ZÁPISNICA
z XXVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

14.7.2017
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Silvia Orosová, Ján Antol.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov na zasadnutí OZ, konkrétne: poslanca Ing. Jozefa
Kolcuna pre plnenie povinností mimo územia republiky, Jána Antola pre čerpanie dovolenky
mimo územia republiky a poslankyňu Mgr. Silviu Orosovú z dôvodu plnenia pracovných
povinností. Starosta obce konštatoval, že fyzicky sú prítomní šiesti 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. Návrh na schválenie VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce
Pečovská Nová Ves ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1
5. Predaj majetku obce Pečovská Nová Ves a prevody majetku obce Pečovská Nová Ves
zámenou
6. Návrh na čerpanie rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2016
7. Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2017
8. Rôzne
9. Otázky poslancov OZ
10. Otázky a podnety občanov
11. Záver
Uznesenie č. 107/2017
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 XXVIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Krajňáková, za overovateľov boli určení Mgr.
Slavomír Karabinoš a Peter Novický.
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Uznesenie č. 108/2017
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 Mgr. Slavomíra Karabinoša a Petra Novického.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Ing. Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščík a Jaroslav Želinský.
Uznesenie č. 109/2017
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. Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščík a Jaroslav Želinský.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili Zmeny a doplnky
č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 110/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 zb. v zn. nesk. predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a § 26 ods.
3 a § 27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení (ďalej len stavebný zákon):
1. berie na vedomie
1.1. Správu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Pečovská
Nová Ves.
1.2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves.
1.3. Výsledok preskúmania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves podľa § 25
stavebného zákona Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa
29.06.2017 č. OU-PO-OVBP1/2017/27878/64972 ako príslušným orgánom územného
plánovania.
2. súhlasí
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves.
3. schvaľuje
3.1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení, Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O
Pečovská Nová Ves vypracované Ing. arch. Jurajom Medveckým - Heretikom,
3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť.
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4. žiada
4.1. zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves, v zmysle §
27 ods. 4 stavebného zákona, a to :
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým
spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom
zodpovedný: starosta obce
termín: do 30 dní
4.2. označiť Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves v zmysle § 28 ods. 1
stavebného zákona schvaľovacou doložkou
zodpovedný: starosta obce
termín: do 30 dní
4.3. uložiť Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves, v zmysle § 28 ods. 3
stavebného zákona na týchto miestach:
a) na obci - obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi
b) na stavebnom úrade v Pečovskej Novej Vsi
c) na Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky.
zodpovedný: starosta obce
termín: do 30 dní
4.4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy, sekcia výstavby, odbor územného
plánovania, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.
zodpovedný: starosta obce
termín: do 3 mesiacov
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
V tomto bode programu poslanci OZ prejednali a schválili:
5.1 Prevod majetku obce Pečovská Nová Ves bezodplatnou zámenou, konkrétne
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 za novovytvorenú 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 zo Sabinova 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.
Zámer prevodu majetku obce Pečovská Nová Ves bezodplatnou zámenou bol schválený
uznesením OZ č. 88/2017 zo dňa 16.6.2017.
Uznesenie č. 111/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prevod 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 novovytvorenú parcelu registra KN-C 1101/37, druh
pozemku: ostatné plochy, o výmere 89 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla z pôvodnej
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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.
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
nehnuteľností.
Zamieňajúci – Obec Pečovská Nová Ves bude znášať náklady spojené s geometrickým
zameraním pozemku.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

5.2 Predaj majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne novovytvorenej parcely registra KNC 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 z Pečovskej Novej Vsi, za predajnú cenu 10.- Eur/m²,
spolu za sumu 330.- Eur (slovom: tristotridsať Eur). 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.
Zámer predaja majetku obce Pečovská Nová Ves bol schválený uznesením OZ č. 89/2017
zo dňa 16.6.2017.
Uznesenie č. 112/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne pozemku – novovytvorenej 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, bytom ul. Rómska 731/40,
Pečovská Nová Ves, za predajnú cenu 10.- Eur/m², spolu za sumu 330.- Eur (slovom:
tristotridsať Eur).
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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 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 nehnuteľností.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

5.3 Predaj majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne novovytvorenej parcely registra KNC 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, bytom Kukučínova 232/22, Kanianka v podiele 1/2
a Valériu Pernišovú, rod. Mikušovú, 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. 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 nehnuteľností.
Zámer predaja majetku obce Pečovská Nová Ves bol schválený uznesením OZ č.
90/2017 zo dňa 16.6.2017.
Uznesenie č. 113/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj 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.
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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 nehnuteľností.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

5.4 Prevod majetku Obce Pečovská Nová Ves bezodplatnou zámenou, konkrétne
novovytvorenej parcely registra KN-C 333/9, druh pozemku: záhrada, k. ú. Pečovská Nová
Ves, v spoluvlastníckom podiele 1/1 o výmere 17 m2, zapísanej na LV 1116, 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, zapísanú na LV 719, vo vlastníctve Jozefa Sirotňáka z Pečovskej
Novej Vsi z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku 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.
Zámer prevodu majetku obce Pečovská Nová Ves bezplatnou zámenou bol schválený
uznesením OZ č. 93/2017 zo dňa 16.6.2017.
Uznesenie č. 114/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prevod majetku Obce Pečovská Nová Ves bezodplatnou 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 podiele
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
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, zapísanú 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 Pečovskej Novej Vsi.
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 nehnuteľností.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 6
V rámci predmetného bodu starosta obce informoval poslancov OZ o výsledkoch VOS
na výber dodávateľa stavby „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č.
1471/22“ a výške najnižšej vysúťaženej ceny diela.
V ďalšej časti na návrh prednostu OcÚ Andreja Petruša poslanci OZ schválili čerpanie
rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2016 v celkovej výške 90 000 Eur na
dofinancovanie stavby „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č.
1471/22“.
Uznesenie č. 115/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu za rok 2016 v celkovej výške 90 000 Eur na dofinancovanie stavby
„Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
Prednosta OcÚ Andrej Petruš predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová
Ves na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako
aj výdavkov v celkovej sume 133 000 Eur. Detailne pomenoval plusy a mínusy v návrhu
úpravy rozpočtu. V závere konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu
2 474 000 Eur.
Poslanci OZ predložený návrh schválili.
Uznesenie č. 116/2017
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. 4/2017 zo dňa 14.7.2017 spočívajúce
v prekročení príjmov v celkovej sume 133 000 Eur a v prekročení výdavkov v celkovej sume
133 000 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 474 000 Eur.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V bode programu s titulom „Rôzne“ poslanci OZ:
8.1 Zobrali na vedomie informáciu starostu obce o účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ
a účasti poslancov OZ a členov komisií na zasadnutiach komisií pracujúcich pri OZ za obdobie
prvého polroka 2017.
Uznesenie č. 117/2017
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 účasti poslancov OZ na zasadnutiach OZ a účasti poslancov OZ
a členov komisií na zasadnutiach komisií pracujúcich pri OZ v období prvého polroka 2017.
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8.2 Na úvod prejednávaného bodu programu starosta obce oboznámil prítomných s návrhom
podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktorú pripravuje vyhlásiť obec Pečovská Nová Ves na
výber najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom parciel KN C 1544/32,
1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za
účelom výstavby dvoch samostatných bytových domov po 12 bytov a za účelom výstavby
technickej vybavenosti k dvom bytovým domom. Nakoľko obec nemá prijatú právnu normu
na stanovenie ceny nájmu pozemku v obci za m2/rok, bolo súdnym znalcom Ing. Bartolomejom
Turocim vypracované odborné stanovisko na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov
KN C 1544/32, 1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská Nová Ves za m2/rok. V diskusii
k prejednávanému bodu programu postupne vystúpili poslanci Ing. Jozef Balaščík, Ing. Ondrej
Semančík, Mgr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický, starosta obce a prednosta OcÚ. Poslanci
OZ schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže (OVS), vyvolávaciu cenu za prenájom
pozemku stanovili na 1.- Eur m2/rok a termín vyhodnotenia OVS stanovili na 9.8.2017.
Uznesenie č. 118/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská Nová Ves na výber
najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom parciel KN C 1544/32,
1544/34 v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská Nová
Ves za účelom výstavby dvoch samostatných bytových domov, pričom každý z nich musí
mať 12 (slovom: dvanásť) jedno, dvoj a dva a pol izbových bytov, ktoré budú spĺňať
podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zabezpečenia všetkých činností
s tým súvisiacich vrátane zabezpečenia prípravných prác pre realizáciu stavby, stavebných
a dokončovacích prác, zriadenia staveniska v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“ a na výber nájomcu parcely KN C 1544/33
v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za
účelom výstavby technickej vybavenosti k dvom bytovým domom postaveným na parcelách
registra KN C 1544/32 o výmere 536 m2, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území
obce Pečovská Nová Ves a registra KN C 1544/34 o výmere 536 m2, druh pozemku ostatná
plocha v katastrálnom území obce Pečovská Nová Ves, vrátane miestnej komunikácie
s verejným osvetlením a odstavnej plochy vybudovanej pred dvoma bytovými domami
a príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie, ktoré budú spĺňať podmienky podľa
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákona č.
150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zabezpečenia všetkých činností s tým
súvisiacich vrátane zabezpečenia prípravných prác pre realizáciu stavby, stavebných
a dokončovacích prác, zriadenia staveniska v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“. Pozn. – Schválené znenie Vyhlásenia
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie nájomnej zmluvy tvorí prílohu
uznesenia.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

8.3 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o:
 schválenej dotácii MF SR na dofinancovanie rekonštrukcie mosta na ul. Rómskej
v Pečovskej Novej Vsi,
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ukončení prác na rekonštrukcii mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi,
ukončení rekonštrukčných prác čelného múra na miestnom cintoríne, finalizácii
revitalizácie cintorína a postupe prác pri výstavbe krížovej cesty,
oprave a asfaltovaní chodníka na ul. Za Ľutinkou,
oprave výtlkov na miestnych komunikáciách asfaltovaním na ul. Na Trubalovec, Hlavná,
Záhradná,
oprave chodníka na ul. Na Pečovec,
začatí stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste I/68 cez most Ľutinka“ v smere na obec
Červenica pri Sabinove v nasledujúcom týždni,
podpore projektu na výstavbu bezbariérového vstupu do ZŠ a interiérové úpravy - osadenia
schodiskovej plošiny pre imobilných na vnútorné schodisko v ZŠ,
zrealizovanej akcii „Deň mikroregiónu Dolina Čergova, ktorá sa konala dňa 24.6.2017 na
obci Červenej Vode,
stretnutí s občanmi dňa 30.6.2017 vo veci prípravy výstavby miestnej komunikácie na ul.
Záhradnej.

Uznesenie č. 119/2017
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 17.6.2017
do 14.7.2017.
8.4 Starosta obce informoval prítomných o aktuálnej situácii bezprostredne súvisiacej so
splnením štandardných podmienok hospodárenia obce zo strany ZO FS Jablonečka v súvislosti
s poslancami OZ schválenej zmene financovania ZO obcou (pozn. - vlastný účet ZO a prevody
dotácie zo strany obce na účet ZO.) Zo strany obce boli zistené nedostatky pri nakladaní so
zvereným majetkom. ZO napriek opakovaným výzvam obce fyzicky nepreukázala existenciu
majetku, na úhradu ktorého obec poskytla dotáciu. V diskusii vystúpil starosta obce, prednosta
OcÚ, poslanci OZ Ing. Ondrej Semančík, Ing. Jozef Balaščík, Mgr. Slavomír Karabinoš, Peter
Novický, Mgr. Lukáš Baňas. Poslanci OZ zobrali informácie starostu obce na vedomie
a zaviazali starostu obce, aby bezodkladne vyzval štatutárneho zástupcu OZ k fyzickému
doloženiu zvereného majetku a jeho stotožneniu s účtovnými dokladmi.
Uznesenie č. 120/2017
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 zistených nedostatkoch pri nakladaní so zvereným majetkom obce
v správe ZO FS Jablonečka a zaviazali starostu obce, aby bezodkladne vyzval štatutárneho
zástupcu ZO FS Jablonečka k fyzickému doloženiu zvereného majetku a jeho stotožneniu
s účtovnými dokladmi.
K bodu č. 9
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ neodzneli žiadne
podnety poslancov OZ.
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K bodu č. 10
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ nezazneli žiadne otázky.
Zástupcovia verejnosti sa zasadnutia OZ nezúčastnili.
K bodu č. 11
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí
OZ.

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Slavomír Karabinoš Peter Novický -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Krajňáková
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