ZÁPISNICA
z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

5.1.2017
Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Ondrej Semančík, Jaroslav Želinský, Mgr. Lukáš Baňas do bodu č.3.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Ondreja Semančíka z dôvodu práceneschopnosti
a poslanca Jaroslava Želinského z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností.
Poslanec Mgr. Lukáš Baňas meškal z dôvodu plnenia pracovných povinností. Starosta obce
konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 6 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Navrhol, aby program zasadnutia OZ mimo schváleného plánu zasadnutí OZ na rok 2017 bol
prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom
vopred doručená a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Doplnenie podanej žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na
realizáciu projektu „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č.
1471/22“.
5. Rôzne
6. Otázky poslancov OZ
7. Otázky a podnety občanov
8. Záver
Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania XXIV. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu na zmenu programu.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení Ing.
Jozef Balaščík a Peter Novický.
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Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice Ing. Jozef Balaščík a Peter Novický.
K bodu č. 3
Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Mgr. Lukáš Baňas. Rokovanie pokračovalo
voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení: Ing. Jozef Kolcun, Mgr.
Slavomír Karabinoš a Mgr. Silvia Orosová.
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Silvia Orosová.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode starosta obce informoval, že dňa 2.12.2016 obec Pečovská Nová Ves
podala žiadosť o získanie NFP na realizáciu projektu „Výstavba Materskej školy v obci
Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“, dňa 2.1.2017 bola na obec z MV SR,
sprostredkovateľského orgánu pre operačný program ľudské zdroje Bratislava doručená výzva
na doplnenie obcou podanej žiadosti o NFP. Starosta obce požiadal poslancov OZ o podporu
návrhu na doplnenie žiadosti o NFP súvisiaceho so schválením zabezpečenia financovania
rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu. Poslanci OZ schválili doplnenie uznesenia OZ č. 206/2016 zo dňa 14.10.2016
o schválení podania žiadosti o NFP na realizáciu projektu a finančné zabezpečenie projektu
„Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“.
Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
dopĺňa
uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 206/2016 zo dňa 14.10.2016
takto:
 na konci prvého bodu pridáva slová:
„pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová
Ves na roky 2015 – 2022 a Územným plánom obce Pečovská Nová Ves,“
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 pridáva tretí bod, ktorý znie:
„zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu“.
Po doplnení úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová
Ves č. 206/2016 zo dňa 14.10.2016 je následné:
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 nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves
v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, „Výstavba a rekonštrukcia
predškolských zariadení v obciach s MRK“, operačný program Ľudské zdroje, špecifický
cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti
v rannom detstve s projektom „Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na
parcele KN-C č. 1471/22“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom
rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a Územným plánom obce
Pečovská Nová Ves,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
V bode „Rôzne“ poslanci OZ prejednali:
5.1 Starosta obce v súvislosti so schválenou investíciou na rok 2017 „Výstavba MK ul.
Ľutinská“ a obdobne v súvislosti s v minulosti OZ schválenými zámermi rozšírenia ulíc
Mlynská, Jabloňová a Na Pečovec požiadal poslancov OZ o schválenie zámeru na
vypracovanie projektových dokumentácií za účelom povolenia ich stavieb pre plánovanú
realizáciu.
Poslanci OZ schválili zámer na vypracovanie PD na rozšírenie miestnych komunikácií
v Pečovskej Novej Vsi na ul. Ľutinská, Mlynská, Jabloňová a Na Pečovec.
Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s názvom „Rozšírenie miestnych
komunikácií v Pečovskej Novej Vsi – SO-01 - ul. Ľutinská na parcelách KN-C č. 449/1,
č. 449/2, SO-02 – ul. Mlynská na parcele KN-C č. 1082/4, SO-03 - ul. Jabloňová na parcelách
KN-C č. 780/38, č. 780/65, č. 780/68, SO-04 - ul. Na Pečovec na parcelách KN-C č. 700/3,
č. 670/6“ pre účely povoľovacieho konania a realizácie stavby.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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5.2
Starosta obce informoval o tom, že zámer na predaj prebytočných motorových
a prípojných vozidiel VOS bol schválený uznesením OZ č. 208/2016 zo dňa 14.10.2016.
Víťaz VOS na predaj prebytočného majetku obce – motorového vozidla MULTICAR M 25,
EČ: SB-302AI bol oboznámený s výsledkami VOS a bol vyzvaný k potvrdeniu záujmu
o kúpu predmetného nákladného vozidla. Kúpu potvrdil. Následne uznesením OZ č. 220/2016
zo dňa 9.12.2016 poslanci OZ schválili výsledok VOS a predaj motorového vozidla
MULTICAR M 25, EČ: SB-302AI víťazovi verejnej obchodnej súťaže Mariánovi Vlhovi,
bytom Liptovské Beharovce 32, 032 21 Liptovský Mikuláš za vysúťaženú cenu. Marián Vlha
požiadal obec Pečovská Nová Ves o trvalé vyradenie motorového vozidla z evidencie
motorových vozidiel na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Sabinove nakoľko motorové
vozidlo mienil odkúpiť na súčiastky. Podľa vyjadrenia ODI Sabinov motorové vozidlo je
v súčasnej dobe evidované ako prevádzkované motorové vozidlo, je kategórie N1 a pri jeho
trvalom vyradení z evidencie motorových vozidiel podlieha zošrotovaniu. Táto skutočnosť
bola oznámená víťazovi VOS. Vzhľadom na uvedené skutočnosti víťaz VOS Marián Vlha
oznámil dňa 4.1.2017 na obec Pečovská Nová Ves, že nemá o vysúťažené motorové vozidlo
záujem. Víťazom VOS sa stal ďalší v poradí, a to Michal Bečaver z Pečovskej Novej Vsi.
Poslanci OZ zrušili uznesenie OZ č. 220/2016 zo dňa 9.12.2016 a následne schválili výsledky
VOS na predaj prebytočného majetku obce – nákladného motorového vozidla MULTICAR
M 25, EČ: SB-302AI.
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 220/2016 zo dňa 9.12.2016
o schválení predaja motorového vozidla typu MULTICAR M 25, EČ: SB-302AI, druh
vozidla nákladné, rok výroby 1979, modrá farba, 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 z dôvodu, že víťaz
verejnej obchodnej súťaže Marián Vlha oznámil dňa 4.1.2017 na obec Pečovská Nová Ves, že
napriek víťazstvu vo verejnej obchodnej súťaži a predchádzajúcemu súhlasu o kúpu
nákladného motorového vozidla nemá o jeho kúpu záujem.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 7/2017
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, EČ: SB-302AI, druh vozidla nákladné,
rok výroby 1979, modrá farba, v čase predaja nepojazdný, 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, bytom Drienica 219, 083 01 Sabinov.
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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 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 6
V bode s titulom „Otázky poslancov“ neodzneli žiadne otázky poslancov OZ.
K bodu č. 7
V bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky občanov,
nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnil.
K bodu č. 8
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a všetkých
ich pozval na verejné zhromaždenie vedenia obce a poslancov OZ s občanmi spojené
s bilancovaním výsledkov dosiahnutých v roku 2016 a predstavením zámerov na rok 2017
a ďalšie roky, ktoré sa bude konať dňa 18.1.2017 o 17.30 h. v kultúrno-spoločenských
priestoroch OcÚ.

Overovatelia zápisnice :
Ing. Jozef Balaščík Peter Novický -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková
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