ZÁPISNICA
z XXXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

13.10.2017
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Peter Novický, Mgr. Silvia Orosová, Ing. Jozef Kolcun do bodu č. 5,
Jaroslav Želinský do bodu č. 7.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Poslanec Peter Novický svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil z naliehavých
rodinných dôvodov, ostatní neprítomní svoju neúčasť neospravedlnili. Starosta obce navrhol,
aby program zasadnutia bol prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu
zápisnice a bola poslancom v náležitom predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na
webovej stránke obce.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Rokovania komisií OZ
Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných
kontrol za obdobie od 12.8.2017 do 13.10.2017
7. Výročná správa obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2016
8. Schválenie zásad rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves
9. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a dotácie
10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 5/2017
11. Doručené podania
12. Rôzne
13. Otázky poslancov OZ
14. Otázky a podnety občanov
15. Záver
Uznesenie č. 152/2017
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 XXXII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu programu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení
Ján Antol a Ing. Ondrej Semančík.
Uznesenie č. 153/2017
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 Ján Antol a Ing. Ondrej Semančík.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Balaščík a Mgr. Lukáš Baňas.
Uznesenie č. 154/2017
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, Ing. Jozef Balaščík a Mgr. Lukáš Baňas.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení OZ od 12.8.2017 do 13.10.2017.
Informovala, že jednotlivé uznesenia za hodnotené obdobie sú splnené, resp. sú
v plnení. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 155/2017
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 hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o stave
plnenia uznesení od dňa 12.8.2017 do dňa 13.10.2017.
K bodu č. 5
V tomto bode programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun.
V rámci predmetného bodu bola prezentovaná činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie
od dňa 16.6.2017 doposiaľ.
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5.1 Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej
činnosti, riešenia nezamestnanosti v posudzovanom období komisia nezasadala.
5.2 Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného
plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia,
poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v sledovanom období zasadala
jedenkrát, dňa 13.9.2017 z podnetu starostu obce za účelom preventívneho riešenia
protipovodňových opatrení pre záplavami rodinných domov a pozemkov na ul. Na Pečovec
a Na hliníku. O priebehu zasadnutia a jeho záveroch detailne informoval na zasadnutí OZ
konanom dňa 14.9.2017.
5.3 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 jedenkrát dňa 25.9.2017. Prejednali
zabezpečenie kultúrnej akcie Jablučkové slávnosti, ktorá sa bude konať 21.10.2017
a akadémiu pre seniorov, ktorá sa bude konať v nedeľu 22.10.2017. Taktiež riešili ďalšie
pripravované akcie v novembri a decembri. Výhľadovo pripravujú plán akcií na rok 2018,
ktorý sa bude niesť v duchu osláv 770. výročia prvej zmienky o našej obci.
5.4 Predseda komisie sociálnej a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného
poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností Ing. Jozef Balaščík
informoval, že komisia v posudzovanom období nezasadala.
5.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom
období nezasadala.
Uznesenie č. 156/2017
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
správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od 16.6.2017 do 13.10.2017.
K bodu č. 6
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská
predniesla správu o výsledku vykonanej kontroly výdavkov na reprezentáciu obce za rok
2016 a I. polrok 2017 v súlade s plánom kontrolnej činnosti za II. polrok 2017. Konštatovala,
že obec má pre tieto výdavky vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na
reprezentačné a propagačné výdavky. Podľa tohto predpisu výdavky na reprezentačné účely
môžu byť použité na pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené
s pobytom oficiálnych hostí; na občerstvenie účastníkov pracovných porád, konferencií či
iných rokovaní; vecné dary v súvislosti s reprezentáciou obce; vecné alebo finančné dary
občanom pri príležitosti významného životného jubilea či pri narodení dieťaťa. Výdavky sú
preukázateľné a doložené účtovnými dokladmi. Výdavky boli rozpočtované. Boli použité iba
na účely vyššie uvedené hlavne na nákup materiálu na prípravu obecných podujatí. Uviedla,
že v roku 2016 boli výdavky na reprezentáciu vo výške 6 975,08 Eur a za I. polrok 2017
1 356,86 Eur. V týchto výdavkoch sú ešte zahrnuté výdavky na občerstvenie miestnych
organizácií ÚŽ a SČK, ktoré boli za rok 2016 v sume 495,46 Eur a I. polrok 2017 – 258,92
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Eur. Samostatnú časť správy tvorí detailný prehľad čerpania finančných prostriedkov na
jednotlivé kultúrno-spoločenské akcie.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
Uznesenie č. 157/2017
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 vykonanej kontroly
výdavkov na reprezentáciu obce Pečovská Nová Ves za rok 2016 a I. polrok 2017 zo dňa
12.10.2017.
K bodu č. 7
V tomto bode programu referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková
predniesla Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2016.
Oboznámila poslancov OZ s dodatkom správy audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2016. Počas prejednávania
predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Jaroslav Želinský. Poslanci OZ
zobrali predmetné dokumenty na vedomie.
Uznesenie č. 158/2017
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
dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou obce Pečovská Nová Ves za rok 2016.
Uznesenie č. 159/2017
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
Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2016.
K bodu č. 8
Starosta obce predniesol návrh na schválenie interného dokumentu obce s titulom
„Zásady rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves“ , ktorý upravuje - aktualizuje
zásady postavenia a funkcie rozpočtu obce, rozpočtový proces obce, zodpovednosť za
rozpočtové hospodárenie obce, finančnú kontrolu a hospodárenie rozpočtovej organizácie
obce Pečovská Nová Ves. Predmetný dokument ruší zásady schválené uznesením OZ č.
93/2014 zo dňa 31.10.2014.
Poslanci OZ schválili Zásady rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves.
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Uznesenie č. 160/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zásady rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálne vyhlásených
a pripravovaných výzvach na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov na rozvoj obce,
o pripravenosti obce zapojiť sa do konkrétnych výziev a finančnej situácii obce, ktorá
umožňuje zabezpečenie 5 % spoluúčasti obcou na požadované spolufinancovanie projektov.
9.1 Poslanci OZ na návrh starostu obce schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí z
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko Karpatský región
a Prešovský samosprávny kraj na realizáciu mikroprojektov v rámci Prioritnej osi programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia s projektom
„Dedičstvo starých mám bez hraníc“ a jeho finančné zabezpečenie na spolufinancovanie
projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci. Projekt bude realizovaný v spolupráci s partnerským
mestom Sieniawa z Poľskej republiky. Maximálna hodnota finančného príspevku z EFRR
pre spoločný mikroprojekt predstavuje sumu 100 000.- Eur (maximálna celková hodnota
rozpočtu 140 00.- Eur).
Uznesenie č. 161/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje


predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko – Slovensko Karpatský región a Prešovský samosprávny kraj na realizáciu
mikroprojektov v rámci Prioritnej osi programu - Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia s projektom „Dedičstvo starých mám bez
hraníc“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová
Ves na roky 2015 – 2022 a platným územným plánom obce Pečovská Nová Ves, v
spolupráci s partnerským mestom Sieniawa z Poľskej republiky,



zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
z celkových výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0
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9.2 Poslanci OZ na návrh starostu obce schválili predloženie žiadosti o nenávratný príspevok
(NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018, Špecifikácia činností podpory formou
dotácie pre rok 2018 v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, A: Podporované činnosti pre
najmenej rozvinuté okresy, b. – Budovanie vodovodov: Činnosť BV3AP Rozšírenie
alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu a
zabezpečenie
finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Maximálna možná dotácia
predstavuje sumu 200 000.- Eur.
K predmetnému bodu prebehla diskusia poslancov, prednostu a starostu obce a po
zrelom uvážení a zohľadnení viacerých kritérií vzhľadom na obmedzený objem finančných
prostriedkov poskytovaných výzvou poslanci OZ rozhodli o zaradení realizácie vodovodu
v prípade podporenia žiadosti na ul. Jabloňová, ul. Mlynská a ul. Na Pečovec.
Uznesenie č. 162/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje


predloženie žiadosti o nenávratný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok
2018, Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v oblasti B: Ochrana
a využívanie vôd, A: Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy, b. –
Budovanie vodovodov: Činnosť BV3AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho
verejného vodovodu, s projektom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci
Pečovská Nová Ves, SO-01 Vodovod“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom
rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a platným územným plánom obce
Pečovská Nová Ves,



zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
z celkových výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 10
Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017,
ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 102 000 Eur.
Detailne špecifikoval pohyby na jednotlivých položkách v príjmovej a výdavkovej časti.
Rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 576 000,- Eur.
Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili.
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Uznesenie č. 163/2017
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 č. 5/2017 zo dňa 13.10.2017.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
V tomto bode poslanci poslanci OZ prejednali:
11.1. V tomto bode poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ odsúhlasili zmenu prevádzky
v materskej škole.
Uznesenie č. 164/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so zmenou času prevádzky v materskej škole v obci Pečovská Nová Ves od 06.30 h. do 17.00
h. na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves zo dňa 11.10.2017.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

11.2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves a návrh
školského vzdelávacieho programu a výchovného programu prednesené riaditeľom ZŠsMŠ
Mgr. Marekom Adamečkom a zástupkyňou riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Annou Dzurusovou.
V rámci prejednávaných materiálov uviedli, že v tomto školskom roku navštevuje základnú
školu 436 žiakov v 24 triedach. Dve oddelenia školského klubu detí navštevuje 60 žiakov,
centrum voľného času 191 detí. Do školy, okrem žiakov z Pečovskej Novej Vsi, dochádzajú
žiaci z Červenice, Jakubovej Vole, Hanigoviec, Majdanu , Olejníkova, Ľutiny, Rožkovian,
Ďačova, Torysy. Na prvom stupni je 225 detí, na druhom 211. V bežných triedach je 389
žiakov, v špeciálnych 47. V materskej škole je zapísaných 84 detí, z toho 35 sa pripravuje na
povinnú školskú dochádzku. Oproti minulému školskému roku pribudlo v základnej škole 16
detí, počet pedagogických zamestnancov sa nezmenil. V základnej škole pracuje 34 učiteľov,
z toho 2 kňazi, 2 vychovávateľky, 5 asistentov učiteľa a 2 odborní zamestnanci- školský
psychológ, sociálny pedagóg. Na škole aktívne pracujú žiaci v 40 krúžkoch. Presne polovicu
z nich bolo otvorených v rámci centra voľného času. V CVČ jej zapísaných 191 žiakov.
Druhá polovica sa realizuje v rámci projektu Škola otvorená všetkým. V týchto záujmových
útvaroch sa činnosť realizuje v dvoch častiach. Prvú časť predstavuje príprava na vyučovanie,
druhú záujmová činnosť. Od septembra môžu rodičia a žiaci zapísaní do školského klubu detí
využívať ranné schádzanie detí v čase od 7,00 hod. do 7,40 hod.. Po súhlase zriaďovateľa
vedenie školy plánujeme predĺžiť prevádzkový čas v materskej škole. Čas prevádzky v MŠ
by bol od 6,30 hod. až do 17,00 hod.. Aj v tomto školskom roku bola otvorená športovomatematická trieda, od prvého ročníka sa vyučuje matematika Hejného metódou. V ŠkVP bol
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navýšený po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy počet hodín o jednu v predmete
dejepis, na základe dodatku č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne
vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od 1. 9.
2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017. Škola pokračuje v realizácii projektu "Škola
otvorená všetkým" (čo okrem iného prináša výhodu využívať služby školského psychológa a
sociálneho pedagóga). Realizuje aktivity na získanie titulu "Škola priateľská deťom" a sme
jednou zo štyroch základných škôl na Slovensku , ktoré boli vybrané na realizáciu projektu
"Školy, ktoré menia svet". Okrem schránky dôvery umiestnenej pri vchode do školy, bola
zriadená aj elektronická schránka dôvery pre žiakov.
Na zvýšenie bezpečnosti a ochrany žiakov, zamestnancov, ale aj majetku školy je
monitorovaný priestor školy kamerovým systémom, ktorý sa plánuje v budúcnosti rozširovať.
S cieľom znížiť počet neospravedlnených hodín škola aktívne spolupracuje s komunitným
centrom, vedením a zamestnancami obce, pani lekárkou a sestričkou. S týmto úmyslom bol
zavedený elektronicky dochádzkový systém, ktorý umožňuje rodičom mať prehľad o príchode
a odchode svojich detí zo školy. Odstraňujú sa posledné technické problémy spojené s
elektronickou evidenciou výdaja obedov a možnosti ich odhlásenia.
Obaja zástupcovi ZŠ s MŠ odpovedali na početné otázky poslancov OZ a starostu
obce. Poslanci OZ schválili predložené dokumenty. Po schválení predložených dokumentov
obaja zástupcovia školy opustili zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 165/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 166/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

11.3. V tomto bode poslanci OZ prejednali žiadosť Margity Červeňákovej z Pečovskej Novej
Vsi o prenájom pozemku pod rodinným domom na ul. Rómskej. Vzhľadom k tomu, že stavba
sa nenachádza na pozemku vo vlastníctve obce, žiadosť zobrali na vedomie s odôvodnením
nepríslušnosti konania obce vo veci podanej žiadosti.
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Uznesenie č. 167/2017
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 Margity Červeňákovej, bytom ul. Rómska 11, Pečovská Nová Ves o prenájom
pozemku pod rodinným domom na ul. Rómskej, na geometrickým plánom novovytvorenej
parcele KN-C 1492/12, k. ú. Pečovská Nová Ves. Parcela nie je vo vlastníctve obce Pečovská
Nová Ves. Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves nie je vecne príslušné prejednávať
podanú žiadosť.
K bodu č. 12
V tomto bode starosta obce informoval o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves
za obdobie od 15.9.2017 do 13.10.2017, v ktorej konkrétne informoval prítomných o:
 finalizácii revitalizácie miestneho cintorína vrátane krížovej cesty,
 realizácii projektu likvidácie čiernych skládok,
 výstavbe stojísk na odpad na ul. Rómskej v rámci realizácii podporeného projektu,
 postupe prác pri výstavbe materskej školy,
 postupe prác pri sanácii budovy bývalej obradnej siene a zakladaní stavby budúceho
stacionára,
 ukončení ďalšej etapy revitalizácie ul. Školskej medzi bytovými jednotkami,
 postupe prác pri rekonštrukcii lávky na ul. Ľutinskej a príprave prác na rekonštrukcii
miestnej komunikácie v časti ku kaštieľu,
 ukončení rekonštrukcie mosta na ceste I/68 nad potokom Ľutinka,
 výsadbe nových stromčekov v areáli ZŠ s MŠ po výrube,
 príprave volieb do VÚC,
 podporených štyroch žiadostiach o regionálny príspevok v rámci NRO Sabinov,
 zasadnutí rady rozvoja NRO Sabinov a podporených žiadostiach o RP pre obec Pečovská
Nová Ves.
Uznesenie č. 168/2017
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
15.9.2017 do 13.10.2017.
K bodu č. 13
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili s títo
konkrétni poslanci OZ:
Poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš, ktorý požiadal o otvorenie zastávky železničnej
stanice pre cestujúcich. Starosta obce mu odpovedal, že máme dohodu s konkrétnou osobou,
ktorá dvere na čakárni otvára ráno a večer ich uzamyká. Mali sme zato, že je to zabezpečené.
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Vzhľadom na uvedené informácie zabezpečíme, otváranie čakárne skoro ráno a večerné
uzamykanie. Mrzí nás, že po rekonštrukcii čakárne došlo k jej opätovnej devastácii
a vandalizmu nie len vo vnútri čakárne, ale aj v jej okolí. Bezpečnostné opatrenia na
dokumentáciu prejavov vandalizmu a ich elimináciu sú v štádiu prípravy. Všetko sa nedá
naraz.
Poslanec Mgr. Lukáš Baňas sa opýtal možnosť umiestňovania vedení, resp. sieti
z vzdušného vedenia do zeme. Prednosta OcÚ mu odpovedal, že nové vedenia sa umiestňujú
už do zeme, tie staré, resp. ich rekonštrukcia sa realizuje správcovskými spoločnosťami.
V prípade, že to okolnosti umožňujú vzdušné vedenia sa dávajú do zeme.
Poslanec Ing. Jozef Balaščík požiadal o osvetlenie ul. Kostolnej pouličným osvetlením
v časti od ZŠ k železničnej stanici. Prednosta OcÚ mu odpovedal, že verejné osvetlenia
v danej lokalite bolo, avšak v minulosti pri rekonštrukcii chodníka bolo demontované. Obec
plánuje revitalizáciu danej ulice, v ktorej do budúcna ráta aj s umiestnením stĺpov pouličného
osvetlenia v danom úseku ulice.
K bodu č. 14
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ vystúpil p. Martin Štellmach
z Novej Ľubovne, ktorý poslancom OZ predstavil svoj investičný zámer výstavby
pestovateľskej pálenice v obci Pečovská Nová Ves v lokalite nižšie firmy ZŤS smerom na
Sabinov a požiadal ich o predbežný súhlas na zmenu využitia dotknutého pozemku v rámci
aktualizácie územného plánu obce.
Poslanci OZ zobrali informáciu a žiadosť menovaného na vedomie. Po zobratí
informácie na vedomie menovaný opustil zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 169/2017
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 Martina Štellmacha z Novej Ľubovne o jeho investičnom zámere výstavby
pestovateľskej pálenice v obci Pečovská Nová Ves v lokalite nižšie firmy ZŤS smerom na
Sabinov a jeho žiadosť o predbežný súhlas na zmenu využitia dotknutého pozemku v rámci
aktualizácie územného plánu obce.
K bodu č. 15
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ
a pozval ich pripravované kultúrnospoločenské podujatia a pomoci pri ich zabezpečovaní,
najbližšie na Jablučkové slávnosti spojené s akadémiou v rámci mesiaca úcty k starším dňa
21.10.2017 so začiatkom o 14.00 h..
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Overovatelia zápisnice :
Ján Antol Ing. Ondrej Semančík -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková
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