
Z Á P I S N I C A
z  XXII  I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves  

konaného dňa
31.10.2014

Prítomní:       Jaroslav Baňas, starosta obce
      Poslanci: Ing. Jozef Balaščík, Ing. Štefan Smetanka,Bc. Mária Bečaverová, 
      Jaroslav Želinský,  PhDr. Jaroslav Dujava, Ján Antol.

Neprítomní:        Andrej Petruš, Martina Podlipová, Ing. Ľudovít Straka.
Ďalší prítomní:   Ing. Alena Nalevanková, prednostka OcÚ
                              
Konanie rokovania : kancelária starostu obce , Hlavná 33, Pečovská Nová Ves o 17,00 hod.

K     bodu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce  p. Jaroslav Baňas. 
V úvode privítal  všetkých prítomných a skonštatoval,  že počet  prítomných poslancov je 6 
a OZ je uznášania schopné. 
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie. 

Program:           
                                                                                                                           

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie  VZN  č.  4/2014  o určení  školského  obvodu  ZŠ s MŠ  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves 
6. Schválenie VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Pečovská Nová Ves 
7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2015 - 2018
8. Správa o čerpaní rozpočtu za 3. štvrťrok 2014
9. Návrh na 4. rozpočtové opatrenie za rok 2014
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu obce a programového rozpočtu na 

rok 2015
11. Návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu na rok 2015
12. Schválenie zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Pečovská Nová Ves
13. Schválenie odmien poslancom za II. polrok 2014 a členom odborných komisií za rok 

2014
14. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
15. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie 
18. Záver
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Starosta obce dal na zváženie, či bude terajšie OZ schvaľovať návrh rozpočtu na rok 
2015,  vzhľadom  na  blížiace  sa  komunálne  voľby.  Poslanec  Dujava  navrhol  vypustiť 
z programu  bod  7,  10  a 11.  K jeho  návrhu  sa  vyjadrili  aj  ostatní  poslanci  a súhlasili 
s vypustením  uvedených  bodov  z rokovania.  Po  uvedenej  úprave  bol  program 
XXIII. zasadnutia OZ schválený.

Uznesenie č.     85/2014  
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 XXIII. zasadnutia OZ s vypustením bodov programu č. 7, 10, 11. 
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K     bodu č. 2 : Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice   

Overovatelia zápisnice : PhDr. Jaroslav Dujava, Ing. Jozef  Balaščík
Zapisovateľka :  Ing. Alena Nalevanková

K     bodu č. 3 : Voľba návrhovej komisie   

Návrhová komisia: Bc. Mária Bečaverová, Ing. Štefan Smetanka 

Uznesenie č. 86/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje 

návrhovú komisiu : Bc. Mária Bečaverová, Ing. Štefan Smetanka 
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0 

K     bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesení z     XXII. zasadnutia OZ  

Po prečítaní prijatých uznesení z rokovania XXII. zasadnutia OZ sa starosta vyjadril 
k činnosti obecného úradu, hlavne čo sa týka rozpracovaných projektov. Ukončil sa proces 
verejného obstarávania k  projektu Výstavba multifunkčného ihriska v areáli Za Majerom, kde 
dodávateľom tejto stavby sa stala firma VAAT s.r.o. Žilina.  Zmluva s víťaznou firmou už 
bola podpísaná, výstavba  by  mala začať v novembri. Priebeh prác závisí od počasia.
Ďalším projektom, kde prebehlo verejné obstarávanie na stavebné práce, ktoré vyhrala firma 
GMT projekt a.s. Bardejov je výstavba Komunitného centra. Začiatok prác by mal byť ešte 
v tomto roku. Na ex-ante kontrole na ministerstve pôdohospodárstva v projekte  Zberný dvor 
a kompostáreň je vyhlásenie súťaže na technologické vybavenie zberného dvora. Ministerstvo 
posunulo termín  výstavby na základe našej  žiadosti   súvisiacej   s prieťahmi  pri  verejnom 
obstarávaní najneskôr do septembra 2015.
Ďalším projektom, ktorý sa začal realizovať cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
je  projekt  opatrovateľskej   služby  na  činnosť  ktorého  boli  prijaté  dve  pracovníčky  a to 
p. Kaminská a p. Imrichová.
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V rámci programu Zelená dedina sa zrealizoval projekt výsadby ochranno-izolačného pásu 
zelene  medzi  cestou  I.  triedy  a obytnou  zónou  za  Majerom  formou  obecného  parku. 
Vyúčtovanie bolo zaslané na kontrolu SA životného prostredia, Banská Bystrica.
Obec sa podieľa na zamestnávaní nezamestnaných poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, kde 
príspevok poberajúci z úradu práce  musia odpracovať, a to vo výške min. 32 hodín mesačne. 
Túto  činnosť  vykonávajú  postupne  cca  30  nezamestnaní  podľa  zoznamu  dlhodobo 
nezamestnaných  uchádzačov  o zamestnanie,  ktorí  sú  v evidencii  ÚPSVaR  Prešov.  Práce 
riadia dvaja koordinátori z ÚPSVaR Prešov.
Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie.

Uznesenie č. 87/2014
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 o plnení uznesení z XXII. zasadnutia OZ.

K     bodu  č.     5  -  Schválenie  VZN  č.  4/2014  o     určení  školského  obvodu  ZŠ     s     MŠ   
v     zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves   

Prijatím tohto  VZN sa  ruší  VZN č. 28/2004  o určení  školského  obvodu základnej 
školy s MŠ Peč.  Nová Ves.  Hlavnou zmenou  je  doplnenie  VZN o ročníky pre  jednotlivé 
obce, ktoré patria do školského obvodu. 

Uznesenie č. 88/2014
Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11  ods.  4  písm.  g)  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

VZN  č.  4/2014  o  určení  školského  obvodu  ZŠ s MŠ  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce 
Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K     bodu č. 6 - Schválenie VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na   
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce Pečovská Nová Ves

Návrh s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre jednotlivé školské 
zariadenia  predložila  Ing. Nalevanková.  Celková  navrhnutá  výška  dotácie  na  rok  2015  je 
210.000,- €.  Zároveň bolo poslancom predložené aj vyjadrenie vedenia ZŠ s MŠ Peč. Nová 
Ves k rozpočtu na rok 2015. Riaditeľka školy požiadala OZ o prehodnotenie  predloženého 
návrhu s tým, že v priebehu roka 2015 budú musieť požiadať o navýšenie rozpočtu z titulu 
nárastu miezd a vzdelávania zamestnancov školy. Zároveň uviedla, že je nevyhnuté zakúpiť 
pre ŠJ hlavne varný kotol, umývačku riadu a a mrazničku, čo je predpoklad navýšenia cca 
10.000,-  €.  Poslanci  sa  vyjadrili  postupne  k návrhu,  prehodnotili  doterajší  stav  čerpania 
dotácií  a predložený  návrh  schválili  s tým,  že  prípadným navýšením rozpočtu  hlavne  pre 
školskú jedáleň sa bude zaoberať nové OZ v roku 2015.
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Uznesenie č. 89/2014

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11  ods.  4  písm.  g)  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského 
zariadenia zriadených na území obce Pečovská Nová Ves
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K     bodu č. 8 - Správa o čerpaní rozpočtu za 3. štvrťrok 2014  

V ďalšom bode poslanci  prejednali čerpanie rozpočtu k 30.9.2014. Keďže materiály potrebné 
k rokovaniu  poslanci  obdržali  už  v predstihu,  v krátkosti  p.  starosta  vytýčil  hlavné  časti 
čerpania, tak v oblasti príjmov ako aj výdavkov. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený 
ako  vyrovnaný  dňa  6.12.2013  vo  výške  2.620.000,-  €.  Príjmy  za  uvedené  obdobie 
predstavovali sumu 1.418.780,- €.  Výdavky predstavovali celkove 1.209.460,- €. Čerpanie 
rozpočtu ZŠ s MŠ bolo vo výške 637.826,- € , čo predstavuje 52% z celkových výdavkov. 
Obec  mesačne  spláca  istinu  z úveru  poskytnutého  na  Výstavbu  miestnych  komunikácií 
v lokalite  Majere  vo  výške  5.075,-  €.  Poslanec  Dujava  sa  spýtal  na  výšku  nesplateného 
poskytnutého bankového úveru k 30.10.2014, ktorá  bola vo výške 283.384,79 €.
Finančné prostriedky k 30.10.2014 na bankových účtoch činia čiastku 276.011,20 €.
Ďalej  p. starosta  informoval  poslancov OZ o záväzkoch a pohľadávkach,  neplatičoch dane 
z nehnuteľnosti,  za  psa  a poplatku  za  komunálny  odpad.  Záväzky obce  bez  poskytnutého 
úveru činili sumu 39.719,31 €  a pohľadávky 45.925,40 €.
Zároveň oboznámil poslancov s príkazom starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku  k 31.12.2014 na obecnom úrade. Príkaz štatutárneho 
zástupcu tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci k správe, ktorá je prílohou zápisnice  nemali  pripomienky. 

Uznesenie č. 90/2014

Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11  ods.  4  písm.  b)  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie

správu o čerpaní rozpočtu za 3. štvrťrok 2014.

K bodu č. 9 - Návrh na 4. rozpočtové opatrenie za rok 2014

V rámci  tohto  bodu  predložil  starosta  obce  návrh  na  zmenu  rozpočtu  obce  rozpočtovým 
opatrením č. 4/2014. Rozpočet  zostáva vyrovnaný,  jeho úprava pozostáva z navýšenia  tak 
príjmov, ako aj výdavkov o sumu 65.107,- €. Uvedená úprava pozostáva hlavne z prekročenia 
príjmov  a prekročenia  výdavkov  v celkovej  sume  26.893,-  €.  Ide  hlavne  o zmenu  na 
položkách  dotácií  na  prenesené  kompetencie  ZŠ,  volebných  výdavkov,  povodní  a pod. 
Celková výška po 4. úprave tak predstavuje sumu  2.822.000,- €.
Materiály k rokovaniu mali poslanci k dispozícii vopred, takže sa pristúpilo priamo k diskusii. 
Navrhnuté rozpočtové opatrenie č. 4/2014 tvorí  prílohu tejto zápisnice.
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Uznesenie č. 91/2014

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  § 11  ods. 4  písm.  b)  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.   

schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2014.
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

Zároveň v rámci tohto bodu predložil starosta obce návrh na odpis pohľadávok  u dani 
za  psa  vo  výške  75,96  €  a poplatku  za  komunálne  odpady  vo  výške  82,26  €.  Jedná  sa 
o nevymožiteľné  nedoplatky za roky 2008 – 2013.

Uznesenie č. 92/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

odpis pohľadávok  na základe priloženého zoznamu v celkovej výške 158,22 €.

Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu č. 12 - Schválenie zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce Pečovská Nová Ves

Na základe  povinnosti  obcí  poskytovať  ministerstvu  financií  potrebné  údaje  o svojom 
hospodárení  na  účely  zostavenia  návrhu  rozpočtu  verejnej  správy  prostredníctvom 
rozpočtového  informačného  systému  pre  samosprávu  RIS.SAM podľa  určených  termínov 
bolo potrebné zapracovať do zásad hospodárenia  aj túto skutočnosť.  Zásady rozpočtového 
hospodárenia   prijaté uznesením B/7 zo dňa 9.12.2011 boli  doplnené o §10 – poskytnutie 
údajov.
Uznesenie č. 93/2014
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11 ods.  4  písm.  a)  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pečovská Nová Ves.

Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu č. 13 - Schválenie odmien poslancom za II. polrok 2014 a členom odborných 
komisií za rok 2014

Starosta obce predložil  poslancom návrh odmien poslancov OZ za II.  polrok 2014 
a členov jednotlivých odborných komisií podľa  účasti  na zasadnutiach.
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Uznesenie č. 94/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

odmeny poslancom za II. polrok 2014 a členom odborných komisií za rok 2014.

Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0  

K bodu č. 14 - Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

Hlavná kontrolórka p. Leščáková oboznámila poslancov s vykonanými kontrolami za 
uplynulé obdobie. Následná  finančná kontrola bola vykonaná vo vedení pokladne vrátane 
inventarizácie,  v  hospodárnosti  s poskytnutými   finančnými  prostriedkami  v jednotlivých 
organizáciách.

Uznesenie č. 95/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.

V ďalšom bode boli prejednané  nasledovné  žiadosti:

K bodu č. 15.1 - Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Uznesenie č. 96/2014
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11 ods.  4  písm.  b)  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

úpravu  rozpočtu  o  príjmy  ZŠ s MŠ prijaté  od  Sociálnej  poisťovne  t.j.  vrátené  poistné  za 
obdobie 10, 11/2013 vo výške 62,16 €.
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu č. 15.2 - Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Uznesenie č. 97/2014
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Pečovská  Nová  Ves  podľa  §  11 ods.  4  písm.  b)  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

úpravu rozpočtu o príjmy ZŠ s MŠ za III. štvrťrok 2014 vo výške 1 200,98 €.
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0
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K bodu č. 15.3 - Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Uznesenie č. 98/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

súhlasí

s  oslobodením platenia  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  činnosť  v  CVČ na 
mesiace september až december 2014 podľa zoznamu žiakov, ktorých rodičia sú poberateľmi 
dávky v hmotnej núdzi v počte 46 žiadostí.
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu č. 15.4 - Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Na základe žiadosti ZO chovateľov poštových holubov – Lipany o sponzorský príspevok 
na  chod  činnosti  a ocenenie  víťazov  pretekov  poštových  holubov  poslanci  súhlasili 
s poskytnutím príspevku.

Uznesenie č. 99/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre SZ chovateľov poštových holubov, ZO 
Lipany na rok 2014  vo výške 80,- EUR.
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu č. 15.5 - Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Dňa 15.10.2014 p. Letkovský  s manželkou Gabrielou požiadal OZ o odkúpenie pozemku 
vo vlastníctve  obce par.  č.921/4  o výmere  80m2   Obec zverejnila  zámer  prevodu majetku 
z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa,  vzhľadom k tomu,  že  tento  pozemok  p. Letkovský 
s rod.  už dlhodobo využíva,  poslanci  schválili  predaj za dohodnutú cenu v celkovej  výške 
800,- €.

Uznesenie č. 100/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

odpredaj pozemku C KN parc. č. 921/4 o výmere 80 m2, druh pozemku ostatné plochy pre 
Karola Letkovského a Gabrielu Letkovskú r. Baňasovú, bytom Pečovská Nová Ves, Ľutinská 
153/12 v cene 10,- EUR/m2. 
Predmetná parcela svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo 
vlastníctve  menovaných.  Prevod  priamym  predajom  sa  realizuje  z  dôvodu  hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa:  0
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K bodu č. 15.6 - Doručené podania obecnému zastupiteľstvu

Uznesenie č. 101/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

súhlasí
s vrátením parcely č. 1104/9 o výmere 2373 m2 - trvalé trávne porasty podľa GP č. 67/2014 zo 
dňa 25.10.2014, vyhotoveného spoločnosťou RKMZ, s.r.o. Prešov. Predmetná parcela sa vráti 
pôvodnému vlastníkovi - Márii Vaľušovej, nar. 1920.
OZ zároveň poveruje starostu obce vybaviť predmetnú záležitosť a  úkony s tým spojené.
Hlasovanie : Za:   6 Proti: 0  Zdržal sa:  0

K bodu č. 15.7 - Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
Ďalšie  žiadosti : 

- o kúpu pozemku č. 917/1  p. Jozefa Talla s  manž., pod por. č. 702/2014,
- p. Štefana Fecka  o povolenie na umiestnenie plechovej garáže na obecnej parcele 

č. 912/22 pod por. č. 729/2014,
- Mgr. Márie Brodovej o zriadenie prístupovej cesty k parcele č. 19 pod por. 

č. 831/2014,
boli postúpené na posúdenie príslušnej komisie v budúcom volebnom období.

K     bodu č. 16 : Diskusia  
Diskusia  prebehla  pri  jednotlivých  bodoch  schváleného  programu.  Žiadosti  jednotlivých 
organizácií  o poskytnutie  dotácie  na  budúci  rok  doručené  do  31.10.2014 a prejednané  vo 
finančnej  komisii,  budú  zapracované  do  návrhu  rozpočtu  na  rok  2015  a prerokované  na 
najbližšom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva. 

K     bodu č. 17 : Návrh na uznesenie   
Uznesenia boli prijaté počas rokovania obecného zastupiteľstva.

K     bodu č. 18 :  Záver  
Starosta  poďakoval  všetkým  za  účasť  a za  ich  činnosť  počas  celého  volebného  obdobia 
a XXIII. zasadnutie OZ ukončil. 
Zasadnutie bolo ukončené o 19:15 h.

Zapísala : Ing. Nalevanková

.....................................................                                .....................................................
        Ing. Alena Nalevanková                                                       Jaroslav Baňas
           prednostka OcÚ                                                                  starosta obce

Overovatelia :  PhDr. Jaroslav Dujava
                         Ing. Jozef Balaščík  

8


