou psa p. Pavlínou Antolovou, ktorú si predvolal na OcÚ, požiadal ju o zjednanie 
nápravy,  uviazanie  psa,  resp.  jeho  zabezpečenie  tak,  aby  sa  voľne  nepohyboval  po  ulici 
a neohrozoval okoloidúcich. Majiteľka psa prisľúbila zjednanie nápravy. Starosta jej oznámil, 
že v prípade opakovania problému požiada PZ o súčinnosť. Od tej doby sa problémy so psom 
neopakovali.

Poslankyňa Mgr. Silvia Orosová oznámila starostovi, že na ul. Na Trubalovec sú dva 
výmole na ceste po zime a požiadala o ich opravu.

Starosta obce poslankyni odpovedal, že v rámci pokladania živičného povrchu na ul. 
Záhradnej zabezpečí opravu spomínaných dvoch výmoľov.

K bodu č. 9
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov, 

nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ v tomto bode nezúčastnil.

K bodu č. 10
Na záver starosta obce poďakoval  všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Overovatelia zápisnice : 
Mgr. Slavomír Karabinoš - 
Ing. Ondrej Semančík -

                                                           PhDr. Jaroslav Dujava               Ing. Alena Nalevanková 
                                                                   starosta obce                            prednostka  OcÚ

Zapísala : Ing. Nalevanková
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