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

28.9.2017 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Mgr. Lukáš Baňas,  Ján Antol, Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Silvia Orosová 
       

 

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov OZ Mgr. Lukáša Baňasa, Jána Antola, Ing. Ondreja 

Semančíka a Mgr. Silvie Orosovej na zasadnutí OZ z dôvodu pracovných povinností.  Starosta 

obce konštatoval, že fyzicky sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášania schopné. Navrhol, aby 

program zasadnutia OZ zvolaného mimo plánu schválených zasadnutí OZ na rok 2017 bol  

prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, poslanci OZ boli na 

zasadnutie OZ telefonicky pozvaní, pozvánka na zasadnutie OZ im bola doručená a súčasne 

bola zverejnená na webovej stránke  obce a na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 s projektom „Obnova 

telovýchovného traktu ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi“ 
5. Otázky poslancov OZ 

6. Otázky a podnety občanov 

7. Záver    

 

Uznesenie č. 148/2017 

 

  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 XXXI. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  5                            Proti     0                                Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľa bol určený PhDr. Jaroslav Dujava, za overovateľov boli určení Ing. 

Jozef Kolcun a Jaroslav Želinský.  
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Uznesenie č. 149/2017 

 

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 Ing. Jozef Kolcun a Jaroslav Želinský.  

                                                                               

                                                                                                                

K bodu č. 3 

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

Peter Novický, Ing. Jozef Balaščík a Mgr. Slavomír Karabinoš. 

 

Uznesenie č. 150/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

volí   

 

návrhovú komisiu v zložení: Peter Novický, Ing. Jozef Balaščík a  Mgr. Slavomír Karabinoš. 

                                                                

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4 

        V tomto bode programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili podanie žiadosti 

obcou Pečovská Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 

na rok 2017 s projektom  „Obnova telovýchovného traktu ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi“. 

 

Uznesenie č. 151/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

 podanie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) obcou 

Pečovská Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017 s projektom „Obnova telovýchovného traktu ZŠ-s-MŠ 

v Pečovskej Novej Vsi“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom rozvoja obce 

Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a platným územným plánom obce Pečovská Nová 

Ves, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 11 %, čo 

predstavuje sumu  16 286,69 Eur (slovom: šestnásťtisícdvestoosemdesiatšesť 69/100 Eur) 

z celkových výdavkov projektu vo výške 148 060,80 Eur (slovom: 

stoštyridsaťosemtisícšesťdesiat 80/100 Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

    

 

K bodu č. 5 

 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“  neodzneli žiadne  

otázky a podnety poslancov OZ.  

  

  

K bodu č. 6 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ nezazneli žiadne otázky. Pri 

prejednávaní tohoto bodu nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti.  

 

 

K bodu č. 7 

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

 

 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Jozef Kolcun - 

Jaroslav Želinský -  

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

Zapísal : PhDr. Jaroslav Dujava                                                                                    


