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Z Á P I S N I C A 
z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

16.6.2017 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Silvia Orosová, Ján Antol, Peter Novický do   

bodu 13. 
       

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta 

obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov na zasadnutí OZ, konkrétne: poslanca Mgr. Lukáša 

Baňasa pre plnenie pracovných povinností, Jána Antola pre plnenie pracovných povinností 

a meškanie poslanca Petra Novického z rodinných dôvodov. Poslankyňa Mgr. Silvia Orosová 

oznámila svoju neúčasť na zasadnutí  bez udania dôvodu. Starosta obce konštatoval, že fyzicky 

sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášania schopné. Navrhol, aby program zasadnutia bol  

prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, poslancom OZ bola 

doručená v dostatočnom predstihu a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce a na 

úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa z rokovania komisií OZ  

5. Správa hlavnej kontrolórky o stave plnenia prijatých uznesení od 4.3.2017 do 16.6.2017 

6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách od 4.3.2017 do 16.6.2017 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017  

8. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2017 

9. Informácia o aktuálnom stave úverov obce 

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu na schválenie  

záverečného účtu obce za rok 2016 

11. Audítorská správa k hospodáreniu obce za rok 2016 

12. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016  

13. Návrh na 3. úpravu rozpočtu roku 2017 

14. Návrh na schválenie VZN o organizácii miestneho referenda v obci Pečovská Nová Ves 

15. Návrh na schválenie VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dvojčiat 

16. Návrhy na schválenie aktualizácie podanej žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na 

pripravovanú investičnú akciu obce Pečovská Nová Ves a žiadosti o dotáciu 

17. Prevody z majetku a do majetku obce Pečovská Nová Ves  

18. Doručené podania 

19. Rôzne 

20. Otázky poslancov OZ 

21. Otázky a podnety občanov 

22. Záver    
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Uznesenie č. 66/2017 

 

  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 XXVII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení Ing. 

Jozef Kolcun a Ing. Jozef Balaščík.  

 

Uznesenie č. 67/2017 

 

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 Kolcun a Ing. Jozef Balaščík.  

                                                                               

                                                                                                                

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení: 

Mgr. Slavomír Karabinoš, Jaroslav Želinský a Ing. Ondrej Semančík. 

 

Uznesenie č. 68/2017 

 

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: Mgr. Slavomír Karabinoš, Jaroslav Želinský a Ing. Ondrej Semančík. 

                                                                

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 4  

  V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií, resp. starostom obce prezentovaná 

činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od 8.4.2017 do 16.6.2017. Poslanci OZ zobrali 

správy o činnosti komisií na vedomie. 

4.1 Starosta obce informoval, že komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, 

podnikateľskej  činnosti, riešenia nezamestnanosti v posudzovanom  období zasadala 

14.6.2017 a prejednala: 

 informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 3. 2017, 
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 návrh na zaradenie stavby „Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ“ do majetku obce, 

 návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu, 

 žiadosť o navýšenie dotácie OZ FS Jablonečka, 

 návrh 3. úpravy rozpočtu za rok 2017,  

 návrh Záverečného účtu obce Pečovská Nová Ves a rozpočtové hospodárenia  za rok 

2016, 

 individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2016 a správa audítora IUZ za rok 2016, 

 prevody pozemkov do majetku obce, 

 zámery na prevody majetku obce, 

 iné podané žiadosti  

4.2 Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného  

plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, 

poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom období  

nezasadala, avšak dňa 10. mája 2017 sa uskutočnilo stretnutie starostu obce, predsedov 

odborných komisií pri OZ s občanmi z ul. Záhradnej na OcÚ vo veci „Riešenia situácie 

vjazdov na pozemky z parcely KN-C 555, k. ú. Pečovská Nová Ves na ul. Záhradnej v 

Pečovskej Novej Vsi“. 

4.3  Predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš  informoval, že komisia pre vzdelávanie,      

 kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu     

 s Rómami v posudzovanom období zasadala 25.4.2017 a prejednala prípravu  1. májového 

behu.  

4.4 Predseda komisie Ing. Jozef Balaščík informoval, že komisia sociálna a zdravotníctva,        

starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia 

priestupkov a sťažností v posudzovanom období v posudzovanom  období komisia zasadala 

14.6.2017 a prejednala: 

 návrh na schválenie VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dvojčiat 

4.5 Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcií v posudzovanom  období  zasadala dvakrát a prejednala: 

 dňa 26.4.2017 podanie majetkového priznania za rok 2016 starostom obce vyplývajúce 

zo zákonnej povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2017 

s konštatovaním splnenia zákonom stanovenej povinnosti zo strany starostu obce,  

 dňa 13.6.2017 návrh na schválenie VZN o poskytovaní organizácii miestneho referenta 

v obci Pečovská Nová Ves. 

  

     Uznesenie č. 69/2017 

 

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  

 

informácie o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od 8.4.2017 do 16.6.2017. 

 

 

K bodu č. 5 

 V tomto bode  hlavná kontrolórka    obce   Ing.    Nadežda    Matisovská  zhodnotila stav 

plnenia prijatých uznesení OZ od 4.3.2017 do 16.6.2017. Konštatovala, že splnené boli 

uznesenia týkajúce sa finančných vratiek škole, rozpočtové opatrenia č.1 a  č.2 v prijatom 

rozsahu, KZ s COOP Jednota na odkúpenie parcely KN-C 657/1, KZ na kúpu parciel KN-C 
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704/9, 703/1, ZoN na parcelu KN-C 1494/65 o výmere 60m2 pre Evu Červeňákovú 

s podmienkou zlegalizovať stavbu do 30.9.2017, podania žiadosti na schválené projekty: 

interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice v základnej škole, zvýšenie energetickej 

náročnosti verejnej budovy, zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej 

hospodárnosti budovy, sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci, riešenie 

protipovodňovej ochrany obce časť Bukovec a dobudovanie systému zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v MRK obce. V plnení je prevod majetku zámenou parcely KN-C 

1544/26 o výmere 150m2 za parcelu KN-C 1542/69 o výmere 137m2, žiadosť o dotáciu podaná 

na MF SR na dofinancovanie rekonštrukcie mosta na ul. Rómska, čerpanie rezervného fondu 

v sume 27.000,- Eur na most (pozn. – v čase kontroly nebola ešte faktúra za dielo)  
 

Uznesenie č. 70/2017 

 

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  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o stave plnenia prijatých uznesení od 

4.3.2017 do 16.6.2017. 

   

 

K bodu č. 6 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská informovala 

o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 4.3.2017 do 16.6.2017, konkrétne bol 

skontrolovaný postup vykonávania inventarizácie majetku obce, pričom kontrolou postupu 

vykonávania inventarizácie majetku obce neboli zistené závažné nedostatky. Obec pri 

inventarizácii postupovala v súlade s vnútorným predpisom a § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. Bola vykonaná kontrola plnenia prijatých opatrení, pričom predmetom kontroly 

evidencie majetku dňa 4.10.2016 bolo plnenie navrhnutých opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov v termíne do 28.2.2017. Rozdiely vzniknuté zápisom výmery, prípadne doplnenie 

popisov pre lepšiu identifikáciu pozemkov boli vykonané. Chýbajúca parcela KN-C 710 bola 

zaradená do majetku a 8 parciel bolo vyradených z majetku. Opatrenia týkajúce sa stavieb, 

ktoré obec vlastní boli splnené prípadne sú v plnení, konkrétne došlo k vymazaniu starej 

požiarnej zbrojnice súpisné číslo 66 na LV 1116 bol zapísaný dom smútku, prevádzková 

budova OcÚ a  amfiteáter. 
 

Uznesenie č. 71/2017 

 

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  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za  

obdobie od 4.3.2017 do 16.6.2017. 

   

 

K bodu č. 7 

   Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská požiadala 

o schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves  na  
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2. polrok roku 2017. Poslanci OZ schválili návrh plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce 

Pečovská Nová Ves na sledované obdobie. 

 

Uznesenie č. 72/2017 

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  2. polrok roku 2017, 

konkrétne: 

 

Výkon kontroly: 

 plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce ku dňu vykonania kontroly, 

 výdavkov na reprezentáciu obce, 

 účtovných dokladov v ZŠ s MŠ – došlé faktúry za rok 2016,  

 plnenia uznesení.  

 

Výkon ostatnej kontrolnej činnosti: 

 vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, 

 vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 

 

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval poslancov OZ o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 31.3.2017. Konštatoval, že: 

 v oblasti príjmov bežné príjmy spolu predstavovali sumu 1 542 065,17 Eur, z toho: daňové 

príjmy 268 432,05 Eur, nedaňové príjmy 13 371,80 Eur a granty a transfery 260 261,32 Eur. 

Kapitálové príjmy spolu predstavovali sumu 425,36 Eur, z toho kapitálové príjmy 425,36 

Eur a granty a transfery 0,- Eur. Príjmové finančné operácie  predstavovali sumu 987,84 Eur, 

príjmy OcÚ spolu 543 478,37 Eur, príjmy ZŠsMŠ spolu 5 447,80 Eur, spolu príjmy 

548 926,17 Eur,  

 v oblasti výdavkov bežné výdavky predstavovali sumu 115 481,44 Eur, kapitálové výdavky 

20 543,84 Eur, finančné výdavky 19 690,50 Eur, výdavky OcÚ spolu 155 715,78 Eur, 

výdavky ZŠsMŠ spolu 183 188,73 Eur, spolu výdavky predstavovali sumu 338 904,51 Eur.  

Informoval, že stav finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch 

predstavoval k 31.3.2017 sumu 464 701,40 Eur a stav pokladne k tomu istému dátumu 

predstavoval sumu 736,77 Eur. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce  

k 31.3.2017. 

 

Uznesenie č. 73/2017 

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  

informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2017 k 31.3.2017. 
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K bodu č. 9 

 Na základe informácie starostu obce poslanci OZ  v tomto bode zobrali na vedomie 

aktuálny stav úverov obce ku dňu 31.5.2017. Uviedol, že zostatok staršieho úveru použitého na 

výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom s úrokom 2,83 % predstavuje sumu 

126 059,79 Eur a zostatok nového úveru použitého na nákup motorového vozidla Škoda YETI, 

EČ: SB473BL s úrokom 0 % predstavuje 8 931,- Eur.  

 

 

Uznesenie č. 74/2017 

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  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o aktuálnom stave úveru obce Pečovská Nová 

Ves použitého na výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom s úrokom 2,83 %, 

ktorý ku dňu 31.5.2017 predstavuje zostatok 126 059,79 Eur.            

 

 

Uznesenie č. 75/2017 

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  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o aktuálnom stave úveru obce Pečovská Nová 

Ves použitého na nákup motorového vozidla Škoda YETI, EČ: SB473BL s úrokom 0 %, ktorý  

ku  dňu 31.5.2017 predstavuje zostatok 8 931,- Eur. 

 

 

K bodu č. 10 

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla stanovisko k schváleniu 

záverečného účtu obce za rok 2016. Po detailnej analýze tvorby, plnenia a čerpania rozpočtu za 

rok 2016 konštatovala, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy bol rozpočet na rok 2016 zostavený ako programový. Výdavky rozpočtu boli 

rozvrhnuté do 10 programov, ktoré mali svoje podprogramy. Každý program mal definovaný 

svoj zámer a cieľ. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu bolo na úrovni slovného 

zdôvodnenia plnenia jednotlivých programov a v číselnom vyjadrení, zákonná povinnosť 

podľa § 9 ods.3 zákona o obecnom zriadení, t.j., že pred schválením má byť záverečný účet 

obce  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, bola splnená, návrh bol 

uverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli. Konštatovala, že návrh 

záverečného účtu obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave 

a vývoji dlhu, hodnotenie plnenia programov obce. Inventarizácia majetku, záväzkov a 

peňažných prostriedkov v hotovosti bola  vykonaná. Konštatovala, že na základe vyššie 

uvedených skutočností odporúča poslanom OZ záverečný účet za rok 2016 schváliť a prijať bez 

výhrad. Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil p. Martin Kandráč. 

Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.  
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Uznesenie č. 76/2017 

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  

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k schváleniu záverečného účtu obce 

za rok 2016 bez výhrad.            

 

Na návrh starostu obce dostal slovo p. Kandráč, ktorý v závere predmetného bodu 

predstavil vlastný investičný zámer na výstavbu optickej siete FTTH v obci Pečovská Nová 

Ves ako líniovej stavby. Zdôraznil, že investícia v prípade jej schválenia OZ bude jeho vlastná, 

obec nebude znášať žiadne náklady, naopak prinesie to obci  a jej občanom početné výhody 

a zvýšenie kvality života občanov. Odpovedal na  otázky poslancov Ing. Balaščíka, Želinského 

a starostu obce. Po diskusii k investičnému zámeru p. Martin Kandráč opustil zasadnutie OZ. 

Starosta obce  informoval prítomných, že samotná žiadosť o schválenie investičného 

zámeru bude následne OZ prejednávaná podľa schváleného programu v bode 18.  

 

K bodu č. 11 

 Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Nalevanková predniesla audítorskú 

správu k hospodáreniu obce  za rok 2016 a individuálnu účtovnú závierku obce Pečovská Nová 

Ves k 31.12.2016. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 77/2017 

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  

audítorskú správu k hospodáreniu obce  za rok 2016 a individuálnu účtovnú závierku obce 

Pečovská Nová Ves k 31.12.2016. 

 

 

K bodu č. 12 

 Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Nalevanková predniesla návrh na 

schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 a celoročného hospodárenia obce.  

 Starosta obce odprezentoval stanovisko ekonomickej komisie k prejednávanému bodu 

programu. Uviedol, že komisia odporúča OZ schváliť Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad, schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 215 369,07 Eur, ktorý 

vznikol z prebytku hospodárenia za rok 2016 a dočerpanie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu za rok 2014 na prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume  

2 237,90 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 2 237,90 Eur na 

dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba chodníka a krížovej cesty na cintoríne“.  

Poslancami OZ schválili záverečný účet  obce Pečovská Nová Ves 2016 a celoročné 

hospodárenie obce Pečovská Nová Ves bez výhrad.  

 Poslancami OZ schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pečovská 

Nová Ves za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu  vo výške  215 369,07 Eur.  
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Na návrh starostu obce poslancami OZ schválili dočerpanie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu za rok 2014 na prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume  

2 237,90 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 2 237,90 Eur. 

Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba chodníka 

a krížovej cesty na cintoríne“. Tieto finančné prostriedky na výstavbu chodníka a krížovej cesty 

na cintoríne boli schválené v roku 2015 v celkovej sume 15 000,00 Eur uznesením č. 169/2015 

z 5. 6. 2015. Ich následné dočerpanie vo výške 2 789,00 Eur v roku 2016 uznesením č. 75/2016 

z 15.4.2016.  

 

Uznesenie č. 78/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

záverečný účet obce Pečovská Nová Ves za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce Pečovská 

Nová Ves bez výhrad. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 79/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves za rok 2016 na tvorbu 

rezervného fondu  vo výške  215 369,07 Eur. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 80/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

  

dočerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2014 na prevod prostriedkov 

z rezervného fondu v celkovej sume  2 237,90 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume 2 237,90 Eur. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie 

investičnej akcie „Výstavba chodníka a krížovej cesty na cintoríne“.  

 

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                

 

K bodu č. 13 

V úvode starosta obce odprezentoval stanovisko ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Uviedol, že na obec  bola podaná žiadosť OZ FS Jablonečka 

o navýšenie dotácie z obecného rozpočtu na rok 2017 o sumu 1 000,00 Eur. Odôvodnením 

žiadosti bola úhrada faktúry z predchádzajúceho roka. Obci boli doručené Stanovy OZ FS 

Jablonečka, zápisnica OZ FS Jablonečka a doklad o pridelení IČO. Tieto doklady OZ FS 
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Jablonečky spĺňajú možnosť poskytovanie dotácie podľa VZN č. 59/2009 prijatého dňa 

11.12.2009 o poskytovaní dotácií. Informoval o čerpaní finančných prostriedkov FS Jablonečka 

k 30. 5. 2017, pričom výška schválených FP bola 3 500,00 Eur, za nájom zaplatili - 144,00 Eur, 

za nákup krojových častí - 1 040,00 Eur, za prenájom reklamnej plochy - 144,00 Eur, za tlač 

inzercie k 20. výročiu - 24,00 Eur. Zostatok k 30.05.2017 predstavuje 2 148,00 Eur. Komisia 

odporúča OZ schváliť navýšenie dotácie pre OZ FS Jablonečka ako aj zmenu financovania FS 

Jablonečky formou Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre OZ 

FS Jablonečka, pričom výška dotácie uvedená v Zmluve predstavuje. 3 148,00 Eur.  

Počas prejednávania predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Peter 

Novický. 

 Poslanci OZ schválili navýšenie dotácie obce FS Jablonečka o sumu nevyčerpanú FS 

v roku 2016, ako aj zmenu financovania FS. 

 

Uznesenie č. 81/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

navýšenie dotácie OZ FS Jablonečka o sumu 1000,- Eur (slovom: jedentisíc Eur), ktorá 

predstavuje sumu nevyčerpanej dotácie FS Jablonečka v roku 2016.  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 82/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmenu financovania OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves, t. j. vyplácanie dotácie obce 

Pečovská Nová Ves OZ FS Jablonečka na účet z dôvodu zmeny formy existencie FS, nakoľko 

sa stali občianskym združením. 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Následne prednosta OcÚ predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj 

výdavkov v celkovej sume 29 000,- Eur. Detailne pomenoval plusy a mínusy v návrhu úpravy 

rozpočtu. Konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 341 000,- Eur.   

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť rozpočtové 

opatrenie č. 3/2017.  

Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 83/2017 

 

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 obce Pečovská Nová Ves č. 3/2017 zo dňa 16.6.2017 spočívajúce 

v prekročení príjmov v celkovej sume 29 000,- Eur a v prekročení výdavkov v celkovej sume 

29 000,- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 341 000,- Eur. 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

    

 

K bodu č. 14 

 V tomto bode programu poslanci OZ prejednali návrh na schválenie VZN o organizácii 

miestneho referenda v obci Pečovská Nová Ves. 

Predseda komisie verejného záujmu Jaroslav Želinský oboznámil  prítomných so 

stanoviskom komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia nemá 

pripomienky k navrhovanému VZN, až na vysvetlenie pojmu „miestne referendum so 

záväzným odporúčaním“.  Spracovateľka návrhu Ing. Nalevanková  vysvetlila, že vo VZN  je  

zapracovaná  možnosť, aby  obecné zastupiteľstvo v svojom uznesení o vyhlásení referenda 

rozhodlo  o tom, že výsledky miestneho referenda budú platné a záväzné bez ohľadu na počet 

oprávnených voličov, ktorí sa ho zúčastnia. Zastupiteľstvo sa vyhlásením miestneho referenda 

za miestne referendum so záväzným odporúčaním dobrovoľne zaviaže, že bude výsledky vôle 

obyvateľov obce vyjadrené v referende rešpektovať bez ohľadu na to, či sa ho zúčastní zákonom 

stanovené kvórum. Táto úprava predstavuje rozšírenie možností obyvateľov obce podieľať sa 

na správe vecí verejných v obci priamo.  

Návrh znenia VZN bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej  

stránke obce na pripomienkovanie 

Poslanci po diskusii  k predmetnému VZN sa uzniesli, že z navrhovaného VZN vylúčia 

body týkajúce sa miestneho referenda so záväzným odporúčaním a to konkrétne z čl. 2  bod 

7,  z čl. 4 body  3,4,5,6,7, z čl. 12 bod 3a), čl. 16 bod 1 h), čl. 17 bod 6h). 

 Poslanci OZ po zapracovaní pripomienok  sa jednohlasne uzniesli na VZN č.1/2017 

o organizácii miestneho referenta v obci Pečovská Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 84/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznáša  

 

na VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Pečovská Nová Ves s účinnosťou 

pätnásť dní po jeho zverejnení so zapracovaním pripomienok. 

  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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K bodu č. 15 

 V tomto bode programu poslanci OZ prejednali návrh na schválenie VZN č. 2/2017 

o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dvojčiat. 

Predseda sociálnej komisie Ing. Jozef Balaščík oboznámil  prítomných so stanoviskom 

komisie k prejednávanému bodu programu. Uviedol, že komisia navrhuje upraviť predložený  

návrh nového VZN takto : 

 zmeniť názov VZN z  poskytnutia  jednorazového príspevku pri narodení  dvojčiat na 

poskytnutie jednorazového príspevku  pri súčasnom  narodení  dvoch a  viac detí, 

 výšku jednorazového príspevku navrhuje vo výške  150,- Eur na každé dieťa, 

 v navrhovanom VZN odporúča doplniť akceptovanie  platných daňových  dokladov 

k čerpaniu príspevku s dátumom jeho vystavenia najskôr dva mesiace pred narodením detí, 

 odporúča, aby  kontrolu predloženej žiadosti vykonával poverený pracovník obecného úradu 

a jeho vyplatenie nepodliehalo schvaľovaniu obecného zastupiteľstva.  

Komisia konštatovala, že návrh znenia VZN bol  riadne zverejnený na úradnej tabuli obce 

a následne na internetovej  stránke  obce na pripomienkovanie. Zobrala na vedomie informáciu  

OcÚ, že ku dňu zasadnutia komisie obecný úrad neeviduje žiaden návrh verejnosti na doplnenie 

alebo zmenu navrhovaného znenia predmetného VZN. Komisia  odporučila OZ uvedené 

návrhy zmien do VZN zapracovať a následne VZN prijať. 

 Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového príspevku pri  

súčasnom  narodení  dvoch a  viac detí so zapracovaním návrhov na doplnenie. 

 

Uznesenie č. 85/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

sa uznáša  

 

na VZN č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového príspevku pri súčasnom narodení  dvoch a  viac 

detí s účinnosťou pätnástich  dní po jeho zverejnení, so zapracovaním navrhovaných zmien 

a doplnení.  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 16 

 

16.1 V tomto bode starosta obce informoval, že uznesením OZ č. 21/2017 zo dňa 3.3.2017 bolo 

schválené podanie projektového zámeru na projekt „ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové 

úpravy a vybavenie priestorov knižnice“. Projektový zámer bol obcou podaný a úspešne 

posúdený.  

Uznesením OZ č. 41/2017 zo dňa 7.4.2017 bolo schválené podanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci výzvy Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program (IROP) na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 

technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 

druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, s projektom „ZŠ 

Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“, zabezpečenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 7 498,76 Eur (slovom: 
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sedemtisícštyristodeväťdesiatosem 76/100 Eur) rozdielu celkových oprávnených výdavkov 

projektu vo výške 149 975,28 Eur (slovom: stoštyridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatpäť 

28/100) a poskytnutého NFP vo výške 142 476,52 Eur (slovom: 

stoštyridsaťdvatisícštyristosedemdesiatšesť 52/100 Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci a zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   

a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o aktualizáciu údajov zo schváleného uznesenia 

OZ, nakoľko vypracovaním PD, detailným spracovaním rozpočtu podľa PD, ako aj vykonaným 

prieskumov trhu v rámci spracovania žiadosti o NFP došlo k zmene výšky schválených súm.  

Poslanci OZ schválili zmenu uznesenia OZ č. 41/2017 zo dňa 7.4.2017.  

 

Uznesenie č. 86/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

mení 

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 41/2017 zo dňa 7.4.2017 takto: 

 

 za prvý bod pridáva druhý bod, ktorý znie:  

„zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci“, 

 

 v bode tri nahrádza pôvodné sumy sumami:  

- „sumu spolufinancovania projektu vo výške 7 498,76 Eur (slovom: 

sedemtisícštyristodeväťdesiatosem 76/100 Eur) mení na sumu 4 354,65 Eur (slovom: 

štyritisíctristopäťdesiatštyri 65/100 Eur)“ 

 

- „sumu celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 149 975,28 Eur (slovom: 

stoštyridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatpäť 28/100) mení na sumu 87 092,95 Eur 

(slovom: osemdesiatsedemtisícdeväťdesiatdva 52/100)“, 

 

- „sumu poskytnutého NFP vo výške 142 476,52 Eur (slovom: 

stoštyridsaťdvatisícštyristosedemdesiatšesť 52/100 Eur) mení na sumu 82 738,30 Eur 

(slovom: osemdesiatdvatisícsedemstotridsaťosem 30/100 Eur)“. 

 

Po doplnení úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

č. 41/2017 zo dňa 7.4.2017 je následné: 

 

schvaľuje 

 

 podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves 

v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu 

pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na predkladanie žiadostí o NFP na 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 

odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-

2016-13, s projektom „ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie 

priestorov knižnice“, 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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 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 4 354,65 

Eur (slovom: štyritisíctristopäťdesiatštyri 65/100 Eur) rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu vo výške 87 092,95 Eur (slovom: osemdesiatsedemtisícdeväťdesiatdva 

52/100) a poskytnutého NFP vo výške 82 738,30 Eur (slovom: 

osemdesiatdvatisícsedemstotridsaťosem 30/100 Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

16.2 V tomto bode starosta obce požiadal poslancov OZ o podporu schválenia podania žiadosti 

o dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017, konkrétne projektu pod názvom „Pre 

radosť detí z pohybu“, ktorého predmetom je výstavba nového detského ihriska v obci 

Pečovská Nová Ves. Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie 

projektu.  

 

Uznesenie č. 87/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 podanie žiadosti o dotáciu z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ obcou 

Pečovská Nová Ves, konkrétne projektu pod názvom „Pre radosť detí z pohybu“, ktorého 

predmetom je výstavba nového detského ihriska v obci Pečovská Nová Ves  v súlade 

s technickými požiadavkami kladenými  na detské ihrisko v zmysle charakteristiky 

programu „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ vo výške požadovanej dotácie 13 000,- 

Eur (slovom: trinásť tisíc Eur), 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 12,9 % 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                     

   

K bodu č. 17 

V bode s titulom „Prevody z majetku a do majetku obce Pečovská Nová Ves“ poslanci 

OZ postupne prejednali: 

 

17.1 Podanie Mgr. Ľudmily Fabianovej Mikitovej zo Sabinova s titulom „Žiadosť o zámenu 

pomerných častí pozemku zo dňa 9.6.2017“ z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov 
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k pozemku zakúpeného od obce Pečovská Nová Ves v roku 2008, cez ktorý prechádza 

plynovod, pričom kupujúca na túto skutočnosť nebola predávajúcim upozornená.  

Starosta obce odprezentoval stanovisko ekonomickej komisie k prejednávanému bodu 

programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť zámer prevodu majetku obce 

bezodplatnou zámenou. 

Poslanci OZ schválili zámer majetkového vysporiadania – prevodu majetku obce 

zámenou.  

 

Uznesenie č. 88/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

zámer prevodu majetku Obce Pečovská Nová Ves bezodplatnou zámenou novovytvorenej 

parcely registra KN-C  1101/38, druh pozemku: záhrady, o výmere 89 m2, k. ú. Pečovská Nová 

Ves,  ktorá vznikla z pôvodnej parcely KN-C 1101/29, druh pozemku: záhrady o výmere 805 

m2, zapísanej na LV 1116 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na základe geometrického 

plánu na zameranie parcely č. 12/2017 zo dňa 14.6.2017 vypracovaného firmou GEODUS, 

s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov, za novovzniknutú parcelu registra KN-C 1101/37, druh 

pozemku: ostatné plochy, o výmere 89 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves,  ktorá vznikla z pôvodnej 

parcely KN-C 1101/28, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 640 m2, zapísanej na LV 1664 

vo vlastníctve Mgr. Ľudmily Fabianovej Mikitovej, nar. 23.9.1981, bytom ul. 17. novembra  

409/51, Sabinov na základe geometrického plánu na zameranie parcely č. 12/2017 zo dňa 

14.6.2017 vypracovaného firmou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 79, Sabinov z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku zakúpenému od obce Pečovská Nová Ves 

v roku 2008, cez ktorý prechádza plynovod, pričom kupujúca na túto skutočnosť nebola 

predávajúcim upozornená.  

 Prevod majetku obce zámenou 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  parcelu registra KN-C 1101/28, druh pozemku: ostatné 

plochy o výmere 640 m2, z ktorej vznikla prevádzaná parcela registra KN-C 1101/37,  druh 

pozemku: ostatné plochy, o výmere 89 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves Mgr. Ľudmila Fabianová 

Mikitová kúpila od obce Pečovská Nová Ves v roku 2008 ako plnohodnotnú parcelu bez 

vecných bremien, pričom pri príprave stavby oplotenia parcely zistila, že predmetným 

pozemkom prechádza plynovod, o ktorom predávajúci – obec Pečovská Nová Ves vedela už 

pri prevode majetku a kupujúcu na danú skutočnosť neupozornila. Novovzniknutá parcela 

registra KN-C 1101/38, druh pozemku: záhrada, o výmere 89 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves vo 

vlastníctve obce je v susedstve – dotyku s pozemkom KN-C 1101/28, druh pozemku: ostatné 

plochy, o výmere 640 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Mgr. Ľudmily Fabianovej 

Mikitovej. 

 Zamieňajúca – Mgr. Ľudmila Fabianová Mikitová nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 

6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Menovaná bude znášať  

náklady spojené s úhradou poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra 

nehnuteľnosti.   

 Zamieňajúci – Obec Pečovská Nová Ves bude znášať  náklady spojené s geometrickým 

zameraním pozemku.  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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17.2  Podanie Zdenka Červeňáka, nar. 6.1.1984, ul. Rómska 40 z Pečovskej Novej Vsi s titulom 

„Žiadosť o odkúpenie parcely č. 1494/66“ z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod 

dodatočne legalizovanou stavbou.  

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom komisie k prejednávanému bodu 

programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť zámer prevodu majetku obce 

žiadateľovi.  

Poslanci OZ schválili zámer predaja pozemku. 

 

Uznesenie č. 89/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

zámer predaja majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne pozemku – novo vytvorenej 

parcely registra KN-C 1494/66, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku - zastavané 

plochy,  výmera 33 m2 v podiele 1/1, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely č. KN-C č. 

1494/1, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves na základe  geometrického plánu na 

zameranie parciel č. 129/2016 zo dňa 9.11.2016 pre Zdenka Červeňáka, nar. 6.1.1984, ul. 

Rómska  731/40, Pečovská Nová Ves, za predajnú cenu 10,00 Eur/m², spolu za sumu 330,00 

Eur (slovom: tristotridsať Eur).  

 Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce stanovená podľa osobitného 

predpisu  - znaleckého posudku č. 49/2017 zo dňa 18.5.2017 vypracovaného súdnym znalcom 

Ing. Bartolomejom Turocim, bytom 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  na predmete zámeru prevodu parcele sa nachádza čierna 

stavba, ktorú mieni Zdenko Červeňák ako stavebník zlegalizovať. Parcela registra KN-C 

1494/66, k. ú. Pečovská Nová Ves, sa súčasne nachádza bezprostredne pred rodinným domom 

Zdenka Červeňáka, ktorý predmet prevodu dlhodobo  užíva na bývanie 

 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 pozemku a úhradou poplatkov spojených so zápisom 

vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

17.3  Podanie Valérie Pernišovej, trvale bytom Kukučínova 232/22, Kanianka s titulom 

„Žiadosť o odkúpenie vymedzenej časti pozemku parc. č. 602/1“ z dôvodu vysporiadania 

vlastníckych vzťahov k predzáhradke pred rodinným domom súp. č. 133 na parcele 583, k. ú. 

Pečovská Nová Ves.  

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť zámer 

prevodu majetku obce žiadateľkám. Poslanci OZ schválili zámer predaja pozemku. 

   

 

 



 16 

 

Uznesenie č. 90/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

zámer predaja majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne pozemku – novovytvorenej parcely 

registra KN-C 602/11, druh pozemku ostatné plochy  o  výmere 64 m2, za cenu 10,- Eur/m2, 

spolu za celkovú cenu 640,- Eur (slovom: šesťstoštyridsať Eur), z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre Valériu Pernišovú, rod. Pernišovú, nar. 26.12.1983, bytom Kukučínova 232/22, 

Kanianka v podiele 1/2  a Valériu Pernišovú, rod. Mikušovú, nar. 5.7.1945, bytom Kukučínova 

232/22, Kanianka v podiele 1/2. Táto cena je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce 

stanovená podľa osobitného predpisu  - znaleckého posudku č. 53/2017 zo dňa 25.5.2017 

vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom Turocim, bytom 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 bezprostredne pred 

rodinným domom v Pečovskej Novej Vsi na ul. Hlavnej, súp. č. 133 a parcelou registra KN-C  

583, zapísanými na LV 51, k. ú. Pečovská Nová Ves, ktoré vlastnia Valéria Pernišová, rod. 

Pernišová a Valéria Pernišová, rod. Mikušová a predmet prevodu dlhodobo užívajú 

ako  oplotenú predzáhradku pred rodinným domom. 

 Nadobúdateľky pozemku nie sú osobami uvedenými v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 Kupujúce budú znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku, geometrickým zameraním pozemku a náhradou 

poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                               

17.4  Kúpu pozemku - parcely registra KN C 1072/2, druh pozemku: vodná plocha, zapísanej 

na LV 2181, k. ú. Pečovská Nová Ves v spoluvlastníckom podiele 16/41 z celkovej výmery 

100 m2,  nachádzajúcej pod budúcou stavbou cyklochodníka EuroVelo 11 v časti zvanej Ginec 

od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Pečovská Nová Ves. 

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť kúpu 

pozemku v prospech obce Pečovská Nová Ves. 

Poslanci OZ schválili kúpu pomernej časti pozemku. 

 

Uznesenie č. 91/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

majetkovo-právne vysporiadanie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Pečovská Nová Ves, časti 

zvanej Ginec vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Pečovská Nová Ves, ul. Kostolná 

56, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 35 507 624, konkrétne parcely registra KN C 1072/2, 
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zapísanej na LV 2181, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku: vodná plocha, 

v spoluvlastníckom podiele 16/41 z celkovej výmery 100 m2, ktorému zodpovedá plocha          

39 m2, v prospech Obce Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 33, Pečovská Nová Ves za predajnú 

cenu 0,64 Eur/m2 – (slovom: nula 64/100 Eur), spolu za sumu 25,00 Eur (slovom: dvadsaťpäť 

Eur). Obec Pečovská Nová Ves uhradí náklady spojené s náhradou poplatkov spojených so 

zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

 Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                      

Uznesenie č. 92/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves, PhDr. Jaroslava Dujavu na podpísanie kúpnej zmluvy 

spojenej s predajom parcely registra KN C  1072/2, zapísanej na LV 2181,  k. ú. Pečovská Nová 

Ves, druh pozemku: vodná plocha, v spoluvlastníckom podiele 16/41 z celkovej výmery         

100 m2, ktorému zodpovedá plocha  39 m2, od vlastníka - Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Pečovská Nová Ves, ul. Kostolná 56, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 35 507 624,  v prospech 

Obce Pečovská Nová Ves, ul. Hlavná 33, Pečovská Nová Ves za predajnú cenu 0,64 Eur/m2 – 

(slovom: nula 64/100 Eur), spolu za sumu 25,00 Eur (slovom: dvadsaťpäť Eur).      

 Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                       

17.5 Zámer prevodu majetku Obce Pečovská Nová Ves zámenou, konkrétne pozemku – 

novovytvorenej parcely registra KN-C  333/9, druh pozemku: záhrada, k. ú. Pečovská Nová 

Ves, v spoluvlastníckom podiely 1/1 o výmere 17 m2,  zapísaného na LV 1116,  za parcelu 

registra KN-C 1544/10, druh pozemku: ostatné plochy, k. ú. Pečovská Nová Ves, 

v spoluvlastníckom podiely 1/1 o výmere 17 m2,  zapísanej na LV 719, vo vlastníctve Jozefa 

Sirotňáka, nar. 12.9.1973, bytom ul. Kvetná 217/18, Pečovská Nová Ves z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod telesom cesty  miestnej komunikácie na 

ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi medzi dvomi pozemkami pod miestnou 

komunikáciou vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves. 

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť zámer 

prevodu majetku obce zámenou. 

  Poslanci OZ schválili zámer prevodu majetku obce zámenou. 

 

Uznesenie č. 93/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zámer prevodu majetku Obce Pečovská Nová Ves bezplatnou zámenou novovytvorenej parcely 

registra KN-C  333/9, druh pozemku: záhrady, o výmere 17 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves,  ktorá 

vznikla z pôvodnej parcely C KN 333/4, druh pozemku: záhrady, v spoluvlastníckom podiely 

1/1 o výmere 313 m2 , zapísanej na LV 1116 na základe geometrického plánu na zameranie 

parcely č. 22/2017 zo dňa 24.5.2017 vypracovaného firmou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 
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79, Sabinov  za parcelu registra KN-C  1544/10, druh pozemku: ostatné plochy, k. ú. Pečovská 

Nová Ves, v spoluvlastníckom podiele 1/1 o výmere 17 m2,  zapísanej na LV 719, vo vlastníctve 

Jozefa Sirotňáka, nar. 12.9.1973, bytom ul. Kvetná 217/18, Pečovská Nová Ves z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Na 

Trubalovec v Pečovská Nová Ves.  

 Prevod majetku obce zámenou 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 pod telesom cesty  

miestnej komunikácie na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi medzi dvoma pozemkami 

pod miestnou komunikáciou, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves. 

 Zamieňajúci - Jozef Sirotňák nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 Zamieňajúci – Obec Pečovská Nová Ves bude znášať všetky náklady spojené s 

geometrickým zameraním pozemku a náhradou poplatkov spojených so zápisom vlastníckych 

vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                              

 

17.6       Kúpu pomernej časti pozemku - parcely registra KN-C 1050/3, druh pozemku: trvalý 

trávnatý porast, k. ú. Pečovská Nová Ves, v spoluvlastníckych podieloch 1/60 a 1/15 z celkovej 

výmery 36 m2,  od spoluvlastníkov  Vladimíra Komanického z Ľubotíc a Kornelija Ioana 

Komanického z Bardejova pre Obec Pečovská Nová Ves z dôvodu vysporiadania vlastníckych 

vzťahov k pozemku pod pripravovanou stavbou cyklotrasy EuroVelo 11.  

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť kúpu 

pomernej časti pozemku  pre obec Pečovská Nová Ves. 

  Poslanci OZ schválili kúpu pomernej časti pozemku. 

 

Uznesenie č. 94/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

kúpu pomernej časti pozemku - parcely registra KN-C 1050/3, druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, zapísanej na LV 1859, k. ú. Pečovská Nová Ves, v spoluvlastníckych podieloch 1/60 a 

1/15 z celkovej výmery pozemku 36 m2, za cenu 0,64 Eur/m2 (slovom: nula 64/100 Eur), 

konkrétne - spoluvlastnícky podiel 1/60 za celkovú kúpnu cenu 1,- Eur (slovom: jeden Eur) 

pre Vladimíra Komanického, rod. Komanický, nar. 4.2.1940, bytom ul. Jána Kostru 6327/1, 

080 06 Ľubotice  a  spoluvlastnícky podiel 1/15 za celkovú kúpnu cenu 1,54.- Eur (slovom: 

jeden 54/100 Eur) pre Kornelija Ioana Komanického, rod. Komanický, nar. 4.9.1943, bytom 

ul. Wolkerova 590/7, 085 01 Bardejov.   

  Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená podľa osobitného predpisu  - znaleckého 

posudku č. 10/2017 zo dňa 29.1.2017, vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom 

Turocim, ul. Jarková 134/1, 082 71 Krivany.  

 Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené náhradou poplatkov spojených so 

zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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17.7  Kúpu  pomernej časti parcely registra KN-E  494/13, druh pozemku ostatné plochy 

v spoluvlastníckom podiele 2/16 z celkovej plochy 1165 m2, čo predstavuje výmeru 146 m2, 

za dohodnutú cenu 10,- Eur/m2 , spolu za celkovú cenu 1460,- Eur (slovom: 

jedentisícštyristošesťdesiat Eur) od spoluvlastníčky  Valérie Pernišovej, rod. Mikušovej  

nar. 5.7.1945, bytom Kukučínova 232/22, Kanianka  pre obec Pečovská Nová Ves z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod miestnou komunikáciou.  

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť kúpu 

pomernej časti pozemku do vlastníctva obce.  

  Poslanci OZ schválili kúpu pomernej časti pozemku. 

 

 

Uznesenie č. 95/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

nákup pomernej časti parcely registra KN-E  494/13, druh pozemku ostatné plochy 

v spoluvlastníckom podiele 2/16 z celkovej plochy 1165 m2, čo predstavuje výmeru 146 m2, 

za dohodnutú cenu 10,- Eur/m2, spolu za celkovú cenu 1460,-Eur (slovom: 

jedentisícštyristošesťdesiat Eur) od spoluvlastníčky  Valérie Pernišovej, rod. Mikušovej, nar. 

5.7.1945, bytom Kukučínova 232/22, Kanianka pre obec Pečovská Nová Ves z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod miestnou komunikáciou.  

 Všeobecná hodnota predmetu kúpy bola stanovená podľa osobitného predpisu - 

znaleckého posudku č. 48/2017 zo dňa 16.5.2017 vypracovaného súdnym znalcom Ing. 

Bartolomejom Turocim, bytom ul. Jarková 134/1, Krivany. 

 

 Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku a náhradou poplatkov spojených so zápisom 

vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                            

 

17.8 Kúpu  pomernej časti parcely registra KN-E  494/13, druh pozemku ostatné plochy 

v spoluvlastníckom podiele 1/8 z celkovej plochy 1165 m2, od spoluvlastníka Mareka 

Chalmovského zo Štúrova pre obec Pečovská Nová Ves z dôvodu vysporiadania vlastníckych 

vzťahov k pozemku pod miestnou komunikáciou.  

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia porúča OZ schváliť kúpu pomernej 

časti pozemku do vlastníctva obce.  

  Poslanci OZ schválili kúpu pomernej časti pozemku. 
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Uznesenie č. 96/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

nákup pomernej časti parcely registra KN-E 494/13, druh pozemku ostatné plochy 

v spoluvlastníckom podiele 1/8 z celkovej plochy 1165 m2, čo predstavuje výmeru 146 m2, 

za dohodnutú cenu 8,61 Eur/m2, spolu za celkovú cenu 1253,83 Eur (slovom: 

jedentisícdvestopäťdesiattri 83/100 Eur) od spoluvlastníka Mareka Chalmovského, nar. 

3.12.1974, bytom Jesenského 92/68, Štúrovo pre obec Pečovská Nová Ves z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod miestnou komunikáciou.  

 Všeobecná hodnota predmetu kúpy bola stanovená podľa osobitného predpisu - 

znaleckého posudku č. 48/2017 zo dňa 16.5.2017 vypracovaného súdnym znalcom Ing. 

Bartolomejom Turocim, bytom ul. Jarková 134/1, Krivany. 

 

 Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku a náhradou poplatkov spojených so zápisom 

vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľnosti.   

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                                

K bodu č. 18 

V bode s titulom „Doručené podania“ poslanci OZ postupne prejednali: 

 

18.1 Podanie Jolany Mašľarovej z Pečovskej Novej Vsi s titulom „Žiadosť o vysporiadanie 

pozemku pod prístupovou komunikáciou k rodinnému domu“ zo dňa 4.5.2017.  

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval,, že komisia odporúča OZ vziať na vedomie 

žiadosť p. Jolany Mašľarovej.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť Jolany Mašľarovej.  

 

Uznesenie č. 97/2017 

 

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  

 

žiadosť Jolany Mašľarovej, bytom ul. Kostolná 415/32, Pečovská Nová Ves o vysporiadanie 

pozemkov - registra KN-E 173, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2, 

zapísanej na LV 1818 v k. ú. Pečovská Nová Ves, registra KN-E 177/1, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, zapísanej na LV 1819 v k. ú. Pečovská Nová Ves 

a registra KN-E 177/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, zapísanej 

na LV 1820 v k. ú. Pečovská Nová Ves v prospech Obce Pečovská Nová Ves za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov z väčšej časti v súkromnom vlastníctve pod 

prístupovou cestou  k rodinnému domu v jej vlastníctve na ul. Kostolnej 415/32, Pečovská 

Nová Ves. 
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18.2 Žiadosť spoločnosti LiveNET services s.r.o., ul. Na Dujave 193/1, Pečovská Nová Ves zo 

dňa 8.6.2017 o schválenie investičného zámeru spoločnosti s názvom „Výstavba optickej siete 

FTTH – Pečovská Nová Ves „líniová stavba““ v katastri obce Pečovská Nová Ves.  

Poslanci OZ schválili investičný zámer spoločnosti  LiveNET services s.r.o., Pečovská 

Nová Ves  na výstavbu optickej siete FTTH v obci Pečovská Nová Ves ako líniovej stavby.  

 

Uznesenie č. 98/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

investičný zámer spoločnosti LiveNET services s.r.o., ul. Na Dujave 193/1, Pečovská Nová 

Ves  na výstavbu optickej siete FTTH v obci Pečovská Nová Ves ako líniovej stavby.  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                                

18.3 Podanie Jozefa Kaduka z Pečovskej Novej Vsi zo dňa 31.5.2017 s titulom „Žiadosť 

o  zrušenie odtokov dažďovej vody od susedov“, ktorí na miestnu komunikáciu na ul. Záhradnej 

v Pečovskej Novej Vsi odvádzajú dažďovú vodu zo striech rodinných domov a tak mu 

spôsobujú majetkovú ujmu. K žiadosti sa vyjadrili predseda stavebnej komisie Ing. Jozef 

Kolcun a starosta obce, ktorí uviedli, že boli osobne oslovení vlastníci rodinných domov na ul. 

Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi v susedstve p. Kaduka a boli vyzvaní k odstráneniu zvodov 

dažďovej vody zo striech ich rodinných domov na ulicu v časovom horizonte do dvoch 

týždňov. Súčasne  boli upozornení, že v prípade neuposlúchnutia výzvy budú zo strany obce 

prijaté ďalšie opatrenia na zjednanie nápravy.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť Jozefa Kaduka. 

  

Uznesenie č. 99/2017 

 

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  

 

podanie Jozefa Kaduka z Pečovskej Novej Vsi zo dňa 31.5.2017, ktorým sa domáha zrušenia 

odtokov dažďovej vody od susedov, ktorí na miestnu komunikáciu na ul. Záhradnej 

v Pečovskej Novej Vsi odvádzajú dažďovú vodu zo striech rodinných domov a tak mu 

spôsobujú majetkovú ujmu.  

 

18.4 Podanie obyvateľov ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi, ktorým žiadajú o riešenie 

havarijného stavu rozpadávajúceho sa domu súp. č. 104/31 po nebohej Márii Kolesárovej a na 

priľahlom pozemku, ktorý je neudržiavaný, zarastený krovím, v ktorom prežívajú rôzne 

hlodavce. Starosta obce informoval poslancov OZ o vykonaných opatreniach a ďalšom postupe 

pri výkone štátneho stavebného dohľadu zo strany obce pri riešení tejto dlhodobo neriešenej 

veci.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť občanov. 
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Uznesenie č. 100/2017 

 

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  

 

podanie obyvateľov ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi, ktorým žiadajú o riešenie 

havarijného stavu rozpadávajúceho sa rodinného domu súp. č. 104/31 po nebohej Márii 

Kolesárovej, naposledy bytom ul. Záhradná 104/31, Pečovská Nová Ves, ktorá zomrela dňa 

29.2.2012. 

 

18.5 Podanie obyvateľov ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 8.6.2017, ktorým žiadajú 

o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v časti od mäso-

výroby smerom na ul. Záhradnú a opravu živičného povrchu miestnej komunikácie.  

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Uviedol, že komisia odporúča OZ zobrať na vedomie 

žiadosť občanov z ul. Ľutinskej.  Odpovedal na otázky poslancov OZ k vlastníckym vzťahom 

k pozemkom pod cestou a neriešeniu jej havarijného stavu z titulu, že tieto pozemky nevlastní 

obec. 

Poslanci OZ zobrali žiadosť občanov na vedomie. 

  

Uznesenie č. 101/2017 

 

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  

 

žiadosť obyvateľov ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi, ktorou žiadajú  o majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v časti od mäsovýroby smerom na ul. 

Záhradnú a opravu živičného povrchu miestnej komunikácie.  

 

18.6 Poslanci OZ prejednali návrh starostu obce na zaradenie stavby Multifunkčné ihrisko 

v areáli ZŠ na parcele č. KN-C 884/7, k. ú. Pečovská Nová Ves v hodnote 78 696,53 Eur do 

majetku obce.  

 Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie 

k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť zaradenie 

stavby do majetku obce.  

Poslanci OZ schválili zaradenie stavby do majetku obce. 

 

Uznesenie č. 102/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby „Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ“ na parcele č. KN-C 884/7, k. ú. 

Pečovská Nová Ves v hodnote 78 696,53 Eur do majetku obce.  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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18.7 Podania ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves z 28.4.2017 a z 18.5.2017 s titulom „Žiadosť“. 

Starosta obce oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie k prejednávanému 

bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť  žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves o vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy 

o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prvého pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní. 

 Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

vo výške 773,10 Eur na základe žiadosti zo dňa 28.4.2017 a vo výške 773,10 Eur na základe 

žiadosti zo dňa 18.5.2017. 

 

Uznesenie č. 103/2017 

 

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 prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí 

príspevku na podporu vytvorenia prvého pracovného miesta pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

v sume 773,10 Eur na základe žiadosti zo dňa 28.4.2017 a v sume 773,10 Eur na základe 

žiadosti zo dňa 18.5.2017. 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

18.8 Podanie ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves z 24.5.2017 s titulom „Žiadosť“. Starosta obce 

oboznámil  prítomných so stanoviskom ekonomickej komisie k prejednávanému bodu 

programu. Konštatoval, že komisia odporúča OZ schváliť  žiadosť ZŠ s MŠ Pečovská Nová 

Ves o vrátenie finančných prostriedkov  

 Poslanci OZ schválili  vrátenie finančných prostriedkov vo výške 2160,- Eur pre ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 24.5.2017. 

 

Uznesenie č. 104/2017 

 

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 prijatých od Nadácie Slovenskej sporiteľne na projekt Zelená 

oáza v sume 2160,-  Eur (slovom: dvetisícstošesťdesiat Eur) pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

na základe žiadosti zo dňa 24.5.2017. 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

  

18.9 Starosta oboznámil poslancov OZ o aktivitách a činnostiach štátnej príspevkovej 

organizácie Zdravé regióny zriadenej MZ SR, ktorá tieto začala aj v našej obci v rámci 

programu podpory zdravia osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia a súčasne ponúka aj 

jej odbornú pomoc na základe žiadosti obce.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť príspevkovej organizácie. 
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Uznesenie č. 105/2017 

 

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  

 

informáciu štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny zriadenej MZ SR, ktorá  začala 

v rámci programu podpory zdravia osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia v obciach 

svoju činnosť a súčasne ponúka aj odbornú pomoc.  

 

 

K bodu č. 19 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o: 

 postupe prác na rekonštrukcii mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi,  

 postupe prác na podporenom projekte „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová 

Ves, parc. č. 1471/22“,  

 postupe prác na projekte výstavby denného stacionára ASEN, 

 postupe rekonštrukcie čelného múra na miestnom cintoríne a revitalizácii areálu cintorína,  

 postupe prác pri rekonštrukcii chodníkov na ul. Za Ľutinkou a Na Pečovec, 

 postupe prác na rekonštrukcii lávky cez Torysu a úprave chodníka do lesa, 

 rekonštrukcii vstupu do miestnosti, ktorú užíva Klub dôchodcov, 

 rekonštrukcii vstupu do fitness centra ZŠ s MŠ, 

 odstránení havarijného stavu toaliet na OcÚ, 

 stave podporených obcou podaných žiadostí o NFP, žiadostí o dotácie a pripravenosti obce 

s projektmi na blížiace sa výzvy, 

 zasadnutí valného zhromaždenia MAS Bachureň, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.5.2017, 

 podpore obcou podaných žiadostí ÚPSVaR Prešov pre zvýšenie zamestnanosti, 

 stave pripravenosti obce na príjem regionálnych prostriedkov v rámci Akčného plánu NRO 

Sabinov a implementácii pripravených projektov sociálnej politiky, 

 stave podaných a z nich aj podporených žiadostí o regionálny príspevok v rámci Akčného 

plánu NRO Sabinov a ich implementácii, 

 stave povoľovacieho konania zmien a doplnkov územného plánu obce Pečovská Nová Ves 

č.1,  

 príprave VO na výber zberovej spoločnosti na odvoz komunálneho odpadu v obci, 

 Dni mikroregiónu Doliny Čergova dňa 24.6.2017 v obci Červená Voda. 

 

 

Uznesenie č. 106/2017 

 

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  

 

informáciu starostu obce o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 8.4.2017 

do 16.6.2017. 
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    K bodu č. 20 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“  najskôr starosta 

obce odpovedal na podnety poslancov z minulého zastupiteľstva: 

 Požiadavka poslanca Ing. Jozefa Kolcuna o úpravu asfaltového povrchu na oprave 

prekopávky na ul. Záhradnej bola odstránená v najkratšom možnom čase - do týždňa. 

 Požiadavka poslanca Petra Novického o prijatie opatrení u Jozefa Vargu, bytom na ul. 

Školskej v Pečovskej Novej Vsi, ktorý spaľuje v rodinnom dome neznáme materiály a dymové 

splodiny z nich znečisťujú životné prostredie a obmedzujú občanov bývajúcich v okolí na ul. 

Školskej bola vyriešená tak, že menovaný bol predvolaný na OcÚ, oboznámený z predmetom 

podnetu, požiadaný o vysvetlenie. Umožnil fyzické preverenie podania, pri ktorom bolo 

zistené, že v pivničných priestoroch rodinného domu je osadený kotol zn. Defro, typ KDR 25 

na spaľovanie drevného odpadu. V ďalšom priestore sa nachádza sklad paliva. Palivové drevo 

bolo umiestnené aj na dvore. Vizuálnou prehliadkou neboli zistené impregnované drevené 

odrezky spolu s drevnou hmotou na spaľovanie, ktorú p. Varga používa na vykurovanie svojho 

rodinného domu. V pivničných priestoroch a na dvore bolo zistené iba spaľovanie drevnej 

hmoty bez impregnácie. Impregnované odrezky a zostatky neboli spozorované ani v okolí 

bydliska. So súhlasom p. Vargu bola vykonaná skúška spaľovania, pri ktorej naložil do kotla 

kusy drevnej hmoty, pričom bolo zistené, že počas vykurovania cca. 20 minút bola z komína 

spozorovaná tmavá dymová vlečka, ktorá po tomto čase pomaly zanikla. Podľa stanoviska 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Košice je tento stav 

pri procese zakurovania paliva do časového limitu cca. 30 minút prístupným limitom. Fyzickou 

obhliadkou so súhlasom vlastníka pri zakurovaní nebolo zistené extrémne zadymenie 

v priestore susedného dvora. 

  Následne odznel podnet poslanca Mgr. Karabinoša, ktorý sa informoval na čistenie 

priekop okolo cesty I/68 a poukázal na ich havarijný stav hlavne v časti od ul. Záhradnej po 

zdravotné stredisko, kde sú poprepádané betónové dielce, ktoré po búrkach bránia plynulému 

odtoku vody.  

     Poslanec Novický sa opýtal na situáciu čiernych skládok v obci. P. starosta odpovedal, že aj  

žiadosť  na odstránenie čiernych skládok nám bola podporená.  

     Poslanec Ing. Balaščík sa dotazoval na budovu bývalej sobášnej miestnosti, ktorá má 

v budúcnosti slúžiť ako denný stacionár. P. prednosta Andrej Petruš mu vysvetlil, že celá 

budova do základov bola rozobraná a  následne sa bude stavať nová budova na pôvodných 

spevnených základoch.  

   

  

K bodu č. 21 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ nezazneli žiadne otázky. Pri 

prejednávaní tohoto bodu nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti. Jediný zástupca 

verejnosti, ktorý sa zasadnutia OZ zúčastnil počas bodu 10 odprezentoval svoj investičný 

zámer, ktorý ponúka našej obci a následne odpovedal na otázky poslancov OZ.  Zasadnutie OZ 

opustil v závere bodu 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

K bodu č. 22 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ 

a požiadal ich o účasť na pripravovanej akcii „Deň mikroregiónu Dolina Čergova, ktorý sa 

uskutoční dňa 24.6.2017 v obci Červená Voda“. 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Jozef Kolcun - 

Ing. Jozef Balaščík -  

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková                                                                


