ZÁPISNICA
z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

9.12.2016
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Mgr. Silvia Orosová, Peter Novický, Ing. Ondrej Semančík, Jaroslav
Želinský do bodu č. 10
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neúčasť poslankyne Mgr. Silvie Orosovej z osobných dôvodov, poslanca
Petra Novického z dôvodu pracovných povinností v zahraničí, poslanca Ing. Ondreja
Semančíka zo zdravotných dôvodov. Poslanec Jaroslav Želinský svoje meškanie na
zasadnutie neospravedlnil. Starosta obce skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol prejednaný v poradí uvedenom na
pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom v náležitom predstihu doručená
a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Rokovania komisií OZ
Predaj majetku obce
Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných
kontrol za obdobie od 15.10.2016 do 9.12.2016
8. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
9. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
10. Návrh na schválenie VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške
úhrad za poskytované sociálne služby
11. Návrh na schválenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2017
12. Návrh na schválenie VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Pečovská
Nová Ves
13. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 6/2016
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok
2017, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2018 – 2019 a k návrhu
programového rozpočtu na roky 2017 – 2019
15. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2017, vrátane
programov a podprogramov
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16. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2018 –
2019, vrátane programov a podprogramov
17. Doručené podania
18. Rôzne
19. Otázky poslancov OZ
20. Otázky a podnety občanov
21. Záver
Uznesenie č. 211/2016
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 XXIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení Ing.
Jozef Balaščík a Ján Antol.
Uznesenie č. 212/2016
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 Ing. Jozef Balaščík a Ján Antol.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Mgr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Lukáš Baňas a Ing. Jozef Kolcun.
Uznesenie č. 213/2016
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: Mgr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Lukáš Baňas a Ing. Jozef Kolcun.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení z XXII. zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016.
Informovala, že prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v stave plnenia. Nezistila
neplnenie prijatých uznesení. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
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Uznesenie č. 214/2016
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 XXII. zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016.
K bodu č. 5
V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných
komisií pri OZ za obdobie od XXII. zasadnutia OZ konaného 14.10.2016 doposiaľ.
5.1 Tajomníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej
činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Anna Krajňáková informovala, že
v posudzovanom období členovia komisie zasadali dňa 7.12.2016, kedy prejednali
žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť spoločenských organizácií na r.
2017, návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 vrátane programov
a podprogramov a ďalšie doručené podania. Stanoviská komisie k jednotlivým bodom
programu odprezentuje priebežne pri ich prejednávaní.
5.2 Predseda komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy,
regionálneho
rozvoja,
životného
prostredia,
poľnohospodárstva,
riešenia
protipovodňových opatrení Ing. Jozef Kolcun informoval, že v sledovanom období
nezasadali.
5.3 Predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými
a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami Mgr. Slavomír Karabinoš informoval, že
komisia v posudzovanom období zasadala 8.12.2016.
Prejednali:
 prípravu vianočných trhov v obci Pečovská Nová Ves a ďalších akcií do konca roka
2016,
 plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017.
5.4 Komisia sociálna a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období
zasadala dňa 7.12.2016 a prejednala návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby a žiadosť o poskytnutie
príspevku pri narodení dvojčiat. Stanoviská komisie k jednotlivým bodom programu
odprezentuje predseda Ing. Jozef Balaščík priebežne pri ich prejednávaní.
5.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom
období nezasadala.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
Uznesenie č. 215/2016
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
správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 15.10.2016 do 9.12.2016.
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K bodu č. 6
6.1 Zámer na predaj pozemku bol schválený uznesením OZ č. 179/2016 zo dňa 14.10.2016.
Poslanci OZ schválili predaj pozemku parcely registra KN-C č. 278/30 o výmere 202 m2,
druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Pečovská Nová Ves, Jánovi Leššovi z Pečovskej Novej
Vsi.
Uznesenie č. 216/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj pozemku vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves, konkrétne predaja novovytvorenej
parcely registra KN-C č. 278/30 o výmere 202 m2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú.
Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla rozdelením pôvodnej parcely registra KN-C č. 278/2
o výmere 983 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísanej na LV č. 1116, k. ú. Pečovská
Nová Ves geometrickým plánom č. 106/2016 zo dňa 18.11.2016 vypracovaným spoločnosťou
GEODUS, s.r.o. Sabinov, za cenu 10,- Eur/m2, spolu za 2 020,- Eur pre Jána Lešša, bytom
ul. Na Dujave 294/22, Pečovská Nová Ves.
Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného
predpisu - znaleckého posudku č. 179/2016 zo dňa 24.11.2016 vypracovaného súdnym
znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, ul. Jarková 134/1, Krivany.
Predaj bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ je daný tým, že prevádzaná parcela sa nachádza v susedstve parcely
registra KN-C č. 272/5, k. ú. Pečovská Nová Ves a rodinného domu na ul. Na Dujave 294/22
v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Jána Lešša, menovaný a jeho rodina ju dlhodobo
užívajú ako vlastnú a súčasne ju využíva ako prístup k dvoru pri rodinnom dome.
Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty predávaného pozemku, jeho geometrickým zameraním
a náhradu poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností.
Cena príslušenstva predstavuje 363,18 Eur.
Príslušenstvo tvorí:
 náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu č. 106/2016 zo dňa 18.11.2016 na
zameranie pozemku v sume 260,- Eur,
 náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku č. 179/2016 zo dňa 24.11.2016
k stanoveniu všeobecnej ceny pozemku v sume 37,18 Eur,
 správny poplatok na zapísanie zmeny vlastníckych práv do katastra nehnuteľností
Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor v sume 66,- Eur.
Celková predajná cena je súčet ceny za pozemok – 2 020,- Eur a ceny za príslušenstvo
– 363,18 Eur, spolu 2 383,18 Eur.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

6.2
Zámer na predaj prebytočných motorových a prípojných vozidiel verejnou obchodnou
súťažou bol schválený uznesením OZ č. 208/2016 zo dňa 14.10.2016. Starosta informoval
o predaji prebytočného majetku obce formou VOS a jej výsledkoch. Informoval o tom, že
víťazi boli oboznámení s výsledkami VOS a vyzvaní k potvrdeniu záujmu o kúpu. Na základe
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oznámenia víťaza VOS na predaj mot. vozidla typu AVIA A 31 N SPO-M-1, skriňová,
v minulosti EČ: SB-524AN, Mariána Vlhu z Liptovských Beharoviec, že napriek víťazstvu
nemá záujem o predmet predaja, víťazom súťaže sa stal ďalší v poradí a to p. Michal Bečaver
z Pečovskej Novej Vsi. Poslanci OZ schválili výsledky VOS na predaj prebytočného majetku
obce - motorových a prípojných vozidiel.
Uznesenie č. 217/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj traktora zn. ZETOR 7011, EČ: SB-607AA, rok výroby 2002, červenej farby, v čase
predaja nepojazdný spoločne ako jeden celok s traktorovým sklápacím prívesom, EČ:
SB-113YB, rok výroby 1986 za celkovú cenu 4 602,- Eur (slovom: štyritisícšesťstodva Eur)
pre víťaza verejnej obchodnej súťaže Jozefa Jurkecha, bytom Malé Lednice 174, 018 16
Domaniža.
Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného
predpisu - znaleckého posudku č. 17/2016 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Stanislavom
Ondirkom, Drienica 219, 083 01 Sabinov.
Predaj je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nadobúdateľ traktora a traktorového sklápacieho prívesu nie je osobou uvedenou v §
9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 218/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj nákladného motorového vozidla typu AVIA A 31 N SPO-M-1, skriňová, v minulosti
EČ: SB-524AN, rok výroby 1985, vyradené z evidencie, v čase predaja nepojazdné, za
vysúťaženú cenu 150,- Eur (slovom: jedenstopäťdesiat Eur) pre víťaza verejnej obchodnej
súťaže Michala Bečavera, ul. Kostolná 418/34, 082 56 Pečovská Nová Ves.
Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného
predpisu - znaleckého posudku č. 18/2016 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Stanislavom
Ondirkom, Drienica 219, 083 01 Sabinov.
Predaj je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nadobúdateľ motorového vozidla nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 219/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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predaj nákladného motorového vozidla typu AVIA 31 NSPO-M-1, skriňová, EČ:
SB481AG, rok výroby 1985, modrá farba, vozidlo dočasne vyradené z prevádzky od
27.11.2015 do 26.11.2020, v čase predaja nepojazdné za vysúťaženú cenu 250,- Eur (slovom:
dvestopäťdesiat Eur) pre víťaza verejnej obchodnej súťaže Jaroslava Želinského, bytom ul.
Orgovánová 362/5, 082 56 Pečovská Nová Ves.
Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného
predpisu - znaleckého posudku č. 18/2016 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Stanislavom
Ondirkom, Drienica 219, 083 01 Sabinov.
Predaj je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nadobúdateľ motorového vozidla je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 220/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj motorového vozidla typu MULTICAR M 25, v minulosti EČ: SB-302AI, druh vozidla
nákladné, rok výroby 1979, modrá farba, vyradené z prevádzky, v čase predaja nepojazdný za
vysúťaženú cenu 158,- Eur (slovom: jedenstopäťdesiatosem Eur) pre víťaza verejnej
obchodnej súťaže Mariána Vlhu, bytom Liptovské Beharovce 32, 032 21 Liptovský
Mikuláš.
Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného
predpisu - znaleckého posudku č. 18/2016 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Stanislavom
Ondirkom, bytom Drienica 219, 083 01 Sabinov.
Predaj je realizovaný verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Nadobúdateľ motorového vozidla nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská
predniesla správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 15.10.2016 do 9.12.2016.
Reálne vykonala kontrolu nájomných zmlúv nebytových priestorov. Kontrolované boli
nájomné zmluvy nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obce a úhrady nájomného za
tieto priestory. Konštatovala, že obec neeviduje nedoplatky za tieto nebytové priestory,
pričom energie sú od nájomcov platené formou preddavkov. Skontrolované bolo vyúčtovanie
za energie v roku 2015 a úhrady nájomného od roku 2015. Kontrola za rok 2016 nebola ešte
v čase kontroly vykonaná. Taktiež vykonala kontrolu pokladne. Kontrolou nezistila závažné
nedostatky. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
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Uznesenie č. 221/2016
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 15.10.2016 do 9.12.2016.
K bodu č. 8
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská
predstavila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 a požiadala
o jeho schválenie OZ. Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 222/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na I. polrok 2017,
konkrétne:.
a) kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
 Kontrola sťažností a petícií za roky 2015 a 2016
 Kontrola postupu vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 Kontrola tvorby a čerpania rezervného fondu
 Kontrola prijatých opatrení z vykonaných kontrol
 Kontrola plnenia uznesení
b) výkon ostatnej kontrolnej činnosti
 Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 Vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2016
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
V tomto bode poslanci OZ schválili VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.
Uznesenie č. 223/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2017.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

7

K bodu č. 10
Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav
Želinský. Poslanec Ing. Jozef Balaščík odprezentoval stanovisko komisie sociálnej
a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských
vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností k návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby. V diskusii poslanci
a starosta obce postupne navrhli viaceré zmeny. Poslanci OZ schválili VZN s pozmeňujúcimi
návrhmi.
Uznesenie č. 224/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované
sociálne služby so zmenami v predloženom návrhu, konkrétne:
 v § 1 ods. 3 vypustiť písm. b) podporné služby – odľahčovacia služba,
 v § 3 ods. 2 zmena času poskytovania sociálnej služby zo 7:00 hod. do 15.30 hod. na
7:30 hod. do 15.30 hod.,
 vypustiť termín „odľahčovacia služba“ v § 4 bod 2,
 upraviť znenie bodu 1 v § 5: „Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre fyzickú
osobu sa stanovuje:
a) pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom
v obci Pečovská Nová Ves - 1,00 Eur za hod. poskytovanej sociálnej služby, b) pre
prijímateľa sociálnej služby s prechodným pobytom v obci Pečovská Nová Ves - 1,60
Eur za hod. poskytovanej sociálnej služby“,
 v § 5 vypustiť bod 2 a bod 3,
 upraviť znenie bodu 4 v § 5 nasledovne: „Pri poskytovaní opatrovateľskej služby nad
rámec rozsahu hodín odpovedajúcemu stupňu odkázanosti podľa zákona o sociálnych
službách, po dohode s verejným poskytovateľom je výška úhrady 1,60 Eur za hod.
poskytovanej sociálnej služby“,
 vypustiť § 7 a § 8 návrhu VZN.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
V rámci predmetného bodu poslanci OZ zobrali na vedomie návrh rozpočtu ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na rok 2017 v rozsahu originálnych kompetencií pre materskú školu,
školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času a následne po diskusii poslancov
a starostu obce a žiadostiach na vykonanie pozmeňujúceho návrhu schválili VZN o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
na rok 2017 s pozmeňujúcimi návrhmi.
Uznesenie č. 225/2016
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
návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2017 v rozsahu originálnych kompetencií
pre materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.
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Uznesenie č. 226/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva na rok 2017 so zmenou v predloženom návrhu, konkrétne: v § 3 ods. 8 zmeniť
slovné spojenie „v kalendárnom roku „je“ v nasledujúcom roku vrátená v plnej výške“ na
„v kalendárnom roku „môže byť“ v nasledujúcom roku vrátená v plnej výške“.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
V tomto bode poslanci OZ schválili VZN o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec
Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 227/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 13
V rámci predmetného bodu poslanci OZ najskôr prejednali doručené podania ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves, ktoré bezprostredne súvisia so zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 6/2016.
13.1. Poslanci OZ schválili ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves preklasifikovanie bežných
výdavkov na kapitálové výdavky pre školskú jedáleň na nákup umývačky riadu.
Uznesenie č. 228/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na nákup umývačky riadu v sume 2 200,- Eur.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

13.2. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ schválili vrátenie finančných prostriedkov ZŠ
s MŠ Pečovská Nová Ves za preplatky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok
2015.
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Uznesenie č. 229/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, konkrétne prostriedkov
prijatých od zdravotných poisťovní – preplatky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za
rok 2015 v sume 8 191,70 Eur.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

13.3. Poslanci OZ schválili poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves za preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR Prešov
na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
pravidelne platenom zamestnaní za mesiace november a december 2016.
Uznesenie č. 230/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1 546,20 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
za preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR Prešov na
základe zmluvy o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
pravidelne platenom zamestnaní za mesiace november a december 2016.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

13.4 Prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016.
Poslancom OZ bola poskytnutá komplexná informácia o pohyboch v rozpočte v oblasti
plusov a mínusov. Starosta obce požiadal o úpravu predloženého návrhu oproti zverejnenému
návrhu s odvolaním sa na odporúčanie z jednania finančnej komisie. Rozpočtové opatrenie
č. 6 predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 24 000,- Eur, pričom
rozpočet obce zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 241 000,- Eur. Poslanci OZ predložený
návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 231/2016
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. 6/2016 zo dňa 9.12.2016 v sume 24 000,- Eur, pričom rozpočet obce
Pečovská Nová Ves zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 241 000,- Eur.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 14
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská
predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2017,
viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2018 – 2019 a k programovému
rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na roky 2018 a 2019.
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Záverom bolo jej odporúčanie pre OZ predložený návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na
rok 2017 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Podobne odporučila programový
rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2017 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2018
a 2019 zobrať na vedomie. Poslanci OZ vzali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská
Nová Ves na vedomie.
Uznesenie č. 232/2016
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
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce Pečovská
Nová Ves na rok 2017, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2018 – 2019
a k návrhu programového rozpočtu na roky 2017 – 2019.
K bodu č. 15
Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zastupiteľstvo dostavila pani Martina Podlipová,
členka FS Jablonečka. Požiadala o slovo pred schvaľovaním výšky dotácie, predstavila
potrebu žiadosti o navýšenie rozpočtu FS Jablonečka z dôvodu osláv 20. výročia existencie
FS v roku 2017. V rámci diskusie odpovedala na početné otázky poslancov OZ a starostu
obce. Starosta obce vyzdvihol ako svetlý príklad rozbehnutej systematickej a cieľavedomej
práce s mládežou folklórny súbor Jablonečka a TJ Slovan, poznamenal, že obec pri
zabezpečovaní vyššej úrovne a kvality ňou zabezpečovaných kultúrno-spoločenských akcií
hľadá aj možnosti zvyšovania ich financovania cestou sponzoringu, pričom konkretizoval
akcie a výšku sponzoringu. To samé požadoval aj od žiadateľov o dotácie, obzvlášť, keď
žiadali o ich navýšenie. Starosta obce predniesol návrh, aby sa obdobne ako po minulé roky
„30 % schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie viazalo na
kvalifikovanú, systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých
nástupcov a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci“. V prípade,
že bude kontrolnou činnosťou zistené, že organizácia, ktorá má vo svojich radoch mladých
členov sa o ich výchovu nestará, resp. ju nezabezpečuje, schválená dotácia jej bude krátená
o pomernú časť. Naopak, organizácii, ktorá bude v tomto smere plniť úlohy a bude vzorne
reprezentovať obec, bude na konci roka poskytnutá časť dotácie organizácie, ktorej bola
dotácia krátená. Tento návrh vníma ako formu motivácie a hlavne rozhýbania tých
organizácií, ktoré s mládežou aktívne nepracujú.“ Starosta obce navrhol navýšenie dotácie pre
FS Jablonečka na 3 500,- Eur z dôvodu vyšších nákladov pri zabezpečovaní programu pri
príležitosti okrúhleho jubilea, a to z dôvodu dlhodobo dosahovaných výsledkov a aktívnej
práci s mládežou. S jeho návrhom súhlasili poslanci OZ. Požiadal zástupkyňu FS, aby sa obec
na pripravovaných reklamných plagátoch objavovala ako generálny sponzor koncertu
k 20. výročiu založenia FS. Kriticky poukázal na pretrvávajúcu pasivitu DHZ, nezriadenie
krúžku „Mladí hasiči“ pri CVČ, už minimálne dva roky nesplnenú úlohu vykonania
preventívnych kontrol obydlí a iné. S odvolaním sa na uvedené skutočnosti navrhol krátenie
dotácie na činnosť DHZ. V diskusii k výške dotácií vystúpili postupne poslanci: Mgr.
Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Balaščík, Ján Antol, Mgr. Lukáš Baňas a Jaroslav Želinský.
Tajomníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej
činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Anna Krajňáková informovala, že komisia navrhla
schváliť výšky dotácie žiadateľom podľa minuloročného rozpočtu. Poslanci OZ po ukončení
diskusie schválili jednotlivým organizáciám dotácie na ich činnosť v roku 2016 podľa
odporúčania finančnej komisie, FS Jablonečka dotáciu navýšili. Po schválení výšky dotácie
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FS Jablonečka opustila rokovanie OZ pani Martina Podlipová. Poslanci OZ následne zobrali
na vedomie podanie poslanca Mgr. Lukáša Baňasa s titulom: „Žiadosť o zaradenie
požiadaviek občanov obce do investičného plánu na rok 2017“ doručenú na OcÚ dňa
1.12.2016, nakoľko dané veci navzájom súvisia s prejednávaným schvaľovaním rozpočtu
obce na rok 2017.
Uznesenie č. 233/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
dotáciu na činnosť:

vo výške 3500,00 Eur pre FS Jablonečka
vo výške 600,00 Eur pre Úniu žien Slovenska
vo výške 1000,00 Eur pre Klub dôchodcov
vo výške 300,00 Eur pre miestny spolok SČK
vo výške 750,00 Eur pre TJ Orol stolnotenisový oddiel
vo výške 600,00 Eur pre DHZ
vo výške 7700,00 Eur pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves
vo výške 100,00 Eur pre Zväz chovateľov poštových holubov.

s tým, že 30% schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie bude
viazaných na kvalifikovanú, systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy
mladých nástupcov a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci
s výnimkou Únie žien Slovenska a Klubu dôchodcov.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 234/2016
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
žiadosť Mgr. Lukáša Baňasa, poslanca OZ v Pečovskej Novej Vsi za poslanecký obvod č. 1
s titulom: „Žiadosť o zaradenie požiadaviek občanov obce do investičného plánu na rok
2017“ doručenú na OcÚ Pečovská Nová Ves dňa 1.12.2016.
Nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce. Starosta obce predniesol poslancom OZ
návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2017, vrátane programov a podprogramov.
Detailne vysvetlil príjmovú a výdavkovú časť, osobitnú pozornosť venoval investičným
akciám obce na nasledujúci rok a nasledujúce roky, v ktorých sa v roku 2018 ráta aj
s financovaním detského ihriska v lokalite Roveň, o ktoré žiadal poslanec Mgr. Lukáš Baňas.
V diskusii vystúpili poslanci - Mgr. Lukáš Baňas, uviedol, že ako poslanec medzi občanov
v poslaneckom obvode rozdal dotazník a z neho vzišla potreba občanov na výstavbu chodníka
po ľavej strane ul. Hlavnej od Liptáka až do stredu obce a výstavba detského ihriska. Starosta
obce v reakcii na písomné podanie poslanca reagoval slovami, že výstavba chodníka je
potrebná, avšak predmetná akcia je náročná, podmienená na ďalšie realizácie sietí, ktoré
musia byť umiestnené pod chodník. Do lokality Za Majerom bolo v poslednom období
„naliatych“ niekoľko stotisíc Eur, bolo ich viac než dosť, pre krátkosť času a bohatý program
zasadnutia OZ nechcel zachádzať do detailov. Uviedol, že obec bude ešte do konca roka 2019
splácať po 6000,- Eur úver za cesty a chodníky. Naviac tam vyrástlo z vlastných financií obce
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multifunkčné ihrisko za 61 000,- Eur. Aj v iných častiach obce žijú ľudia, aj oni chcú dôstojne
žiť, stavať domy, aj oni potrebujú siete k pozemkom, cesty, chodníky, resp. ich rekonštrukciu
a podobne. Obec má prijatý plán hospodárskeho rozvoja, v jeho kontexte začala s prípravou
konkrétnych akcií a tie mieni aj dokončiť. Doposiaľ zväčša dokončujeme a legalizujeme to,
čo je už „hotové“. Pri napĺňaní našich cieľov postupujeme systematicky a komplexne. To čo
sme začali, najskôr dokončme a potom postupujme ďalej, aby sme sa raz nemuseli hanbiť.
Mgr. Karabinoš požiadal o finančné prostriedky na pripravovanú publikáciu o obci
k blížiacemu sa výročiu 770. rokov od prvej zmienky o obci. Starosta obce navrhol konkrétne
presuny medzi položkami na vyrovnanie rozpočtu v súvislosti s navýšením dotácie pre FS
Jablonečka a vypustenie spoluúčasti na asfaltovaní v rámci neschválenej žiadosti o NFP
v okolí komunitného centra, pričom celková výška rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti
zostáva nezmenená a rozpočet bude vyrovnaný.
Uznesenie č. 235/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2017 vrátane programov a podprogramov na úrovni
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie s navýšením dotácie FS Jablonečka o 800,- Eur
oproti pôvodnému návrhu na celkovú sumu 3 500,- Eur, poníženie o sumu 800,- Eur na PD
k plynofikácii na celkovú sumu 4 200,- Eur, zrušenie spoluúčasti k žiadosti o NFP na
asfaltovanie ul. Rómskej pred domom č. 11 v sume 3000,- Eur a navýšenie investície
rekonštrukcie mosta na ul. Rómskej o 3 000,- Eur na celkovú sumu 23 000,- Eur, pričom
celková výška rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti zostáva nezmenená a rozpočet
vyrovnaný.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 16
V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh viacročného
rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2018 – 2019, vrátane programov a podprogramov.
Poslanci OZ zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu obce.
Uznesenie č. 236/2016
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
viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2018 – 2019, vrátane programov
a podprogramov.
K bodu č. 17
17.1. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu a žiadosť o súčinnosť ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves pri riešení havarijného stavu dvoch závesných plynových kotlov v materskej škole.
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Uznesenie č. 237/2016
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 a žiadosť o súčinnosť ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves pri riešení havarijného stavu
dvoch závesných plynových kotlov v materskej škole, sp. zn. 356/2016 zo dňa 9.11.2016.
17.2. Poslanci OZ schválili poskytnutie príspevku pri narodení dvojčiat pre Jarmilu
Červeňákovú z Pečovskej Novej Vsi na základe jej žiadosti a doloženej dokumentácie.
V diskusii poslanec Ing. Jozef Balaščík odprezentoval stanovisko komisie sociálnej
a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských
vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností k prejednávanej žiadosti, súčasne navrhol, aby do
budúceho zasadnutia OZ obec pripravila návrh novelizácie VZN obce Pečovská Nová Ves č.
31/2005 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dvojčiat.
Uznesenie č. 238/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
poskytnutie príspevku pri narodení dvojčiat Adama Ferka, nar. 14.10.2016 a Evy Ferkovej,
nar. 14.10.2016 pre ich matku Jarmilu Červeňákovú, nar. 28.12.1987, trvale bytom ul.
Rómska 591/13, 082 56 Pečovská Nová Ves na základe jej žiadosti zo dňa 22.11.2016 za
splnenia podmienok uvedených vo VZN obce Pečovská Nová Ves č. 31/2005 o poskytovaní
jednorazového príspevku pri narodení dvojčiat.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

17.3. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves schválili vrátenie
darovaných finančných prostriedkov pre žiadateľa.
Uznesenie č. 239/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie darovaných finančných prostriedkov vo výške 250,- Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves na základe žiadosti, sp. zn. 364/2016 zo dňa 15.11.2016.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

17.4. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves schválili úpravu rozpočtu
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves presunom medzi položkami.
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Uznesenie č. 240/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves presunom medzi položkami na základe žiadosti
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. 375/2016 zo dňa 7.12.2016, evidovanej na OcÚ
Pečovská Nová Ves pod sp. zn. OcÚ-1372/2016 zo dňa 7.12.2016.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

17.5. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves schválili vrátenie
finančných prostriedkov pre žiadateľa, ktoré boli prijaté od rodičov, ktorých deti navštevujú
ŠKD, materskú školu, CVČ, za réžiu k stravnému a nájomné za IV. štvrťrok 2016 v sume
5 150,- Eur.
Uznesenie č. 241/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, ktoré boli prijaté od rodičov,
ktorých deti navštevujú ŠKD, materskú školu, CVČ, za réžiu k stravnému a nájomné za
IV. štvrťrok 2016 v sume 5 150,- Eur na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp.
zn. 375/2016 zo dňa 7.12.2016 evidovanej na OcÚ Pečovská Nová Ves pod sp. zn. OcÚ1371/2016 zo dňa 7.12.2016.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

17.6 Poslanci schválili predĺženie nájmu bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi pre 11 žiadateľov, ktorí predmetné byty obývajú a dňom 31.12.2016 im končí
nájomná zmluva.
Uznesenie č. 242/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/22 v Pečovskej
Novej Vsi pre Miroslava Bilého, bytom Rómska 680/22, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 243/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 v Pečovskej
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Novej Vsi pre Boženu Bilú, bytom Rómska 680/23, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 244/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/24 v Pečovskej
Novej Vsi pre Zdenka Červeňáka, bytom Rómska 680/24, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 245/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/25 v Pečovskej
Novej Vsi pre Róberta Bilého, bytom Rómska 680/25, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 246/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/26 v Pečovskej
Novej Vsi pre Libušu Červeňákovú, bytom Rómska 680/26, Pečovská Nová Ves na obdobie
od 1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 247/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/27 v Pečovskej
Novej Vsi pre Gabrielu Červeňákovú, bytom Rómska 680/27, Pečovská Nová Ves na obdobie
od 1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 248/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 v Pečovskej
Novej Vsi pre Květu Bilú, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 249/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/29 v Pečovskej
Novej Vsi pre Pavla Gabča, bytom Rómska 680/29, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 250/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/30 v Pečovskej
Novej Vsi pre Margitu Husárovú, bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 251/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/31 v Pečovskej
Novej Vsi pre Miroslava Bilého, bytom Rómska 680/31, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 252/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/32 v Pečovskej
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Novej Vsi pre Ladislava Bilého, bytom Rómska 680/32, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

17.7 Poslanci schválili predĺženie nájmu troch unimobuniek na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi žiadateľom, ktorí predmetné unimobunky obývajú.
Uznesenie č. 253/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku 1 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi s príslušenstvom pre Irenu Červeňákovú, nar. 15.5.1972, bytom Rómska, Pečovská
Nová Ves na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej
zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 254/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku 2 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Červeňáka, nar. 15.9.1972, bytom Rómska, Pečovská
Nová Ves na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej
zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 255/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku 3 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Kuču, nar. 29.8.1955, bytom Rómska, Pečovská Nová
Ves na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

17.8 Poslanci schválili predĺženie nájmu bytu v bytovom dome na ul. Rómskej 11 v Pečovskej
Novej Vsi žiadateľovi, ktorý predmetný byt obýva a dňom 31.12.2016 mu končí nájomná
zmluva.
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Uznesenie č. 256/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 10 v bytovom dome na ul. Rómskej 11
v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom pre Pavla Bilého, nar. 17.9.1985, bytom Rómska 11,
Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 za podmienok aktuálne platnej
nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

17.9 Poslanci schválili predĺženie nájmu bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
žiadateľke, ktorá predmetný byt so svojou rodinou užíva a dňom 31.12.2016 jej končí
nájomná zmluva.
Uznesenie č. 257/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, ul.
Školská 12 s príslušenstvom pre Danielu Palenčárovú, nar. 9.12.1968, bytom Školská 12,
Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej
nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 18
V bode „Rôzne“ poslanci OZ postupne prejednali:
18.1. Schválili zaradenie zrealizovanej rekonštrukcie budovy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
z roku 2016 s titulom „Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného
priestoru a rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves“ do
majetku obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 258/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie zrealizovanej rekonštrukcie budovy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v roku 2016
s titulom „Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru
a rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves“ v hodnote
129 840,- Eur ako technické zhodnotenie budovy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

18.2. Starosta obce informoval, že Obec Pečovská Nová Ves v minulom roku založila
obchodnú spoločnosť so 100% účasťou obce s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves
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s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33. Predmetná obchodná spoločnosť
nevykonáva žiadnu činnosť. Hlavným dôvodom založenia tejto spoločnosti bola skutočnosť,
že tento subjekt bol oprávneným žiadateľom o NFP na realizáciu projektu s názvom „Domov
aktívnych seniorov ASEN“ zameraného na rekonštrukciu, prístavby a prestavby budovy
bývalej obradnej siene na denný stacionár pre seniorov (pozn. – stavebné povolenie vydané na
stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely
762/1, II. etapa – sociálne zariadenie“) v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka na roky
2014 - 2020, opatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností, konkrétne činností pre cieľové skupiny deti, seniori a osoby
so zníženou schopnosťou pohybu. Žiaľ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nám
nebolo podporené financovanie predmetného projektu. Opätovne sa o podporu projektu
s názvom „Domov aktívnych seniorov ASEN“ uchádzame cez Akčný plán NZO Sabinov, kde
oprávneným žiadateľom na poskytnutie regionálneho príspevku je Obec Pečovská Nová Ves.
Akčný plán je nástrojom na „jednoduchší“ prílev investícii do obce s podmienkou vytvárania
nových pracovných miest. Predmetný projekt je svetlým príkladom takejto investície. Rada
regionálneho rozvoja NZO Sabinov schválila podporu projektu „Domov aktívnych seniorov
ASEN“ regionálnym príspevkom v sume 30 000,- Eur na rok 2016. Toho času sa žiadosť
posudzuje na MDVaRR SR. Vlastné zdroje na financovanie projektu obec vidí
v prebytku úspešného hospodárenia v roku 2016. O ďalšie financovanie projektu sa bude obec
uchádzať cestou EŠIF.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti požiadal starosta obce poslancov OZ o schválenie
zámeru realizácie projektu s názvom „Domov aktívnych seniorov ASEN“ zameraného na
rekonštrukciu, prístavby a prestavby budovy bývalej obradnej siene na denný stacionár pre
seniorov obcou Pečovská Nová Ves, schválenie vrátenia dotácie obce spoločnosti CSS
Pečovská Nová Ves s.r.o. späť obci vo forme projektovej dokumentácie, na zaplatenie ktorej
bola určená, zrušenie nájomnej zmluvy medzi obcou a spoločnosťou CSS Pečovská Nová Ves
s.r.o. na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti určených na realizáciu projektu a poverenie
starostu obce na vykonanie zmeny stavebníka stavby „Rekonštrukcia a modernizácia
zdravotného strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely 762/1, II. etapa – sociálne zariadenie“
zo spoločnosti CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. na obec. Starosta obce sa doručením podania
obci a spoločnosti CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. vzdal funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. z dôvodu možného konfliktu záujmov v prípade
vykonávania aktivít spoločnosťou. Na funkciu konateľa navrhol zástupcu starostu obce Mgr.
Slavomíra Karabinoša a na jeho miesto 1. člena dozornej rady obchodnej spoločnosti navrhol
pani Veroniku Želinskú, členku komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku,
podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti.
Uznesenie č. 259/2016
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 realizáciu projektu s názvom „Domov aktívnych seniorov
ASEN“ zameraného na rekonštrukciu, prístavby a prestavby budovy bývalej obradnej siene
na denný stacionár pre seniorov (pozn. – stavebné povolenie vydané na stavbu
„Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely 762/1,
II. etapa – sociálne zariadenie“).
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 260/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vzdanie sa PhDr. Jaroslava Dujavu, bytom ul. Školská 16, Pečovská Nová Ves, starostu obce
Pečovská Nová Ves funkcie 1. konateľa obchodnej spoločnosti so 100% účasťou Obce
Pečovská Nová Ves s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
Hlasovanie : Za 6

Proti

Zdržal sa

0

0

Uznesenie č. 261/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
odvoláva
Mgr. Slavomíra Karabinoša, bytom ul. Hlavná č. 80, Pečovská Nová Ves z funkcie 1. člena
dozornej rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so
sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
.
Hlasovanie : Za 5

Zdržal sa

Proti 0

1 (Mgr. Slavomír Karabinoš)

Uznesenie č. 262/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vymenovanie Mgr. Slavomíra Karabinoša, bytom ul. Hlavná č. 80, Pečovská Nová Ves za
1. konateľa obchodnej spoločnosti so 100% účasťou Obce Pečovská Nová Ves s obchodným
názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
Hlasovanie : Za 5

Proti

Zdržal sa 1 (Mgr. Slavomír Karabinoš)

0

Uznesenie č. 263/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vymenovanie Veroniky Želinskej, bytom ul. Hlavná č. 80, Pečovská Nová Ves za 1. člena
dozornej rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so
sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 264/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu na výkon činností spojených so
zrušením dlhodobej nájomnej zmluvy medzi obchodnou spoločnosťou CSS Pečovská Nová
Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33 a obcou Pečovská Nová Ves na
dlhodobý prenájom nehnuteľností na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného
strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely 762/1, II. etapa – sociálne zariadenie“.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 265/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu na výkon činností spojených so
zmenou stavebníka stavby „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská
Nová Ves, č. parcely 762/1, II. etapa – sociálne zariadenie“ zo spoločnosti CSS Pečovská
Nová Ves s.r.o. na obec Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 266/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného
strediska Pečovská Nová Ves, č. parcely 762/1, II. etapa – sociálne zariadenie“ v hodnote
12 400,- Eur od obchodnej spoločnosti so 100% účasťou obce Pečovská Nová Ves s názvom
CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33 späť obci
Pečovská Nová Ves, na ktorú jej v rokoch 2015 a 2016 poskytla obec Pečovská Nová Ves
účelovo viazanú dotáciu.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

18.3. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu prednostu OcÚ o výške
aktuálneho stavu úverov obce ku dňu 30.11.2016, ktoré predstavujú zostatkovú sumu
156 509,79 Eur v prípade úveru použitého na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za
Majerom s úrokom 2,83 % a zostatkovú sumu 13 396,50 Eur u úveru na nákup motorového
vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 %.
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Uznesenie č. 267/2016
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 o aktuálnom stave zostatkov úverov obce Pečovská Nová Ves ku dňu 30.11.2016,
ktoré predstavujú zostatkovú sumu 156 509,79 Eur v prípade úveru na žiadaného na výstavbu
miestnych komunikácií na ul. Za Majerom s úrokom 2,83 % a zostatkovú sumu 13 396,50 Eur
u úveru na nákup motorového vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 %.
18.4 Starosta obce predložil návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2017 v dvojmesačných
intervaloch. Poslanci schválili návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2017.
Uznesenie č. 268/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán zasadnutí OZ na rok 2017 v dvojmesačných intervaloch, konkrétne v dňoch:
13. februára 2017,
7. apríla 2017,
16. júna 2017,
11. augusta 2017,
13. októbra 2017,
8. decembra 2017.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

18.5 Zástupca starostu obce a súčasne predseda kultúrnej komisie Mgr. Slavomír Karabinoš
predložil návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2017. Poslanci schválili predložený
návrh.
Uznesenie č. 269/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2017:
január 2017
február 2017
marec 2017
apríl 2017
1. 5. 2017
6. 5. 2017
jún 2017
júl 2017
august 2017

2. ročník futsalovej ligy
Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce
Detský karneval
Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi
MDŽ
Rómsky deň
Prvomájový beh zdravia
Deň matiek
Medzinárodný deň detí
5. ročník Detskej futbalovej olympiády
Pečovskonovoveský jarmok
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október 2017
november 2017
6. 12. 2017
16. 12. 2017
december 2017

Hlasovanie : Za 6

Jablučkové slávnosti
akadémia v rámci mesiaca úcty k starším
Katarínsky ples
Mikuláš
Vianočné trhy
Vianočný koncert
Zimný pochod: okruh Majdan – chata Čergov – Lysá – Majdan
Proti

0

Zdržal sa

0

V tomto bode starosta obce detailne informoval o tom, čo vedenie obce v roku 2016
urobilo. Konkrétne išlo o tieto výsledky:
 príprava a prijatie strategického materiálu „Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves
na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025“,
 dvojročná príprava na prijatie strategického materiálu „Územný plán obce Pečovská
Nová Ves - zmeny a doplnky č. 1“, finalizácia pred schválením,
 19.3.2016 - uvedenie zberného dvora a kompostárne do prevádzky,
 vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým trávnikom o rozmeroch 48 x 28 m
s komplexnou infraštruktúrou, vonkajším sieťovaním a osvetlením v hodnote 77 500,Eur (úspora oproti plánovanému rozpočtu o 51 500,- Eur),
 odstránenie havarijného stavu vykurovacích telies v ZŠ s MŠ – kompletná výmena
198 radiátorov v hodnote cca. 72 000,- Eur,
 odstránenie havarijného stavu strechy náraďovne a fitness centra v ZŠ s MŠ –
kompletná výmena stropu s podhľadmi a osvetlením v hodnote cca. 49 000,- Eur
vrátane povoľovacieho konania stavby a jej kolaudácie,
 rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ, oprava prepadnutej zámkovej dlažby na chodníkoch,
úprava zelene, vybudovanie parkoviska medzi telocvičňami a amfiteátrom vrátane
rekonštrukcie prístupovej komunikácie,
 výstavba nových chodníkov okolo amfiteátra, prepojenie plochy pred amfiteátrom
s parkovacou plochou k amfiteátru chodníkom, vymaľovanie fasády amfiteátra,
zhotovenie bleskozvodu,
 komplexná rekonštrukcia telovýchovného traktu ZŠ s MŠ, realizácia a rekonštrukcia
hracích plôch, rekonštrukcia a dobudovanie vzduchotechniky, komplexná
rekonštrukcia elektroinštalácie, rozhlasového a internetového vedenia, nové LED
osvetlenie s reguláciou svietivosti, nové maľby, nové basketbalové koše, vybudovanie
bezbariérového vstupu do objektu a materiálové dovybavenie telocviční v hodnote
2 500,- Eur, celkovo v hodnote cca. 130 000,- Eur,
 30.8.2016 navštívili našu obec podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a minister
zdravotníctva SR Tomáš Drucker a ďalší hostia pri príležitosti slávnostného otvorenia
telovýchovného traktu a zrekonštruovaných telocviční ZŠ s MŠ, investície v hodnote
cca. 350 000,- Eur,
 stabilizácia hroziaceho zosuvu svahu nad rodinnými domami na ul. Rómskej
vybudovaním odvodňovacích kanálov a gabiónového múra v hodnote 95 000,- Eur,
 vybudovanie betónového, 2 m vysokého oplotenia budovy nového komunitného centra
na ul. Rómskej a priľahlého areálu vrátane kovových brán v hodnote cca. 10 000,Eur,
 výroba piatich dvojkrídlových dverí v priestore telocviční a náraďovni ZŠ s MŠ,
 zabezpečenie výrubu nadrozmerného „hrubého“ topoľa v rámci havarijného stavu
ohrozujúceho život a zdravie.

18.6
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Príprava investičných akcií
 vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie územného rozhodnutia na
protipovodňovú ochranu obce Pečovská Nová Ves v časti Bukovec vrátane
vysporiadania pozemkov pod plánovanou stavbou prevodom z majetku štátu na obec,
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby „Výstavba materskej
školy“,
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby „Dobudovanie kanalizácie
a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves“ v lokalitách ul. Mlynská, Jabloňová, Na
Pečovec, Ľutinská, Záhradná, Hlavná a Kostolná vrátane vysporiadania pozemkov pod
plánovanou stavbou, resp. ich dlhodobého prenajatia v prospech obce,
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby „Rekonštrukcia lávky na
ul. Rómskej“,
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby „Revitalizácia ul.
Ľutinskej, stavebný objekt SO-01 Cyklochodník“ vrátane vysporiadania pozemkov
pod plánovanou stavbou prevodom z majetku štátu na obec, vykúpením od vlastníkov,
resp. ich dlhodobého prenajatia na daný účel v prospech obce,
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povoľovacie konanie stavby „Rozšírenie
plynofikácie v obci Pečovská Nová Ves“ je v štádiu prípravy na územné konanie
vrátane vysporiadania pozemkov pod plánovanou stavbou, resp. ich dlhodobého
prenajatia v prospech obce,
 vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Výstavba 6 bytových domov po 12
bytových jednotiek v obci Pečovská Nová Ves“, územné konanie,
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby „Areálová komunikácia
v areáli bývalej tehelne“,
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby „Spevnené plochy pred
administratívnou budovou na ul. Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi“ (prevádzková
budova bývalej tehelne),
 vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby „Spevnená plocha pred
viacúčelovou halou v areáli bývalej tehelne“,
 príprava projektovej dokumentácie na stavbu „Rozšírenie elektrifikácie obce Pečovská
Nová Ves“,
 príprava projektovej dokumentácie na stavbu „Výstavba cyklochodníka EUROVELO
11“,
Kolaudácie a ich príprava
 oprava a asfaltovanie chodníka na ul. Jabloňovej,
 rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie na ul. Školskej v blízkosti ZŠ s MŠ,
 revitalizácia priestranstva pred ZŠ s MŠ vrátane vybudovania parkovacích plôch,
ukončenie 1. etapy,
 revitalizácia okolia rímsko-katolíckeho kostola sv. Ondreja vrátane vybudovania
parkovacích plôch na ul. Mlynskej,
 výmena stropov a protipožiarnych dverí, zabezpečenie časti projektovej dokumentácie,
odstránenie početných nedostatkov, kolaudácia stavby „Obecný úrad Pečovská Nová
Ves – prevádzková budova“, ktorej súčasťou je požiarna zbrojnica a iné priestory
(stavba bola slávnostne odovzdaná do užívania dňa 5.5.2012),
 realizácia bleskozvodu, vymaľovanie fasády, vybudovanie odkvapového chodníka,
kolaudácia stavby „Dom smútku Pečovská Nová Ves“ (stavba dlhodobo využívaná
cca. 20 rokov),
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 výmena dvoch atypických protipožiarnych dverí v kultúrnospoločenských priestoroch
OcÚ podľa projektovej dokumentácie pre potrebu kolaudácie objektu,
 vysporiadavanie vlastníckych vzťahov pod zrealizovanou stavbou cyklochodníka
medzi ZŤS a SANAS (stavba začatá v roku 2014, geometrický plán na porealizačné
zameranie stavby bol vyhotovený 12.12.2014),
 zrealizovaná regulovaná výstavba komplexu 13 jednotných garáží na ul. Školskej
medzi bytovými domami vrátane ich kolaudácie, pokračovanie revitalizácie riešeného
územia,
 zhotovenie bleskozvodu, vyhotovenie revízií ELI, vyhotovenie PD protipožiarnej
ochrany, vyhotovenie geometrického plánu, adresného bodu, kolaudácia budovy
amfiteátra.
Podané žiadosti o nenávratné finančné prostriedky EÚ a ŠR
 obec podala a uspela s viacerými projektami v oblasti zvyšovania zamestnanosti
a umožnila zamestnanie nezamestnaným osobám z evidencie ÚPSVaR,
 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nám nebolo podporené financovanie
projektu rekonštrukcie, prístavby a prestavby budovy bývalej obradnej siene na denný
stacionár pre seniorov s názvom „Domov aktívnych seniorov ASEN“, opätovne sa
o jeho podporu uchádzame cez Akčný plán NZO Sabinov,
 obec podala žiadosť o NFP na technické dovybavenie Zberného dvora a kompostárne
v areáli bývalej tehelne, financovanie projektu nám nebolo podporené,
 obec podala žiadosť o NFP na podporu projektu „Výstavba materskej školy
v Pečovskej Novej Vsi“, ktorý počíta s navýšením súčasnej kapacity o 50 žiakov,
 obec podala žiadosť o NFP na podporu projektu „Dedičstvo predkov spája naše cesty“
založenom na uchovávaní a prehlbovaní tradícií našich predkov, rozvoji a podpore
remesiel a ich pozitívnej prezentácii na medzinárodnej úrovni v spolupráci
s partnerským mestom Sieniawa z Poľskej republiky, projekt sleduje mimo iného
revitalizáciu átria v ZŠ s MŠ, zakúpenie opony, osvetlenia javiska, bočného a zadného
krytia javiska a jeho ozvučenie v kultúrno-spoločenských priestoroch OcÚ,
 nebolo nám podporené financovanie projektu likvidácie čiernych skládok v obci,
opätovne sa o jeho podporu budeme uchádzať cez Akčný plán NZO Sabinov,
 nebolo nám podporené financovanie projektu účelovo viazaného pre MRK na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov na ul. Rómskej v časti pred
bytovým domom č. 11 a komunitným centrom,
 obec v spolupráci s obcou Ľutina a partnerským mestom Sieniawa z Poľskej republiky
finišuje s projektom “Duchovná tradícia spája naše cesty“, ktorý zahŕňa výstavbu
cyklochodníka z Pečovskej Novej Vsi na Mariánsku horu, vysporiadali sme pozemky
pod budúcou stavbou a zabezpečili stavebné povolenie na stavbu, pripravujeme
žiadosť o NFP,
 obec získala dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 9 000,- Eur s 10 %
spoluúčasťou obce na oplotenie areálu nového komunitného centra na ul. Rómskej,
 obec získala dotáciu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 500,- Eur na
sieťovanie multifunkčného ihriska.
Iné
 vysporiadanie nelegálne užívaných pozemkov v majetku obce na uliciach Na Dujave
a Hlavnej,
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 postupné vysporiadavanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam pod miestnymi
komunikáciami od pôvodných vlastníkov v prospech obce vrátane získania pozemkov
bezplatným prevodom od štátu na obec,
 obec zamestnávala v roku 2016 rôznymi formami spolu 101 zamestnancov (r. 2014 –
35, r. 2015 - 78),
 rekonštrukcia dverí a okien na kaplnke Jána Nepomuckého,
 vymaľovanie priestorov zasadačky OcÚ, doplnenie štýlového osvetlenia miestnosti,
 ukončenie výstavby chodníkov v novej časti cintorína, úprava terénu,
 zvýšenie ochrany životného prostredia, skvalitnenie možnosti separácie zberu,
rozmiestnenie 1100 l zberných nádob po obci na separovaný zber odpadu,
 zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v neprehľadnej križovatke ulíc
Mlynská - Orgovánová nainštalovaním smerového zrkadla,
 napojenie veľkokapacitného plechového skladu v lokalite Roveň elektrickou energiou,
vypratanie skladov, uskladnenie obecnej techniky, iného majetku a stavebného
materiálu, centralizácia a evidencia,
 rozšírenie vedenia rozhlasu na ul. Južnú,
 majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k novej časti ulice Jabloňová, ktorá otvorí
prístup k záhradám na pozemkoch v smere od ul. Na Rybníkoch,
 rekonštrukcia cestného mosta nad potokom Ľutinka na ceste I. triedy v smere na obec
Červenica,
 rekonštrukcia areálu MŠ - nové oplotenie od cintorína, ošetrenie a namaľovanie
plechového oplotenia, osadenie obrubníkov, zámkovej dlažby pod hracie prvky a ich
montáž (domčeky), vyhotovenie prístrešku pieskoviska,
 obec získala bezplatne do svojho majetku budovu bývalého komunitného centra na ul.
Kvetnej č. 32 v hodnote 57 400,- Eur od neziskovej organizácie Wyfalu – Nová
dedina Pečovská Nová Ves,
 obec získala bezplatne majetok štátu, pozemky o rozlohe 3500 m2 na ul. Kvetnej do
majetku obce, čím sa rieši legalizácia prístupu k novopostaveným rodinným domom,
bývalému komunitnému centru, resp. oplotenému areálu,
 odstránenie ruín stavby rodinného domu na ul. Školskej pred ZŠ s MŠ,
 priebežné odstraňovanie čiernych skládok v katastri obce,
 úprava okolia vodného toku potoka Ľutinka v časti medzi železničným mostom
a cestným mostom na ceste I. triedy v smere na Lipany,
 terénne úpravy a upratanie areálu bývalej tehelne,
 odstránenie opakovane reklamovaných nedostatkov po výstavbe miestnych
komunikácií v lokalite Za Majerom v reklamačnom konaní dodávateľom stavby,
 odstránenie reklamovaných nedostatkov po výstavbe multifunkčného ihriska v lokalite
Za Majerom v reklamačnom konaní dodávateľom stavby,
 vytvorenie špecializovaných tried so športovou prípravou zameranou na futbal
a rozšírenou výučbou matematiky na ZŠ s MŠ,
 predaj prebytočného materiálu obce - nepojazdný traktor Zetor so sklápacím vlekom,
2 ks nepojazdných nákladných motorových vozidiel zn. Avia, druh skriňová
a motorové vozidlo zn. Multicar M 25, nepojazdné,
 nákup služobného motorového vozidla Škoda YETI, EČ: SB473BL,
 existencia terénnej sociálnej práce v obci,
 existencia komunitnej sociálnej práce v obci,
 existencia opatrovateľskej služby v obci,
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Kultúrno-spoločenská oblasť a šport
 zvyšovanie úrovne tradičných kultúrno-spoločenských akcií (Vianočné trhy, MDŽ,
Pečovskonovoveský jarmok, Rómsky deň, ...)
 nové športové a kultúrno-spoločenské akcie (fašiangy + zabíjačka, Jablučkové
slávnosti, Katarínsky ples, Vianočná kapustnica, 5. ročník detskej futbalovej
olympiády, Obecná futsalová liga, turistické aktivity, ...)
 prírodné klzisko pri budove bývalého komunitného centra na ul. Kvetnej 32.
Uznesenie č. 270/2016
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 PhDr. Jaroslava Dujavu o tom, čo vedenie obce v roku 2016
zrealizovalo v obci Pečovská Nová Ves.
17.12 Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za
obdobie od 15.10.2016 doposiaľ, poznamenal, že podstatná časť bola spomenutá už
v predchádzajúcom bode s titulom „Urobili sme v roku 2016“, ale napriek tomu poukázal na
tieto aktivity:
 zrealizovaní prírodného klziska pri budove bývalého komunitného centra na ul.
Kvetnej 32,
 zabezpečení živej jedle počas vianočných sviatkov pred kostolom sv. Ondreja,
 havarijnom stave sociálnych zariadení v budove OcÚ vedľa sekretariátu, kde „sadá“
podlaha, oddeľuje sa pristavená časť od pôvodného muriva, praská obklad a i.,
 zabezpečení rozdávania darčekov pre deti z obce Mikulášom dňa 5.12.2016,
 riešení prístupovej cesty k židovskému cintorínu,
 začiatku inventarizácie majetku za rok 2016,
 kolaudáciách prevádzkovej budovy OcÚ s hasičskou zbrojnicou, domu smútku
a amfiteátra,
 pripravovaných vianočných trhoch v našej obci, ktoré sa uskutočnia v sobotu
17.12.2016,
 pripravovanom vianočnom koncerte, ktorý sa uskutoční 18.12.2016.
Uznesenie č. 271/2016
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 aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od
15.10.2016 doposiaľ.
K bodu č. 19
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpil:
 poslanec Jaroslav Želinský poukázal na nedisciplinovanosť občanov ul. Mlynskej a ul.
Orgovánovej, ktorí vytvárajú čiernu skládku v priestoroch medzi rodinnými domami
a železničnou traťou v časti zv. „Figura“
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K bodu č. 20
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky
občanov, nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ v tejto časti nezúčastnil.
Zástupkyňa verejnosti p. Podlipová sa OZ zúčastnila pri prejednávaní časti bodu 15.
K bodu č. 21
Poďakoval sa všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a všetkých ich pozval na
vianočné trhy, ktoré sa budú konať dňa 17.12.2016 od 14.00 h., so začiatkom kultúrneho
programu o 16.00 h. a na stretnutie vedenia obce a poslancov OZ s predsedami spoločenských
organizácii toho istého dňa o 17.30 h. v zasadacej miestnosti OcÚ.
Overovatelia zápisnice :
Ing. Jozef Balaščík Ján Antol PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková
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