ZÁPISNICA
z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

29.7.2016
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Mgr. Silvia Orosová, Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ondrej Semančík, Jaroslav
Želinský do bodu č. 4.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca Ing. Jozefa Balaščíka a Ing. Ondreja Semančíka na
zasadnutí OZ z dôvodu odcestovania na dovolenku a poslankyne Mgr. Silvie Orosovej
z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností. Poslanec Jaroslav Želinský svoje
meškanie na zasadnutie 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. Návrh zmeny uznesenia OZ č. 322 zo dňa 11.12.2015
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Rokovania komisií OZ – informácia
7. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných
kontrol za obdobie od 18.6.2016 do 29.7.2016
8. Schválenie podania žiadosti obcou Pečovská Nová Ves o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov v rámci výzvy č. USVRK-OKA-2016/000803 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, konkrétne výzvy na predkladanie žiadosti na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity, aktivita 2.2: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry –
miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm.
b) zákona č. 526/2010 Z. z..
9. Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016
10. Rôzne
11. Otázky poslancov OZ
12. Otázky a podnety občanov
13. Záver
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Uznesenie č. 150/2016
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 XX. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení
Peter Novický a Mgr. Slavomír Karabinoš.
Uznesenie č. 151/2016
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 Peter Novický a Mgr. Slavomír Karabinoš.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Lukáš Baňas, Ján Antol.
Uznesenie č. 152/2016
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, Mgr. Lukáš Baňas, Ján Antol.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
Počas prejednávania predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec
Jaroslav Želinský. Starosta obce navrhol zmenu uznesenia OZ č. 322/2015 zo dňa 11.12.2015
pojednávajúceho o termínoch konania zasadnutí OZ v roku 2016, konkrétne, aby dnešné
zasadnutie OZ nahradilo zasadnutie OZ plánované pôvodne na 12.8.2016. Poslanci OZ
schválili zmenu uznesenia OZ č. 322/2015 zo dňa 11.12.2015.
Uznesenie č. 153/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
mení
uznesenie OZ v Pečovskej Novej Vsi č. 322/2015 zo dňa 11.12.2015 tak, že vypúšťa termín
konania plánovaného zasadnutia na deň 12.8.2016 a nahrádza ho termínom 29.7.2016.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 5
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení z XVIII. zasadnutia OZ konaného dňa 18.6.2016 a XIX. zasadnutia OZ
konaného dňa 11.7.2016.
Informovala, že prijaté uznesenia za hodnotené obdobie sú splnené, resp. prebieha ich
plnenie. Nezistila neplnenie prijatých uznesení. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 154/2016
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 Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o stave
plnenia uznesení z XVIII. zasadnutia OZ konaného dňa 18.6.2016 a XIX. zasadnutia OZ
konaného dňa 11.7.2016.
K bodu č. 6
V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných
komisií pri OZ za obdobie od 18.6.2016 do 29.7.2016. Poslanci OZ zobrali správy o činnosti
komisií na vedomie.
6.1 Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti,
riešenia nezamestnanosti v posudzovanom období komisia nezasadala.
6.2 Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného
plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia,
poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom období
komisia nezasadala.
6.3 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 zasadala jedenkrát. Predmetom stretnutia bola
príprava a organizačné zabezpečenie pečovskonovoveského jarmoku, ktorý je
plánovaný na piatok večer 26.8.2016 a sobotu 27.8.2016.
6.4 Komisia sociálna a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného
poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom
období nezasadala.
6.5 Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom období nezasadala.
Uznesenie č. 155/2016
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
informácie o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od XVIII. zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 18.6.2016 do 29.7.2016.
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K bodu č. 7
Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská predniesla
správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 18.6.2016 do 28.7.2016.
Informovala, že za hodnotené obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej
činnosti za II. polrok 2016, konkrétne kontrola plnenia príjmov a výdavkov na úseku
stavebného a matričného úradu od roku 2015 do obdobia skončenia kontroly t.j. rok 2015 a I.
polrok 2016. Konštatovala, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky pri dodržiavaní
rozpočtu obce na týchto úsekoch. Financie boli použité účelne na zabezpečenie fungovania
stavebného a matričného úradu. Matričný úrad je financovaný štátom, výdavky tvoria hlavne
mzda (zamestnankyňa má 30% úväzok), energie, poštovné, telefón. služby, materiál.
Stavebný úrad je financovaný štátom, financiami od iných obcí (5 obcí) a z financií obce.
Výdavky tvoria hlavne mzda (zamestnanec má 50% úväzok), poštovné, energie a všeobecný
materiál. Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
Uznesenie č. 156/2016
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 18.6.2016 do 28.7.2016 v súlade s plánom kontrolnej činnosti za II. polrok 2016.
K bodu č. 8
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti uchádzať sa
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity. Zdôraznil, že žiadosť o dotáciu je viazaná výhradne pre MRK.
Konkretizoval oblasť využitia dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov
na ul. Rómskej v časti pred bytovým domom č. 11 a komunitným centrom, nakoľko pozemok
je vo vlastníctve obce.
V diskusii postupne vystúpili starosta obce, prednosta OcÚ a poslanci Ing. Jozef
Kolcun, Peter Novický, Jaroslav Želinský a Mgr. Slavomír Karabinoš.
Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o NFP na základe výzvy č. USVRK-OKA2016/000803 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, konkrétne výzvy na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, aktivita
2.2: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty)
v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. a
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 20%
z celkových predpokladaných výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie č. 157/2016
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 obcou Pečovská Nová Ves o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov v rámci výzvy č. USVRK-OKA-2016/000803 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne
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výzvy na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, aktivita 2.2: Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty) v marginalizovaných
rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 20% z celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
V rámci prejednávania predmetného bodu programu poslanci OZ pred schválením
4. úpravy rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016 na návrh prednostu a starostu obce
schválili použitie sumy vo výške 20 000,- Eur z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves
za rok 2015 na výrobu a nákup nábytku do kancelárie starostu obce v sume 6 000.- Eur
a 14 000,- Eur na prístavbu a rekonštrukciu budovy zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79
v Pečovskej Novej Vsi, ktorá je v havarijnom stave a súčasne stavba a pozemok pod stavbou
sú majetkom obce. Poslanci taktiež schválili navýšenie dotácie obce pre DHZ Pečovská Nová
Ves na rok 2016 o sumu 500,- Eur. V diskusii postupne vystúpili starosta obce, prednosta
OcÚ a poslanci OZ Ján Antol, Ing. Jozef Kolcun, Peter Novický, Jaroslav Želinský, Mgr.
Slavomír Karabinoš a Mgr. Lukáš Baňas.
Uznesenie č. 158/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
použitie sumy vo výške 6 000,- Eur z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2015
na výrobu a nákup nábytku do kancelárie starostu obce v budove Obecného úradu, ul. Hlavná
33, Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 159/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
použitie sumy vo výške 14 000,- Eur z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok
2015 na prístavbu a rekonštrukciu budovy zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79
v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 160/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
navýšenie dotácie DHZ na rok 2016 o sumu 500,- Eur.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0
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Následne starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016,
ktorý pozostáva z prekročenia príjmov v celkovej sume 70 223,- Eur a prekročenia výdavkov
v celkovej sume 70 223,- Eur. Podrobne rozobral úpravu jednotlivých položiek rozpočtu,
ktorá je prílohou rozpočtového opatrenia č. 4/2016. Uviedol, že rozpočet po úpravách zostáva
vyrovnaný na celkovú sumu 2 186 223,- Eur.
Uznesenie č. 161/2016
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. 4/2016 zo dňa 29.7.2016.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 10
V bode „Rôzne“ boli postupne prejednané:
10.1 Na návrh starostu obce po predchádzajúcom predjednaní veci s vlastníkmi nehnuteľnosti,
poslanci OZ schválili zámer majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod prístupovou
cestou – parcela KN-C č. 627, k. ú. Pečovská Nová Ves, o výmere 639 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, v časti ul. Záhradná, v prospech obce Pečovská Nová Ves od
vlastníkov.
V diskusii postupne vystúpili starosta obce, prednosta OcÚ a poslanci OZ Ján Antol,
Ing. Jozef Kolcun a Mgr. Lukáš Baňas.
Uznesenie č. 162/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer obce Pečovská Nová Ves na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod prístupovou
cestou – parcela KN-C č. 627, k. ú. Pečovská Nová Ves, o výmere 639 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, v časti ul. Záhradná, v prospech obce Pečovská Nová Ves od
vlastníkov.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

10.2 Na návrh starostu obce poslanci OZ schválili doplnenie názvu projektu v uznesení č.
139/2016 zo dňa 11.7.2016 pojednávajúcom o podaní žiadosti o NFP z Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlásenej dňa
4. mája 2016.
Uznesenie č. 163/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
dopĺňa
uznesenie obecného zastupiteľstva č. 139/2016 zo dňa 11.7.2016 v 1. odstavci o názov
projektu, konkrétne o slová - s projektom: „Duchovná tradícia spája naše cesty“.
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Po doplnení uznesenie znie:
 predloženie žiadosti o nenávratný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlásenej dňa 4. mája 2016, pre prioritnú os
programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia“ v spolupráci s obcou Ľutina a partnerským mestom Sieniawa z Poľskej
republiky, s projektom: „Duchovná tradícia spája naše cesty“,
 zabezpečenie realizácie projektu ako vedúci partner v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

10.3 Starosta obce informoval poslancov OZ o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2016.
Konštatoval, že:
 v oblasti príjmov bežné príjmy spolu predstavovali sumu 1 055 913,48 Eur, z toho:
daňové príjmy 477 039,- Eur, nedaňové príjmy 25 294,50 Eur a granty a transfery
553 579,98 Eur. Kapitálové príjmy spolu predstavovali sumu 115 961,02 Eur, z toho
kapitálové príjmy 1 625,54 Eur a granty a transfery 114 335,48 Eur. Príjmové
finančné operácie predstavovali sumu 56 394,14 Eur, príjmy OcÚ spolu 1 228 268,64
Eur, príjmy ZŠsMŠ spolu 4 957,30 Eur, spolu príjmy 1 233 225,94 Eur,


v oblasti výdavkov bežné výdavky predstavovali sumu 234 827,29 Eur, kapitálové
výdavky 116 055,12 Eur, výdavkové finančné operácie 30 650,00 Eur, výdavky OcÚ
spolu 381 532,41 Eur, výdavky ZŠsMŠ spolu 451 167,40 Eur, spolu výdavky
predstavovali sumu 832 699,81 Eur.
Informoval, že stav finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch
predstavoval k 30.6.2016 sumu 464 701,40 Eur a stav pokladne k tomu istému dátumu činil
736,77 Eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu o čerpaní rozpočtu obce
k 30.6.2016.
Uznesenie č. 164/2016
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 o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2016 za obdobie
do 30.6.2016.
10.4 Starosta obce informoval poslancov OZ o stave splácania úverov obce k dátumu
29.7.2016. Uviedol, že:
 výška úveru na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za Majerom s úrokom 2,83 %
predstavuje sumu v sume 176 809,79 Eur,
 výška úveru na nákup motorového vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 % predstavuje
sumu 13 396,50 Eur.
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Uznesenie č. 165/2016
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 o stave splácania úverov obce Pečovská Nová Ves ku dňu
29.7.2016.
10.5 Starosta obce a prednosta OcÚ informovali poslancov OZ o:
 stave rekonštrukčných prác v ZŠ s MŠ,
 stave dokončovacích prác pri výstavbe multifunkčného ihriska,
 úprave okolia amfiteátra a rekonštrukcii fasády amfiteátra.
K bodu č. 11
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpil poslanec Peter
Novický, ktorý žiadal od starostu obce informáciu čo je pravda na tom, že v budovanej
radovej zástavbe garáží na ul. Školskej, medzi bytovými domami bude nemenovaná
prevádzka na poskytovanie služieb obyvateľom. Starosta obce odpovedal, že obec eviduje 13
žiadostí o kolaudáciu garáží. Konanie je zvolané na 2.8.2016. Obec k dnešnému dňu
neeviduje žiadosť na zmenu využitia budovy pred jej dokončením.
K bodu č. 12
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov,
nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.
K bodu č. 13
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval ich na
pripravovaný jarmok, konkrétne na galavečerný koncert spojený s odovzdávaním cien
starostu obce dňa 26.8.2016 o 19.00 h. a následný program konaný dňa 27.8.2016. Súčasne
ich pozval na slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ a slávnostné
otvorenie rekonštrukcie telocviční a spol. dňa 31.8.2016, poznamenal, že ak by niekto
z poslancov OZ mal záujem pridať ruku k dielu a aktívne sa zapojiť do prípravných prác, jeho
pomoc bude vítaná.
Overovatelia zápisnice :
Peter Novický Mgr. Slavomír Karabinoš -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková
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