ZÁPISNICA
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves
hlasovaním per rollam konaného dňa 31.3.2021 v Pečovskej Novej Vsi
Vzhľadom pretrvávajúcu krízovú situáciu, opakovane vyhlásený núdzový stav,
lockdown, sprísnený zákaz vychádzania a s tým spojené protiepidemiologické opatrenia
s odvolaním sa na zákonnú možnosť prijať uznesenie OZ korešpondenčným hlasovaním v
listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 30f
ods. 1, ods. 3, ods. 4, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, starosta obce PhDr, Jaroslav Dujava dňa 30.3.2021 zvolal rokovanie Obecného
zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves a zaslal poslancom OZ, hlavnej kontrolórke obce
Pečovská Nová Ves, prednostovi OcÚ Pečovská Nová Ves a zapisovateľke pozvánku na
rokovanie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konané dňa
31.3.2021 v Pečovskej Novej Vsi a podklady pre hlasovanie per rollam poslancov.
Materiály boli zaslané formou listovej zásielky a elektronicky z mailovej adresy
starosta@pecovska.sk na oznámené mailové adresy, konkrétne 7 poslancom OZ – Ing.
Radoslavovi Lipjancovi, Petrovi Novickému, Ing. Štefanovi Tallovi, Ing. Jozefovi Kolcunovi,
Mgr. Kataríne Falatovej, PhDr. Slavomírovi Karabinošovi, Mgr. Viere Horňákovej, hlavnej
kontrolórke obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežde Matisovskej, prednostovi OcÚ Pečovská
Nová Ves Štefanovi Vaľušovi a zapisovateľke Bc. Eve Kolcunovej, referentke ekonomického
oddelenia OcÚ. Poslanci OZ Jaroslav Želinský a Ján Antol svoje mailové adresy nenahlásili,
nakoľko elektronickú komunikáciu nevyužívajú, preto im boli materiály doručené iba
v písomnej forme.
Dňa 30.3.2021 bola na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a webovej stránke
obce Pečovská Nová Ves v časti „Úradná tabuľa“ zverejnená pozvánka na hlasovanie OZ
konané dňa 31.3.2021 v Pečovskej Novej Vsi a návrh na uznesenia pre hlasovanie per rollam.
Možné odpovede pre hlasovanie boli: „za, proti, zdržal sa“.
Starosta obce čas hlasovania stanovil na deň 31.3.2021 (streda) v čase od 12:00 hod.
do 19:00 hod. na mailovú adresu starosta@pecovska.sk.
Starosta obce za zapisovateľku hlasovania OZ určil Bc. Evu Kolcunovú.
V zverejnenom návrhu uznesení a podkladoch pre hlasovanie poslancov OZ bola
zistená chyba v písaní, t.j. číslovaní uznesení, nakoľko posledné číslo uznesenia
z prechádzajúceho zasadnutia OZ bolo č. 54/2021 a prvé navrhované číslo uznesenia
v hlasovania per rollam konanom dňa 31.3.2021 bolo označené ako 56/2021. Text uznesení sa
nezmenil, pri písaní zápisnice došlo k logickej oprave číslovania uznesení podľa poradia tak,
ako po sebe navzájom nasledujú.
XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves
korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom
elektronických prostriedkov per rollam konaného dňa 31.3.2021 v Pečovskej Novej Vsi
v čase od 12.00 hod. do 19.00 hod. sa zúčastnilo osem poslancov OZ, pričom piati - Ing.
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Radoslav Lipjanec, Peter Novický, Ing. Štefan Tall, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera
Horňáková hlasovali elektronicky a traja - Ing. Jozef Kolcun, , Jaroslav Želinský a Ján Antol
hlasovali písomne doručením hlasovania v listinnej forme do podateľne OcÚ Pečovská Nová
Ves. Konkrétna účasť poslancov OZ na hlasovaní o predložených návrhoch uznesení je
uvádzaná v ďalšej časti zápisnice pri konkrétnych hlasovaniach.
1. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili program XXII. rokovania OZ
predložený starostom obce.
Uznesenie č. 55/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves podľa
predloženého návrhu:
1.
2.
3.

Návrh na schválenie programu rokovania.
Návrh na doplnenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č.
145/2020 zo dňa 4.11.2020.
Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves za obdobie
január až marec v roku 2021.

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 55/2021 zo dňa 31.3.2021.
Priezvisko, meno, titl.
Hlasoval Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
Lipjanec Radoslav Ing.
X
X
Antol Ján
X
X
Falatová Katarína Mgr.
X
X
Horňáková Viera Mgr.
X
X
Karabinoš Slavomír PhDr.
X
Kolcun Jozef Ing.
X
X
Novický Peter
X
X
Tall Štefan Ing.
X
X
Želinský Jaroslav
X
X
Celkový počet poslancov OZ: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0
Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 1
Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 8
poslancov a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 8 poslancov OZ, uznesenie č. 55/2021 zo dňa
31.3.2021 bolo prijaté.
2. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili návrh na doplnenie uznesenia
Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 145/2020 zo dňa 4.11.2020 na základe
výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program
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Ľudské zdroje sp. zn.: SEP-IMRK4-2021/003789-002 zo dňa 24.3.2021. Návrh súvisí
s podanou žiadosťou o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“)
obcou Pečovská Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského
orgánu Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na „Podporu vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom
jednoduchých pozemkových úprav“ na projekt s názvom „Podpora vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom
jednoduchých pozemkových úprav“.
Uznesenie č. 56/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
aktualizáciu uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 145/2020 zo dňa
4.11.2020 takto:
Pôvodné znenie uznesenia:
 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov obcou
Pečovská Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského
orgánu Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na „Podporu
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou
MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav“ na financovanie projektu s
názvom „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom
v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“,
 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce
Pečovská Nová Ves vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov;
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce.

prípadných

Úplné - doplnené a upravené znenie Uznesenia č. 145/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce
Pečovská Nová Ves zo dňa 4.11.2020 je:
Uznesenie č. 145/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje


predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov obcou Pečovská
Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu
Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na „Podporu vysporiadania
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom
jednoduchých pozemkových úprav“ na financovanie projektu s názvom „Podpora
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vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská
Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“, pričom ciele projektu sú v
súlade s platným Plánom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 - 2022,


zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;



zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce
Pečovská Nová Ves vo výške povinného spolufinancovania projektu, t. j. minimálne 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu;



zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie : Za 0

Proti

0

Zdržal sa

0

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 56/2021 zo dňa 31.3.2021.
Priezvisko, meno, titl.
Hlasoval Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
Lipjanec Radoslav Ing.
X
X
Antol Ján
X
X
Falatová Katarína Mgr.
X
X
Horňáková Viera Mgr.
X
X
Karabinoš Slavomír PhDr.
X
Kolcun Jozef Ing.
X
X
Novický Peter
X
X
Tall Štefan Ing.
X
X
Želinský Jaroslav
X
X
Celkový počet poslancov OZ: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 1
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0
Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 1
Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 8
poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 56/2021 zo
dňa 31.3.2021 bolo prijaté.
3. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili udelenie odmeny hlavnej
kontrolórke obce Ing. Nadežde Matisovskej za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti
za obdobie január až marec v roku 2021.
Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežde Matisovskej
v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
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predpisov za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti v roku 2021 vo výške 30 %
z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie mesiacov január až marec 2021, ktorá
bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 57/2021 zo dňa 31.3.2021.
Priezvisko, meno, titl.
Hlasoval Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
Lipjanec Radoslav Ing.
X
X
Antol Ján
X
X
Falatová Katarína Mgr.
X
X
Horňáková Viera Mgr.
X
X
Karabinoš Slavomír PhDr.
X
Kolcun Jozef Ing.
X
X
Novický Peter
X
X
Tall Štefan Ing.
X
X
Želinský Jaroslav
X
X
Celkový počet poslancov OZ: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0
Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 1
Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 8
poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 8 poslancov OZ, uznesenie č. 57/2021 zo
dňa 31.3.2021 bolo prijaté.

Zapísala: Bc. Eva Kolcunová

Štefan Vaľuš
prednosta OcÚ

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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