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

8.12.2017 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Mgr. Lukáš Baňas, Ján Antol do bodu č.7, Ing. Jozef Kolcun do bodu č. 9. 
       

 

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Mgr. Lukáša Baňasa z dôvodu plnenia neodkladných 

pracovných povinností a meškanie poslancov Ing. Jozefa Kolcuna a Jána Antola z dôvodu 

plnenia neodkladných pracovných povinností.  Starosta obce skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Navrhol, aby program zasadnutia bol prejednaný v poradí uvedenom na 

pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom v dostatočnom predstihu doručená 

a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce. 

 

Navrhnutý program:   

 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rokovania komisií OZ  

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných 

kontrol za obdobie od 14.10.2017 do 8.12.2017 

7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 

8. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 

9. Návrh na schválenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2018 

10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 

2018, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2020 a k návrhu 

programového rozpočtu na roky 2018 – 2020  

12. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018, vrátane 

programov a podprogramov 

13. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 

2020, vrátane programov a podprogramov 

14. Zámer predaja majetku obce 

15. Doručené podania 

16. Rôzne 

17. Otázky poslancov OZ 

18. Otázky a podnety občanov 

19. Záver  
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Uznesenie č. 170/2017 

  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 XXXIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Silvia Orosová a Peter Novický.  

 

Uznesenie č. 171/2017 

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. Silvia Orosová a Peter Novický.                                                               

                                                                                                                                    

K bodu č. 3 

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

Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Slavomír Karabinoš a Ing. Jozef Balaščík. 

 

Uznesenie č. 172/2017 

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, Mgr. Slavomír Karabinoš a Ing. Jozef 

Balaščík. 

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 4  

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

plnenia uznesení od XXXII. zasadnutia OZ konaného dňa 13.10.2017. Informovala, že prijaté 

uznesenia boli splnené. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

Uznesenie č. 173/2017 

 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 z XXXII. zasadnutia OZ konaného dňa 13.10.2017.  
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K bodu č. 5 

 V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií a starostom obce prezentovaná 

činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od XXXII. zasadnutia OZ konaného 

13.10.2017 doposiaľ. 

5.1 Predsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej 

činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Silvia Orosová informovala, že v posudzovanom 

období členovia komisie zasadali dňa 4.12.2017, kedy prejednali návrh 6. úpravy 

rozpočtu a čerpanie k 30.9.2017, žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na 

činnosť spoločenských organizácií na r. 2018, návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na 

roky 2019-2020 vrátane programov a podprogramov, žiadosti ZŠ s MŠ (príjmy, 

poskytnutie FP na preklenutie časového nesúladu a i.), návrh VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Pečovská Nová Ves, návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2017, doplnenie cenníka služieb 

poskytovaných obcou Pečovská Nová Ves, zásady odmeňovania účinkujúcich na 

občianskych obradoch v obci Pečovská Nová Ves, žiadosť o prenájom pozemku KN-C 

59/3, k. ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves, žiadosť o predaj 

pozemkov vo vlastníctve obce, žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve obce a súhlas so stavebnými úpravami a ďalšie doručené podania. Stanoviská 

komisie k jednotlivým bodom programu odprezentuje priebežne pri ich prejednávaní. 

5.2 Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho 

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení  

v sledovanom období komisia nezasadala. 

5.3 Predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými 

a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami Mgr. Slavomír Karabinoš  informoval, že 

komisia v posudzovanom období zasadala 28.11.2017. Prejednali prípravu vianočných 

trhov v obci Pečovská Nová Ves a ďalších akcií do konca roka 2017 a plán kultúrno-

spoločenských akcií na rok 2018.  

5.4 Komisia sociálna a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 

medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období 

nezasadala. 

5.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom 

období nezasadala. 

  Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 174/2017 

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 posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 13.10.2017 do 8.12.2017. 

 

K bodu č. 6 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla správu o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 14.10.2017 do 8.12.2017. 

Konkrétne vykonala kontrolu došlých faktúr v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves za rok 2016. 

Podkladmi ku kontrole boli došlé faktúry za sledované obdobie (mimo potravinových) 

a bankové výpisy. Fyzicky boli skontrolované náležitosti faktúr a vykonávanie základnej 

finančnej kontroly s cieľom zabezpečiť správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej 
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operácie alebo jej časti. Výsledkom kontroly bolo konštatovanie, že všetky faktúry boli 

uhradené. Niektoré nedostatky boli odstránené počas kontroly. 

  Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 175/2017 

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 14.10.2017 do 8.12.2017. 

 

K bodu č. 7 

             V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na   

I. polrok 2018 a požiadala o jeho schválenie OZ. Pri prejednávaní predmetného bodu sa na 

zasadnutie OZ dostavil poslanec Ján Antol. Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu 

kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie č. 176/2017 

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 I. polrok 2018, 

konkrétne: 

a) kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 Kontrola spôsobu prevodu a predaja majetku obce za rok 2017 

 Kontrola príjmov a výdavkov obecnej knižnice 

 Kontrola pokladne obce za rok 2017   

 Kontrola hospodárenia spoločenských organizácií za rok 2017  

 Kontrola plnenia uznesení  

b)   výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

 Vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 8 

 V tomto bode poslanci OZ prejednali VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018. Starosta obce 

oboznámil prítomných s obsahom právnej analýzy návrhu VZN vypracovanej AK Sotolář, 

Košice, z ktorého vyplýva, že znenie návrhu VZN v čl. 29, ods. 6 spočívajúce v tom, že „Na 

zmiernene a odstránenie tvrdosti zákona obec zníži poplatok v zdaňovacom období na základe 

predloženého dokladu od poplatníka následovne: držiteľ Jánskeho plakety“ je nezákonné. 

V danom prípade ide o individuálne rozhodnutie obce, ktoré sa nesmie upravovať vo VZN 
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obce. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 Poslanci OZ schválili VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 so zapracovaním návrhu na zmenu 

(vypustenie sporného odstavca). 

 

Uznesenie č. 177/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2018 so zapracovaním návrhu na zmenu. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 9 

 V rámci predmetného bodu poslanci OZ zobrali na vedomie návrh rozpočtu ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves na rok 2018 v rozsahu originálnych kompetencií pre materskú školu, 

školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času a následne po diskusii poslancov 

a starostu obce schválili VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2018. Pri prejednávaní predmetného bodu 

sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ing. Jozef Kolcun. 

 

Uznesenie č. 178/2017 

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  

 

návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2018 v rozsahu originálnych kompetencií 

pre materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. 

 

Uznesenie č. 179/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na 

úseku školstva na rok 2018.  
 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 10 

V úvode predmetného bodu poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/095-ZSsMS-020 zo dňa 14.11.2017 o úpravu rozpočtu 

ZŠ s MŠ.  
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Uznesenie č. 180/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v rozsahu presun z osobných nákladov ŠJ do 

osobných nákladov ŠKD vo výške 2 300.- Eur a preklasifikovanie kapitálových výdavkov ŠJ 

na bežné výdavky vo výške 2 098.- Eur na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. 

zn.  PNV-2017/095-ZSsMS-020 zo dňa 14.11.2017. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Následne starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

č. 6/2017. Poslancom OZ bola poskytnutá detailná informácia o pohyboch v rozpočte 

v oblasti výdajov a príjmov. Rozpočtové opatrenie č. 6 predstavuje prekročenie príjmov ako 

aj výdavkov v celkovej sume  -76 000,00 Eur, pričom rozpočet obce zostáva vyrovnaný na 

celkovú sumu 2 500 000,00 Eur.   

Predsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, 

podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Silvia Orosová informovala, že 

komisia navrhla schváliť rozpočtové opatrenie č. 6/2017. 

Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 181/2017 

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. 6/2017 zo dňa 8.12.2017 v sume -76 000,00 Eur, pričom rozpočet 

obce Pečovská Nová Ves zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 500 000,00 Eur. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 11 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018, 

viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2020 a k programovému 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2019 a 2020. 

Záverom bolo jej odporúčanie pre OZ predložený návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na 

rok 2018 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Podobne odporučila programový 

rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2018 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2019 

a 2020 zobrať na vedomie. Poslanci OZ vzali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská 

Nová Ves na vedomie. 
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Uznesenie č. 182/2017 

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 návrhu rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves na rok 2018, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2020 

a k návrhu programového rozpočtu na roky 2018 – 2020. 

 

 

K bodu č. 12 

  V úvode prejednávaného bodu poslanci OZ schválili výšky dotácií spoločenským 

organizáciám na rok 2018. Predsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného 

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Silvia Orosová informovala, 

že komisia navrhla schváliť výšky dotácie žiadateľom podľa rozpočtu z roku 2016, navýšenie 

dotácie je plánované iba v prípade únie žien, ktorá v roku 2018 oslávi 20. výročie vzniku 

organizácie. Obdobne tomu bolo aj v minulom roku pri jubileu inej spoločenskej organizácie. 

V diskusii k predmetnému bodu vystúpili poslanci Mgr. Slavomír Karabinoš a Ján Antol 

a starosta obce, ktorý odpovedal na otázky diskutujúcich.  

  Poslanci OZ po ukončení diskusie schválili jednotlivým organizáciám dotácie na ich 

činnosť v roku 2018 podľa odporúčania finančnej komisie.  

 

Uznesenie č. 183/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

dotáciu na činnosť:   vo výške 2700,00 Eur pre  FS Jablonečka 

                                  vo výške 1200,00 Eur  pre Úniu žien Slovenska 

                                  vo výške 1000,00 Eur pre Klub dôchodcov 

                                 vo výške   300,00 Eur pre miestny spolok SČK 

                                 vo výške   750,00 Eur pre TJ Orol  stolnotenisový oddiel 

                                 vo výške   600,00 Eur pre DHZ 

                                 vo výške 7700,00 Eur pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves 

                                 vo výške   100,00 Eur pre Zväz chovateľov poštových holubov. 

 

s tým, že 30% schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie bude  

viazaných na kvalifikovanú, systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy 

mladých nástupcov a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci 

s výnimkou Únie žien Slovenska, Klubu dôchodcov a Zväzu chovateľov poštových holubov. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 V ďalšej časti zasadnutia OZ nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce. Starosta obce 

predniesol poslancom OZ návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018, vrátane 

programov a podprogramov. Detailne vysvetlil príjmovú a výdavkovú časť, osobitnú 

pozornosť venoval investičným akciám obce na rok 2018 a nasledujúce roky 2019 – 2020.  

 Predsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, 

podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti Mgr. Silvia Orosová informovala, že 
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komisia navrhla schváliť rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2018 vrátane programov 

a podprogramov. 

 Po diskusii k prejednávanému bodu poslanci OZ schválili rozpočet obce Pečovská 

Nová Ves na rok 2018 vrátane programov a podprogramov. 

 

Uznesenie č. 184/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2018 vrátane programov a podprogramov na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 13 

 V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh viacročného 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2020, vrátane programov a podprogramov. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 185/2017 

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 

 

viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2020, vrátane programov 

a podprogramov. 

 

 

K bodu č. 14 

  Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil občan František 

Novický zo Sabinova.  

14.1   Poslanci OZ prejednali zámer predaja pomerných častí pozemkov - parcely registra 

KN-E 194/3, KN-C 904/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Pečovská Nová 

Ves a KN-C 902/1, druh pozemku záhrady, k. ú. Pečovská Nová Ves, obe zapísané na LV 

1116, z dôvodu osobitného zreteľa Františkovi Novickému zo Sabinova z dôvodu 

zabezpečenia prístupu k pozemku a rodinnému domu z ul. Školskej.  

V diskusii vystúpil občan František Novický, ktorý ozrejmil dôvodnosť ním podanej žiadosti 

o odkúpenie pomerných častí pozemku. Následne vystúpili poslanci Ing. Jozef Kolcun, Peter 

Novický, Ing. Jozef Balaščík, Jaroslav Želinský a starosta obce.  

  Poslanci OZ schválili zámer predaja pomernej časti pozemkov pre Františka 

Novického. Po prejednaní predmetného bodu občan František Novický odišiel zo zasadnutia 

OZ. 
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Uznesenie č. 186/2017 

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 pomerných častí pozemkov vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves,  

konkrétne parcely registra KN-E 194/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej 

na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, parcely registra KN-C 904/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves a parcely registra KN-C 

902/1, druh pozemku záhrady, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves pre Františka 

Novického, bytom ul. Prešovská 16, 083 01 Sabinov.  

Cena pozemkov bude vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce, ktorá bude 

stanovená podľa osobitného predpisu - znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej 

hodnoty pozemkov.  

Konkrétna výmera pomerných častí pozemkov bude stanovená geometrickým 

zameraním pozemkov a následným vyhotovením geometrického plánu.  

 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  budúce prevádzané parcely sa nachádzajú 

v susedstve parcely registra KN-C 900 a 909, k. ú. Pečovská Nová Ves a rodinného domu na 

ul. Školskej č. 431  v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Františka Novického a cez uvedené 

parcely si mieni zabezpečiť prístup k pozemkom a rodinnému domu z ul. Školskej. 

 Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 9a ods.  6 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 Budúci kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého 

posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty predávaných pozemkov, ich geometrickým 

zameraním a náhradu poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra 

nehnuteľností.   

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0            

 

14.2   Poslanci OZ schválili dlhodobý prenájom novovzniknutej parcely KN-C 59/3, k. ú. 

Pečovská Nová Ves o výmere 198 m2, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, 

Arcibiskupstvo Košice, farnosť sv. Ondreja apoštola, Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 

1401 za nájomnú cenu 0,10 Eur/m2/rok pre obec Pečovská Nová Ves. Dôvodom je 

skutočnosť, že obec vlastní pozemky pod cintorínom v Pečovskej Novej Vsi, parcely KN-C 

55/1, 55/2, 55/3 a 55/4, k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísané na LV 1116 v susedstve 

predmetného pozemku, tento dlhodobo využíva v rámci príslušenstva k cintorínu a domu 

smútku. Predmetná časť pozemku bola zameraná geodeticky, bol vypracovaný geometrický 

plán č. 91/2017 zo dňa 8.8.2017 na oddelenie pozemku p.č. 59/3 z pôvodnej parcely KN-C 

59/1, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Pečovská Nová Ves.  Naviac obec Pečovská Nová Ves 

zaplatí náklady spojené s geometrickým zameraním časti pozemku, ktorý bude predmetom 

nájmu vo výške 237.- Eur.  
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Uznesenie č. 187/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

dlhodobý prenájom novovzniknutej parcely registra KN-C 59/3, k. ú. Pečovská Nová Ves 

o výmere 198 m2, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice, farnosť  sv. 

Ondreja apoštola, Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 1401 za nájomnú cenu 0,10 

Eur/m2/rok pre obec Pečovská Nová Ves. Obec Pečovská Nová Ves zaplatí náklady spojené 

s geometrickým zameraním časti pozemku (vypracovanie geometrického plánu č. 91/2017 zo 

dňa 8.8.2017 na oddelenie pozemku p.č. 59/3 z pôvodnej parcely KN-C 59/1, k. ú. Pečovská 

Nová Ves), ktorý bude predmetom nájmu vo výške 237.- Eur.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0            

 

14.3   Poslanci OZ schválili rozšírenie nájomného nebytového priestoru o 10,5 m2 pre MUDr. 

Igora Hamžíka, stomatológa, prevádzkujúceho stomatologickú ambulanciu v miestnom 

zdravotnom stredisku za podmienok aktuálne platného nájmu nebytových priestorov za 1 m2 

navýšeným o plochu 10,5 m2. Udelili súhlas na stavebné úpravy spojené so zriadením 

pracoviska dentálnej hygieny v budove zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 v Pečovskej 

Novej Vsi na vlastné náklady nájomcu. 

  

Uznesenie č. 188/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

rozšírenie nájomného nebytového priestoru o 10,5 m2 pre MUDr. Igora Hamžíka, bytom 

Slnečná 21, 080 01 Prešov, stomatológa, prevádzkujúceho stomatologickú ambulanciu 

v budove zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 v Pečovskej Novej Vsi za podmienok 

aktuálne platného nájmu nebytových priestorov za 1 m2 navýšeným o plochu 10,5 m2 za 

účelom zriadenia pracoviska dentálnej hygieny s účinnosťou od 1. februára 2018.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0            

 

Uznesenie č. 189/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

súhlasí  

 

so stavebnými úpravami dlhodobo prenajatých priestorov  MUDr. Igorom Hamžíkom, bytom 

Slnečná 21, 080 01 Prešov, stomatológom prevádzkujúcim stomatologickú ambulanciu 

v budove zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 v Pečovskej Novej Vsi v súvislosti so 

zriadením pracoviska dentálnej hygieny v budove zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 

v Pečovskej Novej Vsi na vlastné náklady nájomcu.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0            
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K bodu č. 15 

 

 V rámci predmetného bodu poslanci OZ prejednali doručené podania. 

15.1. Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o havarijnom 

stave dvoch závesných plynových kotlov v materskej škole. V diskusii vystúpili prednosta 

OcÚ Andrej Petruš a starosta obce. 

 

Uznesenie č. 190/2017 

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 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-015 zo dňa 

2.11.2017 a sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-035 zo dňa 2.11.2017 o havarijnom stave dvoch 

závesných plynových kotlov v materskej škole  v Pečovskej Novej Vsi. 

 

 

15.2. Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o havarijnom 

stave na základnej škole. V diskusii vystúpili poslanci Jaroslav Želinský, prednosta OcÚ 

Andrej Petruš. Starosta obce informoval prítomných, že v apríli 2017 navštívil ZŠsMŠ a zistil, 

že škola neeviduje žiadne havarijné stavy. Tie minulé dlhotrvajúce (viď strecha náraďovne) 

boli vďaka dotácii MŠVVaŠ SR odstránené v roku 2016. Požiadal riaditeľa ZŠsMŠ o ich 

zadefinovanie a zabezpečenie podkladov pre podanie žiadosti na financovanie havarijných 

stavov v školstve cestou Okresného úradu Prešov, odbor školstva (ďalej len „OÚ OŠ Prešov“) 

na MŠ VVaŠ SR. Na základe podkladov školy (odborné stanovisko) zriaďovateľ 2.5.2017 

podal dve žiadosti (okapové zvody a kotly). Informáciu o prijatí žiadosti na OÚ OŠ Prešov 

a jej postúpení na MŠ VVaŠ SR sme zaslali na vedomie aj ZŠ s MŠ. Doručené podanie vníma 

ako duplicitné. Osobne zastáva názor, že riešením odstránenia havarijného stavu vykurovania 

v ZŠ nie je výmena starých kotlov za nové, ale komplexná modernizácia kotolne na nové 

systémy prepojené s reguláciou, čo by viedlo k zníženiu energetickej náročnosti vykurovania 

a zvýšeniu jeho efektívnosti. Predbežne zisťovali s prednostom OcÚ náklady na takúto formu 

riešenia, pričom komplexná modernizácia si vyžaduje investíciu vo výške cca. 140 000 Eur. 

Zdroje sa dajú získať z EŠIF. 

 

Uznesenie č. 191/2017 

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 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-016 zo dňa 

2.11.2017 o zlom technickom stave strechy základnej školy, nefunkčnom a zastaranom 

mikropočítačovom systéme  a automatickom ovládaní vykurovania základnej školy a potrebe 

riešiť bránový vstup do kotolne v základnej škole v Pečovskej Novej Vsi. 

 

15.3. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-022 zo dňa 20.11.2017 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od 

zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre žiadateľa. 
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Uznesenie č. 192/2017 

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 zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania 

zdravotného poistenia vo výške 6 746,58 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-022 zo dňa 20.11.2017. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.4. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn.  PNV-2017/090-

ZSsMS-012 zo dňa 25.10.2017 schválili vrátenie finančných prostriedkov pre žiadateľa, ktoré 

boli prijaté od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD a materskú školu za III. štvrťrok 2017 

v sume 1 090.- Eur. 

 

Uznesenie č. 193/2017 

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 pre žiadateľa, ktoré boli prijaté od rodičov, ktorých deti 

navštevujú ŠKD a materskú školu za III. štvrťrok 2017 v sume 1 090.- Eur pre ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-012 zo dňa 

25.10.2017. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.5. Poslanci  OZ schválili poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová 

Ves za preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR Prešov 

na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom 

pravidelne platenom zamestnaní za mesiace november a december 2017. 

 

Uznesenie č. 194/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 8 110.- Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

za preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR Prešov na 

základe zmluvy o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom 

pravidelne platenom zamestnaní za mesiace november a december 2017 a z MPC Bratislava – 

národný projekt „Škola otvorená všetkým“ na základe čl. 6 ods. 2 zmluvy, za mesiace 

november a december 2017. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.6. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov za IV. štvrťrok 2017 pre ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS zo dňa 

7.12.2017. 
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Uznesenie č. 195/2017 

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 vo výške 6 500.- Eur (po ich pripísaní na účet obce 

Pečovská Nová Ves) za IV. štvrťrok 2017 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti, sp. zn.  PNV-2017/090-ZSsMS zo dňa 7.12.2017. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.7. Poslanci schválili žiadosti o predĺženie nájmu bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi pre 11 žiadateľov, ktorí predmetné byty obývajú a dňom 31.12.2017 

im končí nájomná zmluva. V prípade bytu nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 

v Pečovskej Novej Vsi schválili súčasne aj zmenu nájomcu z dôvodu úmrtia pôvodnej 

vlastníčky, ku ktorému došlo dňa 6.12.2017. Novým nájomcom sa stala dcéra nebohej, ktorá 

byt obýva dlhodobo.  

 

Uznesenie č. 196/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/22 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 11.1.1954, bytom Rómska 680/22, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 197/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

nájomnú zmluvu na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 v Pečovskej Novej Vsi pre 

Olinu Bilú, nar. 22.5.1996, bytom Rómska 680/23, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

7.12.2017 do 31.12.2018 za podmienok nájomnej zmluvy s jej nebohou mamou Boženou 

Bilou, ktorá zomrela dňa 6.12.2017.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 198/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/24 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Zdenka Červeňáka, nar. 22.11.1967, bytom Rómska 680/24, Pečovská Nová 

Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 199/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/25 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Róberta Bilého, nar. 9.12.1966, bytom Rómska 680/25, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  8                      Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 200/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/26 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Libušu Červeňákovú, nar. 17.4.1986, bytom Rómska 680/26, Pečovská Nová 

Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 201/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/27 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Gabrielu Červeňákovú, nar. 17.12.1959, bytom Rómska 680/27, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 202/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Květu Bilú, nar. 20.8.1952, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 203/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/29 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Pavla Gabča, nar. 21.5.1970, bytom Rómska 680/29, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 204/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/30 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Margitu Husárovú, nar. 5.7.1957, bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 205/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/31 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 27.7.1972, bytom Rómska 680/31, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 206/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/32 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Ladislava Bilého, nar. 30.3.1973, bytom Rómska 680/32, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.8. Poslanci schválili žiadosti o predĺženie nájmu troch unimobuniek na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi žiadateľom, ktorí predmetné unimobunky obývajú. 

 

Uznesenie č. 207/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 1 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Irenu Červeňákovú, nar. 15.5.1972, bytom Rómska, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 208/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 2 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Červeňáka, nar. 15.9.1972, bytom Rómska, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 209/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 3 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Kuču, nar. 29.8.1955, bytom Rómska, Pečovská Nová 

Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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15.9. Poslanci schválili žiadosť o predĺženie nájmu bytu v bytovom dome na ul. Rómskej 11 

v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 210/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu v bytovom dome na ul. Rómskej 11 

v Pečovskej Novej Vsi pre Pavla Bilého, nar. 17.9.1985, bytom Rómska 589/11, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.10. Poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie žiadosť Martina Krajňáka z Pečovskej 

Novej Vsi o zriadenie verejného osvetlenia na miestnej komunikácii pri radovej zástavbe 

garáží na  ul. Školskej.  

 

Uznesenie č. 211/2017 

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 Martina Krajňáka, bytom Školská 525/19, Pečovská Nová Ves  o zriadenie verejného 

osvetlenia na miestnej komunikácii pri radovej zástavbe garáží na  ul. Školskej.  

 

K bodu č. 16 

 V bode „Rôzne“ poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ postupne prejednali: 

 

16.1. Schválili zaradenie zrealizovanej stavby z roku 2017 s titulom „Oplotenie cintorína“ do 

majetku obce Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 212/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie zrealizovanej stavby z roku 2017 s titulom „Oplotenie cintorína“ v hodnote 

8 991,70 Eur do majetku obce Pečovská Nová Ves. Stavebné práce boli realizované 

svojpomocne a materiál bol zabezpečený dodávateľskou firmou. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.2. Schválili zaradenie zrealizovanej rekonštrukcie chodníka na ul. Za Ľutinkou z roku 2017 

do majetku obce Pečovská Nová Ves. 
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Uznesenie č. 213/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie zrealizovanej rekonštrukcie chodníka na ul. Za Ľutinkou v Pečovskej Novej Vsi 

z roku 2017 v hodnote 4 770,53 Eur do majetku obce Pečovská Nová Ves. Stavebné práce 

boli realizované svojpomocne, materiál a pokládka asfaltového povrchu boli zabezpečené 

dodávateľskou firmou. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.3. Vzhľadom na potrebu uvádzania konkrétnych výšok finančných prostriedkov v uznesení 

o schválení podania žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Riešenie protipovodňovej 

ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec“  v rámci výzvy Ministerstva životného 

prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia so 

zameraním: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, kód 

výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21 požiadal starosta obce poslancov OZ o schválenie 

doplnenia pôvodne schváleného uznesenia OZ č. 43/2017 zo dňa 7.4.2017.  

Poslanci OZ schválili zmenu a doplnenie uznesenia pre podanie žiadosti o NFP.  

 

Uznesenie č. 214/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

mení a dopĺňa 

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 43/2017 zo dňa 7.4.2017 

v rozsahu zámeny všeobecných súm finančných prostriedkov za uvedenie konkrétnych výšok 

finančných prostriedkov. 

 

Pôvodné znenie: 

 „zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci,“   
 

Znenie po zmene a doplnení: 

 

„zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške             

12 530,18 Eur (slovom: dvanásťtisícpäťstotridsať 18/100 Eur) z celkových výdavkov 

projektu vo výške 250 603,62 Eur (slovom: dvestopäťdesiattisícšesťstotri 62/100 Eur) 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,“ 

 

Znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 43/2017 zo dňa 

7.4.2017 po zmenách a doplnení: 

 

Uznesenie č. 43/2017 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

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

v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia so zameraním: Preventívne opatrenia na ochranu 

pred povodňami viazané na vodný tok, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, 

prioritná os: 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 

ochranu pred povodňami, investičná priorita: 2.1 – Podpora investícií na prispôsobenie sa 

zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, špecifický cieľ: 2.1.1. – Zníženie rizika 

povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy s projektom „Riešenie protipovodňovej 

ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec“, pričom ciele projektu sú v súlade 

s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške                

12 530,18 Eur (slovom: dvanásťtisícpäťstotridsať 18/100 Eur) z celkových výdavkov 

projektu vo výške 250 603,62 Eur (slovom: dvestopäťdesiattisícšesťstotri 62/100 Eur) 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

16.4. V súvislosti s ponukou prístupu k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom 

mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou IOMO  (integrované obslužné 

miesto občana) už aj na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi počas úradných hodín 

poslanci OZ schválili doplnenie cenníka služieb poskytovaných obcou Pečovská Nová Ves 

s účinnosťou od jeho schválenia OZ. 

 

Uznesenie č. 215/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie cenníka služieb poskytovaných obcou Pečovská Nová Ves v súvislosti s ponukou 

prístupu k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste IOMO  (integrované 

obslužné miesto občana) v rozsahu: 

Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností za každých                      

aj začatých 20 parciel, 20 stavieb,  20 bytov alebo nebytových  

priestorov v rámci jedného výpisu ....................................................................  7,90 Eur 

Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu obchodného registra  ..........      4,50 Eur 

Sprostredkovanie Výpisu registra trestov, poskytovania  

Výpisu registra trestov obsahujúceho informácie o odsúdení                         

v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) ................    3,90 Eur 

Iné podanie – podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho  

typu správnych podaní o súdnom konaní  ...........................................................   8,00 Eur 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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16.5. Poslanci OZ prejednali a schválili zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych 

obradoch v obci Pečovská Nová Ves s účinnosťou od jeho schválenia OZ. 

 

Uznesenie č. 216/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch v obci Pečovská Nová Ves 

s účinnosťou od jeho schválenia OZ. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.6. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o výške 

aktuálneho stavu úverov obce ku dňu 30.11.2017, ktoré predstavujú zostatkovú sumu            

95 609,79 Eur v prípade úveru použitého na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za 

Majerom s úrokom 2,83 % a zostatkovú sumu 8 931 Eur u úveru na nákup motorového 

vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 %. 

 

Uznesenie č. 217/2017 

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 o aktuálnom stave zostatkov úverov obce Pečovská Nová Ves ku dňu 30.11.2017, 

ktoré predstavujú zostatkovú sumu 95 609,79 Eur v prípade úveru na žiadaného na výstavbu 

miestnych komunikácií na ul. Za Majerom s úrokom 2,83 % a zostatkovú sumu 8 931 Eur 

u úveru na nákup motorového vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 %. 

 

16.7. V tomto bode starosta obce informoval prítomných o čerpaní rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 30.9.2017. Uviedol, že bežné príjmy obce v posudzovanom období predstavovali 

sumu 1 567 915,90 Eur (daňové príjmy 754 250,99 Eur, nedaňové príjmy 34 011,25 Eur, 

granty a transfery 779 653,66 Eur), kapitálové príjmy sumu 26 658,58 Eur, finančné príjmy 

sumu 31 124,13 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  spolu sumu 17 028,45  Eur, príjmy spolu sumu 

1 642 727,06 Eur. Bežné výdavky predstavovali sumu 380 110,81 Eur, kapitálové výdavky 

sumu 120 519,62 Eur, finančné výdavky sumu 50 140,50 Eur, výdavky obce spolu činili 

335 278,97 Eur, výdavky ZŠ s MŠ spolu sumu 759 518,55 Eur, výdavky spolu sumu 

1 310 289,48 Eur.  

 Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves k 30.9.2017.  

 

Uznesenie č. 218/2017 

 

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 čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.9.2017. 
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16.8. Starosta obce predložil návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2018 v dvojmesačných 

intervaloch. Poslanci schválili návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2018.  

 

Uznesenie č. 219/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

plán zasadnutí OZ na rok 2018 v dvojmesačných intervaloch, konkrétne v dňoch: 

16. februára 2018,  

6. apríla 2018,  

22. júna 2018,  

10. augusta 2018,  

19. októbra 2018, 

14. decembra 2018. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.9. Zástupca starostu obce a súčasne predseda kultúrnej komisie Mgr. Slavomír Karabinoš 

predložil návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2018. Poslanci schválili predložený 

návrh.  

 

Uznesenie č. 220/2017 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2018: 

 

január 2018  Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce   

február 2018  Detský karneval 

   Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi 

marec 2018  MDŽ 

apríl 2018  Rómsky deň 

1. 5. 2018  Prvomájový beh zdravia  

13. 5. 2018  Deň matiek 

jún 2018  Medzinárodný deň detí 

august 2018  Pečovskonovoveský jarmok 

október 2018  Jablučkové slávnosti 

akadémia v rámci mesiaca úcty k starším 

november 2018 Katarínsky ples 

5. 12. 2018  Mikuláš 

15. 12. 2018  Vianočné trhy  

december 2018 Vianočný koncert 

               Zimný pochod: okruh Majdan – chata Čergov – Lysá – Majdan 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

 



 22 

16.10. V tomto bode poslanci OZ po prejednaní a diskusii poslancov a starostu obce, zobrali 

na vedomie list Detského domova, ul. Požiarnická 3, Prešov, sp. zn. 13/DSS-2017 zo dňa 

28.7.2017 týkajúci sa podpory úpravy rodinných pomerov maloletého dieťaťa s trvalým 

pobytom v obci Pečovská Nová Ves, toho času umiestneného v predmetnom zariadení. 

  

Uznesenie č. 221/2017 

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  

 

obsah listu Detského domova, ul. Požiarnická 3, Prešov, sp. zn. 13/DSS-2017 zo dňa 

28.7.2017 týkajúci sa podpory úpravy rodinných pomerov maloletého dieťaťa s trvalým 

pobytom v obci Pečovská Nová Ves, toho času umiestneného v predmetnom zariadení. 

 

16.11. V úvode predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o zasadnutí MAS 

Bachureň konanom dňa 1.12.2017. V ďalšej časti detailne informoval o tom, čo všetko 

vedenie obce v roku 2017 zrealizovalo a dosiahlo. Konkrétne svoju správu rozdelil do 

jednotlivých blokov. V rámci hodnotenia konkretizoval akcie zrealizované v poslednom 

období od XXXII. zasadnutia OZ 13.10.2017. Poďakoval prednostovi OcÚ a vyjadril 

poďakovanie zamestnancom OcÚ za dosiahnuté výsledky, ktoré označil ako „nadpriemerné“. 

 

Urobili sme v roku 2017 

 schválenie strategického materiálu obce „Územný plán obce Pečovská Nová Ves – 

zmeny a doplnky č. 1“,  

 aktivity v rámci napĺňania akčného plánu okresu a ich pozitívny dopad na obec 

Pečovská Nová Ves,  

 prebieha realizácia projektu „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, 

parc. č. 1471/22“ v investičnom objeme 440 000 Eur,  plánované ukončenie diela prvý 

polrok 2018, 

 zrealizovaná a skolaudovaná stavba „Rekonštrukcia lávky na ul. Rómskej“ týkajúca sa 

rozšírenia a zvýšenia nosnosti mosta v investičnom objeme cca. 56 000 Eur, 

 rekonštrukcia cestného mosta nad potokom Ľutinka na ceste I/68 v smere na obec 

Červenica, 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie a lávky na ul. Ľutinskej k Ringovmu kaštieľu, 

umiestnenie obrubníkov, zabudovanie kameniva rôznych frakcií, asfaltovanie, sanácia 

havarijného stavu lávky, výroba zábradlia a jeho osadenie, zabudovanie prípravy na 

rozvod optického kábla ku všetkým rodinným domom,  

 revitalizácia priestranstva na ul. Školskej pred ZŠ s MŠ vrátane vybudovania 

parkovacích plôch, umiestnenia lávok, ukončenie 3. etapy, vysporiadanie pozemkov 

v prospech obce, príprava kolaudácie 1., 2. a 3. etapy realizácie stavby, 

 revitalizácia ul. Školskej (okolie komplexu 13 jednotných garáží medzi bytovými 

domami), sanácia havarijného stavu oplotenia a jeho nahradenie iným riešením, 

výstavba chodníkov zo zámkovej dlažby, úprava terénu, 

 povolenie stavby a úspešná realizácia projektu Sanácia nelegálnych skládok 

s odpadom v obci Pečovská Nová Ves investičnom objeme 52 000 Eur, 

 povolenie stavieb a realizácia projektu Dobudovanie systému zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves (výstavba 3 ks stojísk 

a zakúpenie kontajnerov) v investičnom objeme  25 500 Eur, 

 svojpomocne sme sanovali havarijný stav budovy bývalej obradnej siene a na základe 

právoplatného stavebného povolenia sme nanovo založili stavbu do úrovne základov 
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a základovej dosky denného stacionára pre seniorov s názvom „Domov aktívnych 

seniorov ASEN“, plánované ukončenie stavby rok 2018, 

 III. etapa revitalizácie cintorína, sanácia starého a vybudovanie nového čelného múru 

s kovovými bránami, osadenie lavičiek, vybudovanie prístupovej komunikácie 

a spevnenej plochy za domom smútku a i.,  

 vybudovanie krížovej cesty na miestnom cintoríne, 

 rekonštrukcia chodníkov na ul. Za Ľutinkou a Na Pečovec, opravy obrubníkov, 

zabudovanie kameniva rôznych frakcií, asfaltovanie, resp. uloženie zámkovej dlažby, 

 oprava prepadnutej zámkovej dlažby na chodníkoch - ul. Hlavná, Na Dujave a na 

verejných priestranstvách pred OcÚ, 

 zabezpečenie výrubu nadrozmerných orechov v areáli materskej školy v rámci 

havarijného stavu ohrozujúceho život a zdravie, 

 zabezpečenie výrubu stromov a krovín správcovskou spoločnosťou pod elektrickým 

vedením v obci, 

 zabezpečenie etapovitej výmeny stĺpov a rekonštrukcie rozvodov elektrického vedenia 

v obci (ul. Školská, Kostolná a i.), 

 oprava zábradlia na lávke cez Torysu a úprava chodníka do lesa,  

 rekonštrukcia vstupu do miestnosti, ktorú užíva Klub dôchodcov (areál ZŠ), 

 rekonštrukcia vstupu do fitness centra ZŠ s MŠ, 

 odstránenie havarijného stavu toaliet na OcÚ, 

 rekonštrukcia fasády kaplnky Jána Nepomuckého a jej vymaľovanie, 

 zabezpečenie výrubu stromov ohrozujúcich bezpečnosť občanov v rámci obce (areál 

MŠ, ul. Školská, areál ZŠ a i.), ošetrenie nadrozmerných stromov orezaním konárov 

(okolie futbalového ihriska v smere k železničnej stanici, ul. Školská a i.), 

 výrub krovín v celkovej dĺžke cca. 600 m a šírke do 10 m v časti od premostenia 

v lokalite Bukovec po hranicu katastra obce v smere na obec Ľutina (v trase 

pripravovaného cyklochodníka), 

 opakované opravy studní v rómskej osade, 

 výroba 9 ks nových drevených predajných stánkov, 

 výsadba 59 ks stromčekov v areáli ZŠ s MŠ, 

 výsadba aleje 50 ks stromčekov v časti vedľa toku potoka Ľutinka od železničného 

mosta po most na ceste I/68,  

 

Príprava investičných akcií  
 komplexná inžinierska činnosť, vydanie stavebného povolenia na stavbu 

Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves v časti Bukovec, príprava 

podkladov pre podanie žiadosti o NFP na financovanie projektu, 

 komplexná inžinierska činnosť, vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu 

„Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves“ v lokalitách ul. 

Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec, Ľutinská, Záhradná a Kostolná vrátane 

vysporiadania pozemkov pod plánovanou stavbou, resp. ich dlhodobého prenajatia 

v prospech obce, príprava podkladov pre podania žiadosti o NFP na financovanie 

projektu, 

 komplexná inžinierska činnosť, realizácia povoľovacích konaní a majetkovo právne 

vysporiadanie pozemkov spoločného projektu obcí Pečovská Nová Ves, Ľutina 

a partnerského mesta a gminy Sieniawa z Poľska s názvom „Duchovné tradície spájajú 

naše cesty“, ktorý na území našej obce zahŕňa realizáciu stavby „Revitalizácia ul. 

Ľutinskej, stavebný, objekt SO-01 Cyklochodník“ a turistického zastavenia, 

 komplexná inžinierska činnosť, príprava povoľovacieho konania na stavby spojené 

s rozširovaním miestnych komunikácií na ul. Na Trubalovec (k židovskému 
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cintorínu), ul. Kvetnej (k budove PVC a rodinným domom na záhradách z ul. Kvetnej) 

a i., 

 komplexná inžinierska činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie 

a povoľovacie konanie stavby „Rozšírenie plynofikácie v obci Pečovská Nová Ves“ 

v úrovni právoplatného územného rozhodnutia vrátane vysporiadania pozemkov pod 

plánovanou stavbou, resp. ich dlhodobého prenajatia v prospech obce, 

 zrealizovaná verejná obchodná súťaž na nájomcu pozemkov, ktorý v lokalite ul. 

Kvetnej v roku 2018 vybuduje 2 bytové domy s 24 bytovými jednotkami s technickou 

inftaštruktúrou (miestna komunikácia, parkoviská, verejné osvetlenie a i.), 

 súčinnosť pri pripravovanom projekte digitalizácie obce (rozvody optického 

internetu), predpokladaná realizácia rok 2018, 

 príprava projektu komplexnej rekonštrukcie prevádzkovej budovy obecného podniku 

na ul. Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi“ (prevádzková budova bývalej tehelne), 

 príprava projektu stavebného rozšírenia zberného dvora a jeho technického 

dovybavenia, 

 príprava projektu „Rozšírenie elektrifikácie obce Pečovská Nová Ves“ (ul. Mlynská, 

Jabloňová, Na Pečovec, Ľutinská, Záhradná), 

 komplexná inžinierska činnosť, získanie právoplatného stavebného povolenia 

a majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou „Výstavba cyklochodníka 

EUROVELO 11“. 

 Podané žiadosti o nenávratné finančné prostriedky EÚ a ŠR 
V roku 2017 obec podala spolu 40 žiadostí o dotácie a NFP na celkový objem               

3 778 301,32 Eur, dve z nich v objeme 92 400 Eur neboli podporené, ostatné boli schválené, 

resp. sú v procese schvaľovania. Doposiaľ máme na najbližšie obdobie zazmluvnený objem 

939 394,41 Eur.     

  

Prehľad pomernej časti podaných žiadostí: 

 schválená žiadosť o NFP na podporu projektu „Výstavba materskej školy v Pečovskej 

Novej Vsi“ (navýšenie kapacity o 50 žiakov) v sume 325 000 Eur, 

 získaná dotácia od predsedu vlády SR v sume 10 000 Eur na realizáciu projektu 

Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi,    

 získaná dotácia od ministra financií SR v sume 13 500 Eur na realizáciu projektu 

Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi,    

 získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 5 000 Eur na realizáciu projektu 

Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi,    

 získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 24 816 Eur na realizáciu projektu 

Materiálno-technické vybavenie priestorov objektu MŠ v Pečovskej Novej Vsi, 

 podporená žiadosť o NFP na realizáciu projektu Sanácia nelegálnych skládok 

s odpadom v obci Pečovská Nová Ves a jeho úspešná realizácia v investičnom objeme  

52 000 Eur, 

 podporená žiadosť o NFP na realizáciu projektu Dobudovanie systému zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves a jeho úspešná realizácia 

v investičnom objeme  25 500 Eur, 

 získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 3 900 Eur na neoprávnené výdavky 

k projektu "ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov 

knižnice"  (projektová dokumentácia, verejné obstarávanie, projektový zámer),    

 získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 3 600 Eur na interiérové vybavenie 

k projektu "ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov 

knižnice" (televízor, sedacie vaky, atypický stôl),            
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 získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 10 000 Eur na šikmú schodiskovú plošinu 

pre imobilných do ZŠ v Pečovskej Novej Vsi, 

 získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 2 500 Eur na bezbariérový vstup do ZŠ 

v Pečovskej Novej Vsi, 

 získaná dotácia z úradu vlády SR v sume 45 000 Eur na realizáciu stavby denného 

stacionára v Pečovskej Novej Vsi,                  

 v spolupráci s partnerským mestom a gminou Sieniawa z Poľska obec podala žiadosť 

o NFP pre realizáciu projektu „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu 

mikroprojektov v rámci Prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia (20 ks krojov, 17 ks vitrín, prezentácia regionálnej 

kultúry, knižná publikácia, výstava, zahraničná návšteva) s investičným nákladom cca. 

28 000 Eur, 

 podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu vodovodu na ul. Mlynská, Jabloňová, Na 

Pečovec, Ľutinská v plánovanom objeme 200 000 Eur, 

 podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu vodovodu a kanalizácie na ul. Kostolnej 

v plánovanom objeme 94 410,37 Eur. 

 získaná dotácia z MV SR v sume 66 131,25 Eur na mzdy 3 pracovníkov 

s príslušenstvom od 1.7.2017 do 31.10.2019 v rámci projektu Terénna sociálna práca 

v obci Pečovská Nová Ves, 

 získaná dotácia z MV SR v sume 72 177,84 Eur na mzdy 3 pracovníkov 

s príslušenstvom od 1.11.2017 do 31.10.2019 v rámci projektu Komunitná sociálna 

práca v obci Pečovská Nová Ves, 

 podporených 10 dotácií z ÚPSVaR v sume 97 958,49 Eur na mzdy 15 pracovníkov 

s príslušenstvom v rámci projektov riešenia zamestnanosti v obci, 

 obec ako vedúci partner projektu v spolupráci s obcou Ľutina a partnerským mestom 

a gminou Sieniawa z Poľska podala žiadosť o NFP pre realizáciu projektu s názvom 

„Duchovné tradície spájajú naše cesty“, ktorý na území našej obce zahŕňa  realizáciu 

stavby „Revitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný objekt SO-01 Cyklochodník“ 

v plánovanom investičnom objeme našej obce 1 135 583,71 Eur, (turistické zastavenia 

v k. ú. Pečovská Nová Ves a k. ú. Ľutina, miniskanzen 10 ks miniatúr kostolíkov 

v Ľutine, parkovisko pre 48 bicyklov v Ľutine, miniskanzen 10 ks miniatúr kostolíkov 

v Leźachowe, prezentácia regionálnej kultúry, koncert, work schop, zahraničné 

návštevy) celkovo v plánovanom investičnom objeme partnerov 2 108 047,53 Eur, 

(realizácia stavby „Revitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný, objekt SO-01 Cyklochodník“  

na území našej obce zahŕňa aj vybudovanie protipovodňovej ochrany prioritne stavby 

cyklochodníka a druhotne cesty III/3183 v časti od Bukovca po hranicu katastra 

s Ľutinou), 

 podanie žiadosti o NFP na realizáciu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký 

Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ (cyklochodník v koridore 

železnice) v investičnom objeme  762 000 Eur, 

 podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu Obnova telovýchovného traktu ZŠ s 

MŠ v Pečovskej Novej Vsi (komplexná oprava striech telocviční) v investičnom 

náklade 148 000 Eur, 

 podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu Modernizácia hasičskej zbrojnice 

v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec 802 v investičnom náklade cca. 30 000 

Eur, 

 podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové 

úpravy a vybavenie priestorov knižnice (rekonštrukcia knižnice, vybudovanie čitárne, 
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dovybavenie knižničného fondu, zariadenie knižnice) v investičnom náklade 87 000.- 

Eur, 

 podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti 

a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves v investičnom náklade 98 000 Eur,   

 obec získala dotáciu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 000 Eur na 

rekonštrukciu umelého osvetlenia multifunkčného ihriska v lokalite Roveň, 

 nebola nám podporená žiadosť o dotáciu na projekt Zvýšenie energetickej účinnosti 

verejnej budovy – Obecný úrad – prevádzková budova v investičnom objeme 79 400 

Eur, 

 z dôvodu zrušenia výzvy nám nebola podporená žiadosť o dotáciu na projekt „Pre 

radosť detí z pohybu (výstavba detského ihriska na ul. Školskej) v investičnom objeme 

13 000 Eur. 

Iné 
 dlhodobé vysporiadavanie vlastníckych vzťahov pod zrealizovanou stavbou 

cyklochodníka medzi ZŤS a SANAS (stavba začatá v roku 2014, geometrický plán na 

porealizačné zameranie stavby bol vyhotovený 12.12.2014), 

 majetkovo právne vysporiadanie pozemkov  na ul. Školskej pred ZŠ v prospech obce 

(parkoviská a spol.),  

 majetkovo právne vysporiadanie pozemku v areáli pred OcÚ od SD Jednota 

v prospech obce,  

 postupné vysporiadavanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam pod miestnymi 

komunikáciami od pôvodných vlastníkov v prospech obce vrátane získania pozemkov 

vo vlastníctve štátu na obec pod verejnoprospešnými stavbami, 

 obec zamestnávala v roku 2017 rôznymi formami spolu 118 občanov (r. 2014 – 35, r. 

2015 – 78, r. 2016 – 101), 

 vymaľovanie fasády šatní TJ Slovan, uskladnenie obecnej techniky, iného majetku 

a stavebného materiálu, centralizácia a evidencia, 

 verejné obstarávanie zberovej spoločnosti na odvoz komunálneho odpadu v obci na 

roky 2018 - 2022, 

 zakúpenie postavičiek a výroba betlehemu pred kostolom sv. Ondreja, 

 revitalizácia areálu MŠ – rozprávkový domček, vyvýšené záhony,  

 rozšírenie vianočnej výzdoby, 

 rekonštrukcia odvodňovacieho priepustu pri vjazde do objektu bývalej tehelne, 

 existencia terénnej sociálnej práce v obci, 

 existencia komunitnej sociálnej práce v obci, 

 existencia opatrovateľskej služby v obci. 

Kultúrno-spoločenská oblasť a šport 
 zvyšovanie úrovne tradičných kultúrno-spoločenských akcií (Vianočné trhy s detským 

kútikom, MDŽ, Pečovskonovoveský jarmok, fašiangy a zabíjačka s detským kútikom 

v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ, Jablučkové slávnosti, …) 

 novinka – betlehem na ul. Kostolnej, 

 vytváranie kvalitnejších podmienok pre činnosť spoločenských organizácií 
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Uznesenie č. 222/2017 

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 zrealizovaných akciách a dosiahnutých výsledkoch obce Pečovská 

Nová Ves za rok 2017. 

 

16.12. Zástupca starostu obce Mgr. Slavomír Karabinoš informoval prítomných o bohatej 

ponuke kultúrnospoločenských podujatí pripravených obcou v predvianočnom a vianočnom 

období. Všetkých pozval na vianočné trhy, vianočný koncert a slávnostné novoročné 

privítanie pre obec Pečovská Nová Ves jubilejného roka 2018, v ktorom si pripomenieme 770 

rokov prvej zmienky o našej obci.  

 

Uznesenie č. 223/2017 

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 zástupcu starostu obce Mgr. Slavomíra Karabinoša o kultúrnospoločenských 

podujatiach pripravených obcou Pečovská Nová Ves v predvianočnom a vianočnom období 

roku 2017. 

 

K bodu č. 17 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ postupne vystúpili: 

17.1. Poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš  navrhol zvýšenie platu starostu obce, ktoré 

odôvodnil tým, že od nástupu do funkcie v decembri 2014, kedy bol poslancami OZ 

schválený plat starostu, tento nebol doposiaľ poslancami OZ zvýšený. Zvýšenie platu 

odôvodnil dosiahnutými výsledkami za dobu troch rokov, osobitne poukázal na množstvo 

obcou podaných žiadostí o NFP a dotácie v roku 2017, náročnosť ich prípravy a výsledky 

nato sa viažuce.   

  V rámci diskusie vystúpili poslanci OZ Peter Novický, Jaroslav Želinský, Mgr. Silvia 

Orosová, Ján Antol, ktorí pozitívne hodnotili dosiahnuté výsledky obce, podporili návrh na 

zvýšenie platu starostu obce a navrhli konkrétne percentuálne navýšenie základného platu 

starostu obce (pozn. - starosta obce je odmeňovaný podľa § 3, odsek 1 zákona číslo 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., 

starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce 

v rozmedzí 1001 do 3000, ide konkrétne o násobok 1,98, OZ môže tento plat rozhodnutím 

zvýšiť až o 70 %). 

  Poslanci OZ schválili zmenu zvýšenia základného platu starostu obce z 25 % na 40 % 

s účinnosťou od 1.1.2018.  
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Uznesenie č. 224/2017 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves na základe § 4 ods. 2 zákona  

Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

zmenu zvýšenia základného platu starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu, 

nar. 25.6.1968, bytom Školská 522/16, Pečovská Nová Ves z 25 % na 40 % s účinnosťou od 

1.1.2018. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

17.2. Poslanec Jaroslav Želinský diskutoval na tému havarijného stavu kotolne v ZŠ, ktorý 

oznámilo vedenie školy svojím podaním. „Vystrašila“ ho forma a obsah listu. Zarazilo ho, že 

na poslednom zasadnutí OZ boli prítomní riaditeľ ZŠsMŠ a jeho zástupkyňa a žiadny taký 

stav neavizovali. Nejasnou sa mu javí skutočnosť, že obec eviduje podanie žiadosti o riešenie 

havarijných stavov na škole z mája 2017 adresované MŠVVaŠ cestou odboru školstva OÚ 

Prešov spracovaných v súčinnosti obce so ZŠsMŠ a teraz opakovaný podnet školy. V reakcii 

na prednes poslanca reagoval starosta obce odkazom na vyjadrenie, ktoré podal prítomným 

pri prejednávaní doručeného podania ZŠsMŠ, 

 

17.3. Poslanec Jaroslav Želinský sa informoval na existenciu evidencie občanov žijúcich 

v obci, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod a kanalizáciu. Starosta mu oznámil, že 

disponuje mapou – grafickým prehľadom kanalizačnej  a vodovodnej siete v obci a tú mu na 

požiadanie poskytne k nazretiu, v prípade nedostatočného vysvetlenia je možnosť obrátiť sa  

so žiadosťou o informácie na VVS, a.s., závod Prešov. 

 

17.4. Poslanec Ing. Kolcun, člen komisie menovanej starostom obce na výber dodávateľa 

vývozu odpadu v obci informoval prítomných o výsledku verejnej obchodnej súťaže na výber 

spoločnosti, ktorá bude od 1.1.2018 po dobu 4 rokov zabezpečovať vývoz komunálneho 

odpadu v obci uviedol, že víťazom VOS sa stala spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín, 

ktorá ponúkla najnižšiu cenu v súťaži z troch súťažiacich, konkrétne sumu 147 677,16 Eur 

s DPH. 

  

17.5. Poslanec Peter Novický vystúpil s požiadavkou riešenia verejného osvetlenia na ul. 

Kostolnej. Prednosta OcÚ mu odpovedal, že v minulosti existovalo verejné osvetlenie aj na 

ľavej strane ulice z pohľadu od ul. Hlavnej, ktoré bolo odstránené. Informoval, že sa nám 

podarilo dostať do investičného plánu VVS, a.s. na budúci rok realizáciu kanalizácie 

a vodovodu na ul. Kostolnej. V nadväznosti na realizáciu predmetnej stavby bude vo finále 

rekonštruovaný aj chodník, do ktorého bude potrebné zabudovať rozvod optického internetu 

a taktiež by bolo vhodné umiestniť tam aj zemný rozvod verejného osvetlenia. Starosta obce 

uviedol, že obec sa touto otázkou aktívne zaoberá a intenzívne hľadáme zdroje na 

financovanie rekonštrukcie chodníka a zabudovanie rozvodov požadovaných sietí. Je to na 

dobrej ceste, ale nechce to bližšie konkretizovať. V čase, keď to bude finálne pripravené, bude 

informovať poslancov OZ a požiada ich o podporu projektu. 

  

17.6. Poslanec Peter Novický vystúpil s požiadavkou riešenia stojísk pre umiestnenie 

zberných nádob medzi bytovými domami. Starosta obce ho informoval, že v danej lokalite 

máme za sebou už druhú fázu revitalizácie. V rámci úspory vlastných zdrojov financií celú 

revitalizáciu realizujeme svojpomocne. Schválené symbolické finančné prostriedky boli už 
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vyčerpané. Stojiská musia mať svoje parametre a úroveň, preto ich mienime riešiť v rámci 

pripravovaného projektu rozšírenia zberného dvora, v rámci ktorého sa takéto stojiská 

umiestnené v obci javia ako oprávnený náklad. 

 

 

K bodu č. 18 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky 

občanov, nakoľko žiadny zástupca verejnosti sa zasadnutia OZ v tejto časti programu 

nezúčastnil.  

 

 

K bodu č. 19 

  Poďakoval sa všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ. 

  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Silvia Orosová - 

Peter Novický  - 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Anna Hrabčáková 

                      

       


