ZÁPISNICA
z XXXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

16.2.2018
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Ondrej Semančík, Ján Antol, Peter Novický, Ing. Jozef Balaščík.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Ondreja Semančíka z rodinných dôvodov
a poslancov Jána Antola, Petra Novického a Ing. Jozefa Balaščíka z dôvodu plnenia
pracovných povinností. Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov,
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Uviedol, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva sú od
začiatku prítomní dvaja zástupcovia verejnosti – Ján Janič a Mgr. Viera Horňáková.
Starosta obce 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:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa z rokovania komisií OZ
5. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ za obdobie od
9.12.2017 do 16.2.2018
6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za
obdobie od 9.12.2017 do 16.2.2018
7. Ročná správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za rok
2017
8. Návrh na 1. úpravu rozpočtu roku 2018
9. Návrh na dočerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2016
10. Návrh na zaradenie investičných akcií do majetku obce Pečovská Nová Ves
11. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
12. Odsúhlasenie prevodov vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej
republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava (ďalej len „SPF“), resp.
k pozemkom vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe SPF pod verejnoprospešnými
stavbami plánovanými na výstavbu v obci Pečovská Nová Ves do vlastníctva obce
Pečovská Nová Ves
13. Schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do aktuálne vyhlásených výziev
o získanie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) na pripravované
investičné akcie obce Pečovská Nová Ves
14. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017
15. Doručené podania
16. Rôzne
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17. Otázky poslancov OZ
18. Otázky a podnety občanov
19. Záver
Uznesenie č. 1/2018
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 XXXIV. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, za overovateľov boli určení
Ing. Jozef Kolcun a Mgr. Lukáš Baňas.
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Kolcuna a Mgr. Lukáša Baňasa.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Mgr. Slavomír Karabinoš, Jaroslav Želinský a Mgr. Silvia Orosová.
Uznesenie č. 3/2018
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. Silvia
Orosová.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií a starostom obce prezentovaná
činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od XXXIII. zasadnutia OZ konaného 8.12.2017
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 nezasadali.
5.2 Predseda komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy,
regionálneho
rozvoja,
životného
prostredia,
poľnohospodárstva,
riešenia
protipovodňových opatrení Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia v sledovanom
období komisia nezasadala.
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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 16.1.2018. Predmetom zasadnutia bola príprava
kultúrno-spoločenskej akcie Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi spojenej s obecnou
zabíjačkou plánovaného na deň 10.2.2018.
5.4 Komisia sociálna a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období
zasadala jedenkrát.
5.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií podľa vyjadrenia
predsedu Jaroslava Želinského v posudzovanom období nezasadala.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
Uznesenie č. 4/2018
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 9.12.2017 do 16.2.2018.
K bodu č. 5
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení od XXXIII. zasadnutia OZ konaného dňa 8.12.2017. Informovala, že prijaté
uznesenia boli splnené. Jedno uznesenie týkajúce sa prevodu majetku obce je v plnení.
Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 5/2018
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 XXXIII. zasadnutia OZ konaného dňa 8.12.2017.
K bodu č. 6
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla správu
o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 9.12.2017 do 16.2.2018 v zmysle plánu
kontrol na I. polrok roku 2018. Konkrétne išlo o kontrolu hospodárenia spoločenských
organizácií za rok 2017 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Detailne pomenovala čerpanie
dotácií jednotlivých spoločenských organizácii so záverom, že spoločenské organizácie
čerpali v roku 2017 dotácie v celkovej sume 14 874,05 Eur, pričom schválený objem dotácií
predstavoval sumu 15 450 Eur, rozdiel predstavoval sumu 575,95 Eur, ktorou bola
nevyčerpaná dotácia klubom dôchodcov. Kontrolou neboli zistené nedostatky v účelnosti
a hospodárnosti s nakladaním s finančnými prostriedkami. Podotkla, že obec poskytuje
všetkým spoločenským organizáciám nad rámec poskytnutých dotácií rôzne benefity ako
napr. vlastné priestory na krojovňu, klubovňu, hradí spotrebované energie, nájomné za
zastavanú plochu pod stavbou a i., čo vníma ako pozitívny prístup obce.
Druhou vykonanou kontrolou bola kontrola príjmov a výdavkov obecnej knižnice.
Cieľom kontroly bolo zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
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a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Boli skontrolované príjmy a výdavky
knižnice za roky 2015 - 2017. V obecnej knižnici je zapísaných v priemere okolo 120
čitateľov ročne, zápisné je 0,50 Eur deti a 1 Eur dospelí. Za sledované obdobie boli zakúpené
knižné tituly v hodnote 1 966,86 Eur (z toho 700 Eur bola dotácia z MK SR). Kontrolou
týchto príjmov a výdavkov neboli zistené nedostatky.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol
na vedomie.
Uznesenie č. 6/2018
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 Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledkoch
vykonaných kontrol za obdobie od 9.12.2017 do 16.2.2018 v zmysle plánu kontrol na
I. polrok roku 2018.
K bodu č. 7
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská
podala ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. Informovala, že v roku 2017 bolo
naplánovaných 8 kontrol, bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu
obce Pečovská Nová Ves za rok 2016, v decembri bolo vypracované aj stanovisko k návrhu
rozpočtu a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2018 a k viacročnému návrhu
rozpočtu obce na roky 2019 – 2020. Konkrétne pomenovala vykonané kontroly
a konštatovala, že zo všetkých kontrol boli vypracované správy o kontrole, s ktorými bolo
obecné zastupiteľstvo po ich ukončení na svojich zasadnutiach priebežne informované.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
na vedomie.
Uznesenie č. 7/2018
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
ročnú správu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za rok 2017.
K bodu č. 8
V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktoré predstavuje
prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 129 000 Eur. Detailne pomenoval
pohyby v príjmovej a výdavkovej časti návrhu úpravy rozpočtu. Konštatoval, že rozpočet
zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 564 000 Eur.
Vzhľadom k tomu, že plánovaný bod č. 9 schváleného programu bezprostredne súvisí
so schvaľovaním návrhu na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 1/2018, starosta obce navrhol jeho prejednanie v rámci
predmetného bodu. So súhlasom poslancov OZ predniesol návrh na dočerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu za rok 2016, konkrétne prevod prostriedkov z rezervného
fondu v celkovej sume 90 000,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej
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sume 90 000,00 Eur. Uviedol, že finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie
investičnej akcie „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22 “,
pričom finančné prostriedky v celkovej sume 90 000,00 Eur na predmetnú investičnú aktivitu
boli schválené v roku 2017 uznesením OZ č. 115/2017 z 14.7.2017.
Poslanci OZ schválili návrh na dočerpanie finančných prostriedkov z rezervného
fondu za rok 2016 a následne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce Pečovská
Nová Ves.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
dočerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 2016
v celkovej výške 90 000,00 Eur na dofinancovanie „Výstavby Materskej školy v obci
Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2018 zo dňa 16.2.2018 spočívajúce
v prekročení príjmov v celkovej sume 129 000 Eur a prekročení výdavkov v celkovej sume
129 000 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 564 000 Eur.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
Predmetný bod bol prejednaný v rámci bodu č.8 schváleného programu.
K bodu č. 10
V tomto bode prednosta OcÚ predniesol návrh na zaradenie zrealizovaných
investičných akcií s názvom - „Multifunkčné ihrisko „Roveň“, „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie ul. Ľutinská“ a „Revitalizácia verejného priestranstva na ulici Školskej medzi
bytovými domami“ do majetku obce. Stavby sú ukončené a vyhovujú zaradeniu do majetku
obce. V rámci diskusie k predmetnému bodu sa poslanec Jaroslav Želinský opýtal, či je
schvaľovaná investícia „Revitalizácia verejného priestranstva na ulici Školskej medzi
bytovými domami“ finálne dokončená, alebo sa tam ešte bude niečo realizovať. Starosta obce
mu odpovedal, že schvaľovaná časť zaradenia do majetku obce je dokončená, bola
realizovaná svojpomocne vlastnými silami, kupovali sme iba nevyhnutne potrebný materiál.
V rámci pripravovaného projektu rozšírenia zberného dvora je oprávneným nákladom
výstavba stojísk na odpad, preto mienime v rámci jeho podpory vybudovať v danej lokalite
5 murovaných stojísk s kovovou strechou. Obec to bude stáť iba 5% spoluúčasť z celkových
poskytnutých finančných prostriedkov. Taktiež v rámci pripravovanej žiadosti o dotáciu na
podporu a rozvoj športu v roku 2018 mienime v danej lokalite vybudovať detské ihrisko
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v prípade, že nato získame financie z Úradu vlády SR. V opačnom prípade sa nič realizovať
nebude.
Poslanci OZ schválili zaradenie investičných akcií do majetku obce.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „Multifunkčné ihrisko „Roveň“, majetková trieda - 02
stavby, rok začatia výstavy - 2013, rok ukončenia výstavby – 2017, hodnota majetku:
66 466,00 Eur k dátumu 19.02.2018 do majetku obce Pečovská Nová Ves.
Realizované práce a materiál boli dodané dodávateľskou firmou (projektová dokumentácia,
stavebné práce, ochranná sieť, oplotenie, stavebný dozor, hlina, kamenivo, betón), pomocné
práce boli vykonávané pracovníkmi zaradenými na malých obecných službách.
V roku 2017 sa realizovala rekonštrukcia osvetlenia za pomoci poskytnutej dotácie
z Prešovského samosprávneho kraja.
Stavebné práce na multifunkčnom ihrisku v lokalite „Roveň“ sú ukončené a investícia
vyhovuje zaradeniu do majetku.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Ľutinská“,
majetková trieda - 02 stavby, rok začatia výstavy - 2017, rok ukončenia výstavby – 2017,
hodnota majetku - 10 629,76 Eur k dátumu 19.02.2018 do majetku obce Pečovská Nová Ves.
Realizované práce a materiál boli dodané dodávateľskou firmou (živičná úprava,
kamenivo, betón), pomocné práce boli vykonávané pracovníkmi na malých obecných
službách a zamestnancami obce pracujúcimi podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti.
Stavebné práce na miestnej komunikácii sú ukončené a investícia vyhovuje zaradeniu do
majetku.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva na ulici
Školskej medzi bytovými domami“, majetková trieda - 02 stavby, rok začatia výstavy 2015, rok ukončenia výstavby – 2017, hodnota majetku - 4 139,44 Eur k dátumu 19.02.2018
do majetku obce Pečovská Nová Ves.
Realizované práce boli vykonané pracovníkmi na MOS a zamestnancami obce pracujúcich
podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. Materiál (dlažba, obrubníky, kamenivo, cement)
bol dodaný dodávateľskou firmou.
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Stavebné práce na revitalizácii verejného priestranstva na ulici Školskej medzi bytovými
domami sú ukončené a investícia vyhovuje zaradeniu do majetku.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
V tomto bode starosta obce informoval prítomných o čerpaní rozpočtu obce Pečovská
Nová Ves k 31.12.2017. Uviedol, že bežné príjmy obce v uplynulom roku predstavovali sumu
2 197 264,93 Eur, kapitálové príjmy sumu 235 958,31 Eur, finančné príjmy sumu 32 561,77
Eur, spolu príjmy obce predstavovali sumu 2 465 785,01 Eur, príjmy ZŠ s MŠ spolu sumu
33 385,67 Eur, príjmy spolu sumu 2 499 170,68 Eur. Bežné výdavky obce predstavovali sumu
610 869,82 Eur, kapitálové výdavky obce sumu 354 631,54 Eur, finančné výdavky obce sumu
65 365,50 Eur, výdavky obce spolu činili 1 030 866,86 Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu
sumu 1 230 174,25 Eur, výdavky spolu sumu 2 261 041,11 Eur. V rámci hospodárenia obce
v minulom roku obec hospodárila s prebytkom 224 129,57 Eur.
Poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na vedomie.
Uznesenie č. 13/2018
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 31.12.2017.
K bodu č. 12
V tomto bode poslanci OZ súhlasili s prevodmi vlastníckych vzťahov k pozemkom vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava (ďalej
len „SPF“), resp. k pozemkom vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe SPF pod
verejnoprospešnými stavbami plánovanými na výstavbu v obci Pečovská Nová Ves do
vlastníctva obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám KN-C 1469/2, druh
pozemku - zastavané plochy o výmere 2094 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová
Ves a KN-C 1471/25, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1112 m2, zapísanej na LV
1113, k. ú. Pečovská Nová Ves na obec Pečovská Nová Ves.
Obec Pečovská Nová Ves ako budúci stavebník má na predmetných parcelách Okresným
úradom Sabinov, odborom starostlivosti o životné prostredie v Sabinove vydané rozhodnutie
na zriadenie vodnej stavby „Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves,
časť Bukovec“ SO-01 - Protipovodňový kanál Bukovec, sp. zn. OÚ-SB-OSZP-2017/00063500010/Če/ŠVS zo dňa 30.8.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňom
9.10.2017.
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Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám: KN-C 1471/17, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 2186 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová
Ves, KN-C 1488/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 378 m2, zapísanej na LV 1113, k.
ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1488/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2688 m2,
zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1488/5, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 3679 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1489/6, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská
Nová Ves, KN-C 1539/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2,
zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1550/11, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 81 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1550/13,
druh pozemku ostatné plochy o výmere 864 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová
Ves na obec Pečovská Nová Ves.
Obec Pečovská Nová Ves ako budúci stavebník má na predmetných parcelách obcou
Červenica pri Sabinove vydané rozhodnutie na umiestnenie stavby – „Pečovská Nová Ves –
Revitalizácia ulice Ľutinskej SO 01 Cyklistický chodník“, sp. zn. 186/2016-60/Mp-03 zo
dňa 5.7.2016.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k spoluvlastníckym podielom neznámych vlastníkov v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám: KN-C 1488/7, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 1431 m2, zapísanej na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves,
KN-C 1539/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2, zapísanej na LV
1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1550/12, druh pozemku ostatné plochy o výmere
274 m2, zapísanej na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1550/10, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 16 m2, zapísanej na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C
922/5, druh pozemku ostatné plochy o výmere 46 m2, zapísanej na LV 1787, k. ú. Pečovská
Nová Ves, KN-C 922/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1594 m2, zapísanej na
LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1471/24, druh pozemku ostatné plochy o výmere
24 m2, zapísanej na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves na obec Pečovská Nová Ves.
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Obec Pečovská Nová Ves ako budúci stavebník má na predmetných parcelách obcou
Červenica pri Sabinove vydané rozhodnutie na umiestnení stavby – „Pečovská Nová Ves –
Revitalizácia ulice Ľutinskej SO 01 Cyklistický chodník“, sp. zn. 186/2016-60/Mp-03 zo
dňa 5.7.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňom 8.8.2016.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k spoluvlastníckym podielom na pozemku vo vlastníctve
neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne
k parcele KN-C 482/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1188 m2,
zapísanej na LV 2186, k. ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves. Obec
Pečovská Nová Ves ako budúci stavebník má na predmetnej parcele obcou Červenica pri
Sabinove vydané rozhodnutie na umiestnení stavby – „Rozšírenie plynofikácie v obci
Pečovská Nová Ves“ SO-04 - ul. Záhradná - Ľutinská (pred betonárkou), sp. zn. 149/201760/Mp-03 zo dňa 26.7.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňom 30.8.2017.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám: KN-C 1542/72, druh
pozemku: ostatné plochy o výmere 14 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves,
KN-C č. 332/9, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 38 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú.
Pečovská Nová Ves.
Obec Pečovská Nová Ves ako budúci stavebník plánuje vybudovať na uvedených pozemkoch
verejnoprospešnú stavbu „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej
Novej Vsi“.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
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s prevodom vlastníckych práv k spoluvlastníckym podielom neznámych vlastníkov v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám: KN-C 331/9, druh
pozemku: zastavané plochy o výmere 59 m2, zapísanej na LV 1830, k. ú. Pečovská Nová Ves
KN-C 331/7, druh pozemku: zastavané plochy o výmere 98 m2, zapísanej na LV 1831, k. ú.
Pečovská Nová Ves, KN-C 329/2, druh pozemku: zastavané plochy o výmere 1 m2, zapísanej
na LV 1831, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 331/6, druh pozemku: zastavané plochy
o výmere 4 m2, zapísanej na LV 1832, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C č. 331/5, druh
pozemku: zastavané plochy o výmere 10 m2, zapísanej na LV 1832, k. ú. Pečovská Nová
Ves, KN-C 331/10, druh pozemku: orná pôda o výmere 21 m2, zapísanej na LV 1837, k. ú.
Pečovská Nová Ves na obec Pečovská Nová Ves.
Obec Pečovská Nová Ves ako budúci stavebník plánuje vybudovať na uvedených pozemkoch
verejnoprospešnú stavbu „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej
Novej Vsi“.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k spoluvlastníckym podielom neznámych vlastníkov v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám: KN-C 1050/3, druh
pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 36 m2, zapísanej na LV 2187, k. ú. Pečovská Nová
Ves a KN-C 1072/2, druh pozemku: vodné plochy o výmere 100 m2, zapísanej na LV 2181,
k. ú. Pečovská Nová Ves na obec Pečovská Nová Ves.
Obec Pečovská Nová Ves ako stavebník má na predmetných parcelách obcou Pečovská Nová
Ves vydané stavebné povolenie na stavbu – „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký
Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“, sp. zn. 541/2017-112/Mp-03 zo
dňa 20.9.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňom 20.10.2017.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám: KN-C 1047/2, druh
pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 295 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová
Ves a KN-C 1048/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 99 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú.
Pečovská Nová Ves.
Obec Pečovská Nová Ves ako stavebník má na predmetných parcelách obcou Pečovská Nová
Ves vydané stavebné povolenie na stavbu – „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek
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Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“, sp. zn. 541/2017-112/Mp03 zo dňa 20.9.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňom 20.10.2017.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s prevodom vlastníckych práv k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne k parcelám KN-C 1544/29, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 86 m2, zapísanej na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves
a KN-C 1472/35, druh pozemku ostatné plochy o výmere 303 m2, zapísanej na LV 1113,
k. ú. Pečovská Nová Ves pre obec Pečovská Nová Ves.
Obec Pečovská Nová Ves ako budúci stavebník plánuje vybudovať na uvedených pozemkoch
verejnoprospešnú stavbu „Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej
Novej Vsi“.
Platný územný plán obce Pečovská Nová Ves definuje predmetnú stavbu ako
verejnoprospešnú.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 13
V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh na zapojenie
sa obce so žiadosťou o dotáciu v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy za získanie finančných
prostriedkov na investičnú podporu výstavby detského ihriska a zapojenie sa obce do
Národného projektu MS SR.
Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce do Národného projektu podpora vysporiadania
pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách v gescii MV SR a podanie žiadosti
o dotáciu na základe výzvy Úradu vlády SR na „Podporu rozvoja športu na rok 2018“.
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do Národného projektu Podpora vysporiadania
pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách, názov projektu: Podpora
vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách, Operačný
program: Ľudské zdroje, Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít,
Investičná priorita prioritnej osi 5.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných
komunít, ako sú Rómovia, Špecifický cieľ 5.1.3: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti
a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety
a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania, ITMS 2014+: 312051I641.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 24/2018
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 poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok
2018 vyhlásenej Úradom Vlády Slovenskej republiky Bratislava, ktorej základným
cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu
a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk,
výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy,
zameraných predovšetkým na deti a mládež,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 10 %
z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,



zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie : Za 5

Proti :

0

Zdržal sa :

0

K bodu č. 14
14.1. Referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková predniesla správu
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.
Uviedla, že na základe príkazu starostu obce Pečovská Nová Ves zo dňa 11.12.2017 bola
vykonaná inventarizácia majetku obce. Detailne oboznámila prítomných s predmetom
a výsledkami inventarizácie a skonštatovala, že ústredná inventarizačná komisia zhodnotila
výsledky dielčích inventarizačných komisií a dospela k záveru, že inventarizácia majetku
a záväzkov k 31.12.2017 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v z.n.p., pričom za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia dielčích
inventarizačných komisií a členovia Ústrednej inventarizačnej komisie.
Poslanci OZ zobrali na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2017.
Uznesenie č. 25/2018
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 o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Pečovská Nová Ves k 31.12.2017.
14.2. V tomto bode referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková
informovala prítomných o záväzkoch a pohľadávkach obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2017.
Poslanci OZ zobrali na vedomie inventarizačný súpis záväzkov a pohľadávok obce
Pečovská Nová Ves k 31.12.2017.
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Uznesenie č. 26/2018
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
inventarizačný súpis záväzkov a pohľadávok obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2017.
14.3. V tomto bode predseda inventarizačnej komisie a súčasne aj predseda vyraďovacej
komisie – prednosta OcÚ Andrej Petruš informoval prítomných, že vyraďovacia komisia
menovaná starostom obce na základe príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce, vykonala dňa 29.12.2017 obhliadku majetku
určeného na vyradenie. Oboznámil prítomných so stanoviskom komisie, že konkrétny
komisiou identifikovaný majetok je nepoužiteľný z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti,
opotrebenia, predaja a odcudzenia a preto komisia navrhla tento majetok v celkovej sume
7 632,99 Eur vyradiť zo stavu majetku obce. Podotkol, že hodnota majetku je viazaná na
nadobúdajúcu hodnotu majetku, nie na zostatkovú, zdôraznil, že hodnotu vyradeného majetku
tvoria napríklad pozemky predané obcou v minulom roku, predané vozidlo Multicar a iné
veci, ktoré detailne pomenoval.
Poslanci OZ schválili vyradenie nepoužiteľného majetku obce v celkovej sume
7 632,99 Eur z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti, opotrebenia, predaja a odcudzenia zo
stavu majetku obce.
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vyradenie nepoužiteľného majetku obce Pečovská Nová Ves v celkovej sume 7 632,99 Eur
zo stavu majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti,
opotrebenia, predaja a odcudzenia na základe návrhov na vyradenie podľa jednotlivých
zariadení. Zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 29.12.2017 tvorí
neoddeliteľnú prílohu uznesenia.
Hlasovanie : Za 5

Proti :

0

Zdržal sa :

0

14.4. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o výške
aktuálneho stavu úverov obce ku dňu 31.1.2018, ktoré predstavujú zostatkovú sumu
85 459,79 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. 28/2018
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 31.12.2017,
ktoré predstavujú zostatkovú sumu 85 459,79 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 %.
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K bodu č. 15
V rámci predmetného bodu poslanci OZ prejednali doručené podania.
15.1. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090ZSsMS-042 zo dňa 11.12.2017 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od
ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku podľa § 50j pre žiadateľa.
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov vo výške 939,20 Eur pre ZŠ
s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-042 zo dňa
11.12.2017.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.2. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090ZSsMS-059 zo dňa 20.12.2017 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od
ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku podľa § 54a pre žiadateľa.
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov vo výške 648,00 Eur pre ZŠ
s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-059 zo dňa
20.12.2017.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.3. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090ZSsMS-061 zo dňa 22.12.2017 schválili poskytnutie finančných prostriedkov na preklenutie
časového nesúladu medzi výplatou a refundáciou z MPC Bratislava NP Škola otvorená
všetkým pre žiadateľa.
Uznesenie č. 31/2018
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 na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou
a refundáciou z MPC Bratislava NP Škola otvorená všetkým v sume 101,05 Eur pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-061 zo dňa
22.12.2017.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0
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15.4. Poslanci OZ schválili vrátenie darovaných finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-078 zo dňa 2.1.2018.
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie darovaných finančných prostriedkov vo výške 74,64 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-078 zo dňa 2.1.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.5. Poslanci OZ schválili odpustenie príspevku pre 11 rodičov žiakov školy na čiastočnú
úhradu nákladov CVČ pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV2017/090-ZSsMS-062 zo dňa 22.12.2017 za obdobie od 1.9.2017 do 28.2.2018. Z dôvodu
hospodárneho nakladania s verejnými financiami je pre ďalšie obdobie od 1.3.2018 do
31.6.2018 potrebné skúmať aktuálnosť trvania hmotnej núdze žiadateľov o odpustenie
príspevku a v prípade jej existencie opakovane požiadať o odpustenie od platenia čiastočnej
úhrady nákladov v centre voľného času. Žiadateľ doložil potvrdenia ÚPSVaR Prešov o trvaní
hmotnej núdze žiadateľov z 12/2017.
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpustenie príspevku pre 11 rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov v centre
voľného času za obdobie od 1.9.2017 do 28.2.2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na
základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-062 zo dňa 22.12.2017.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.6. Poslanci na základe žiadosti Vojtecha Bilého z Pečovskej Novej Vsi schválili zmenu
nájomcu bytu č. 2 v bytovom dome č. 11 na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi
z doterajšieho nájomcu Vojtecha Bilého na novú nájomkyňu Gabrielu Gabčovú.
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmenu nájomcu bytu č. 2 v bytovom dome č.11 na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi
z doterajšieho nájomcu Vojtecha Bilého, nar. 6.10.1950, bytom Rómska 12, Pečovská Nová
Ves na novú nájomkyňu Gabrielu Gabčovú, nar, 16.8.1977, bytom Rómska 11, Pečovská
Nová Ves.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15

K bodu č. 16
16.1. V tomto bode poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie žiadosti poskytovateľov
sociálnych služieb o poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku sociálnej služby
u klientov s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 35/2018
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
žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o poskytnutie finančných príspevkov na
prevádzku sociálnej služby u klientov s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves
doručené obci Pečovská Nová Ves v období mesiacov 12/2017 – 2/2018.
16.2. V tomto bode poslanci OZ z dôvodu zmiernenia a odstránenia tvrdosti zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch prejednali a schválili zníženie poplatku za
vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovskej Novej Vsi na rok 2018. Na základe
individuálnej žiadosti poplatníka po predložení dokladu držiteľa diamantovej a zlatej
Jánskeho plakety o 100 % a držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 % zo schválenej
sadzby poplatku 8.- Eur.
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovskej Novej Vsi na rok 2018 na
základe individuálnej žiadosti poplatníka a predložení dokladu držiteľa diamantovej a zlatej
Jánskeho plakety o 100 % zo sadzby poplatku a držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 %
zo sadzby poplatku určenej vo VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

16.3. V úvode predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o:
 postupe prác na pripravovanom projekte „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,
 zrušení združenia EuroVelo,
 priebehu realizácie projektu „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc.
č. 1471/22“,
 finalizácii podporeného projektu Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho
odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves,
 finalizácii prác na podaní ŽoNFP na stavbu Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová
Ves v časti Bukovec do 28.2.2018,
 postupe prác na pripravovanej investícii na rozšírenie vodovodu na ul. Mlynská,
Jabloňová, Na Pečovec, Ľutinská,
 postupe prác na pripravovanom projekte rozšírenia distribučnej siete – plynu k MŠ na
parcele KN-C 1471/22,
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postupe prác na príprave projektu stavebného rozšírenia zberného dvora a jeho
technického dovybavenia,
postupe prác na projekte „Rozšírenie elektrifikácie obce Pečovská Nová Ves“ (ul.
Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec, Ľutinská, Záhradná),
postupe prác na vysporadúvaní pozemkov pod plánovanou výstavbou miestnej
komunikácie k židovskému cintorínu,
získaní dotácie z MV SR Prezídia HaZZ Bratislava v sume 27 383,31 Eur na
modernizáciu hasičskej zbrojnice,
verejnej schôdzi s občanmi konanej dňa 5.2.2018,
úspešnej realizácii kultúrno-spoločenskej akcie Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi spojenej
s obecnou zabíjačkou konanej dňa 10.2.2018.

Uznesenie č. 37/2018
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 aktivitách obce Pečovská Nová Ves za obdobie od 9.12.2017 do
16.2.2018.
K bodu č. 17
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ postupne vystúpili:
17.1. Poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš dal podnet na opravu zvodu dažďovej vody na ul.
Na Pečovec vedľa asfaltovej plochy, ktorý končí pred zákrutou pri dome p. Petruša a následne
sa voda dostáva na miestnu komunikáciu, kde v zimných mesiacoch zamŕza a sťažuje pohyb
po komunikácii. Navrhol vodu zviesť do existujúcej kanalizácie. Na podnet reagoval
prednosta OcÚ vyjadrením, že v zimných mesiacoch venujeme tejto ulici z titulu veľkého
prevýšenia osobitnú pozornosť, posypáva sa, dokonca naviac posypový materiál je ponechaný
aj v spomínanej zákrute. Starosta obce uviedol, že odvádzať dažďovú vodu do splaškovej
kanalizácie nemožno. V danej lokalite nemáme dažďovú kanalizáciu, ani odvodňovaciu
priekopu. Poznamenal, že problém s vodou na tejto ulici je dlhodobý, v minulom roku osobne
inicioval zasadnutie príslušnej komisie za účelom preventívneho riešenia protipovodňových
opatrení pred záplavami rodinných domov a pozemkov na ul. Na Pečovec a i.. O výsledkoch
zasadnutia komisie informoval predseda komisie poslancov OZ na zasadnutí OZ v septembri
2017. K aktuálne prednesenému podnetu uviedol, že spoločne s prednostom vykonajú
previerku skutkového stavu a pokúsia sa hľadať spôsob riešenia problému.
17.2. Poslanec Jaroslav Želinský v súvislosti s informáciami podanými v bode 14 programu
OZ diskutoval na tému neplatičov odberu vody v rómskej osade, konkrétne jedného z nich,
ktorý dlží obci sumu nad 1000.- Eur.
Starosta obce mu odpovedal, že odber vody v rómskej osade je riešený tak, že na vstupe je
hlavné meranie pre obec, ktorá je odberateľom a platcom celkového odberu vody a následne
vedú rozvody k jednotlivých odberateľom, ktoré majú podružné merania. Tento stav sme
zdedili z minulosti. Robíme všetko preto, aby sme ho zmenili na štandardný vzťah
správcovská spoločnosť verzus odberateľ, ako je to v prípade majoritnej časti obyvateľstva,
nakoľko všetci máme rovnaké práva a preto by sme mali mať aj rovnaké povinnosti
a podmienky pre život. Je to absurdné, že to funguje takýmto spôsobom vzhľadom na náklady
obce na danú činnosť, konkrétne náročnosť práce obce pri vystavovaní faktúr,
zabezpečovanie ich úhrad a s tým spojenými nekonečnými problémami, rozdielmi na
odberoch a iné, pričom na druhej strane evidujeme značnú nedisciplinovanosť odberateľov
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vody, ktorí si svojvoľne vymieňajú sami bez vedomia a súhlasu obce vodomery, sú častokrát
neplatičmi a vymáhať od nich dlhy je veľmi náročné. Odmietanie napájania sa na odber vody
z vodovodu ani nespomínam. Naviac rozvod vedenia vodovodu hneď za hlavným meraním
pre obec je zrealizovaný značne amatérsky, často dochádza k jeho poruchám v časti za
hlavným meraním a tak aj k stratám. Prednosta OcÚ dodal, že daný stav riešime v súčasnosti
s príslušným vedúcim pracovníkom VVS, a.s. so žiadosťou jeho prepracovania na náklady
správcovskej organizácie. Naviac sme zakúpili plombovacie kliešte, všetky vodomery sme
preplombovali, zaevidovali a nafotili ich čísla, ale ani to na daný stav vzhľadom
k neprispôsobivosti niektorých odberateľov nepostačuje. Konkrétny dlžník, na ktorého sa
pýtal poslanec OZ mesačne spláca dlh v sume 70.- Eur a je odpojený od odberu vody do doby
splatenia dlhu.
17.3. Poslanec Jaroslav Želinský diskutoval na tému hromadiacej sa vody na ul. Mlynskej
pred rodinným domom p. Michalíkovej, ktorý bol prednesený už aj na verejnej schôdzi dňa
5.2.2018. Vyjadrenie starostu obce a prednostu OcÚ bolo totožné s vyjadrením
prezentovaným na verejnej schôdzi, t.j., že po zlepšení počasia sa skutkový stav posúdi
priamo na tvare miesta a bude sa hľadať riešenie, ktoré si však vyžaduje pochopenie
a ústretovosť zainteresovaných strán.
K bodu č. 18
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ bola vyzvaná prítomná
zástupkyňa verejnosti Mgr. Viera Horňáková, aby predniesla svoj podnet. Uviedla, že ona
neprišla na zasadnutie OZ s podnetom, je tu iba ako pozorovateľka.
Následne bol vyzvaný druhý prítomný zástupca verejnosti Ján Janič st., ktorý v úvode
svojho vyjadrenia priniesol na zasadnutie OZ dve futbalové lopty prekopnuté na jeho
pozemok z multifunkčného ihriska (ďalej len „MI“) v areáli ZŠsMŠ, ktoré zadržal tým, ktorí
lopty prekopli.
Uviedol, že dlhodobo má problém s obcou, a to v súvislosti s prekopávaním lôpt z MI,
tieto zadržiaval a nosil ich na OcÚ, alebo neskôr volal na OcÚ, aby si pre ne prišiel niekto
z obce. Poukázal na skutočnosť, že opakovane píše podnety na obec s tým, že návštevníci
ihriska mu poškodzujú oplotenie, preskakujú ho a chodia si na jeho pozemok pre prekopnuté
lopty. Navrhoval zvýšenie sieťovania hracej plochy, čo sa zo strany obce nezrealizovalo.
Užívatelia MI sa vulgárne vyjadrujú, pričom tieto vyjadrenia pohoršujú jeho a jeho rodinu. Na
zamedzenie prekopávania lôpt na jeho pozemok v dĺžke MI navrhuje zasieťovanie celej
hracej plochy, pričom podľa jeho odhadu si takáto investícia vyžiada náklad 500 Eur.
Samostatnú časť svojho prednesu venoval informácii prítomným, že starostov syn mu
vošiel bez jeho súhlasu na jeho pozemok pre prekopnutú loptu a svojvoľne sa pohyboval po
jeho pozemku, druhý jeho spoluhráč čakal na ulici pred bránkou z ul. Kostolnej. Túto
informáciu opakovane zdôrazňoval a dával do pozornosti. Opakovane zdôraznil, že si ho
odfotil do fotoaparátu a ten mu ukázal do záberu gesto, ktoré fyzicky ukázal. Obraz chcel
ukázať v prítomnosti poslancov OZ iba starostovi obce, ten to odmietol.
Starosta obce na prednesený podnet uviedol, že od časti podnetu týkajúcej sa jeho
syna, ktorý si bol na pozemku sťažovateľa pre prekopnutú loptu sa dištancuje, nakoľko celý
príbeh pozná úplne inak. Má vedomosť o tom, že Ján Janič st. na jeho syna podal trestné
oznámenie a vec prešetruje polícia. Do doby vyriešenia prípadu sa k veci nebude vyjadrovať,
aby nemaril objasňovanie podnetu policajnými orgánmi. K veci samej uviedol, že na obec
boli doposiaľ doručené viaceré podania od Jána Janiča st., ktorých časť smerovala
k poskytnutiu informácií a umožnení nazretia do spisov pre vydanie povoľovacích konaní na
stavbu a s tým spojeného výrubu stromov a druhá časť bola venovaná sťažnostiam.

18

S podnetmi boli starostom obce priebežne oboznámení aj poslanci OZ, naviac sa podnetmi
zaoberalo aj OZ na jednom zo svojich zasadnutí.
Starosta obce uviedol, že v mieste, kde sa nachádza teraz MI sa v minulosti
nachádzalo trávnaté ihrisko a dlhoročne ho využívali žiaci školy a verejnosť. Pozemok od
Jána Janiča po dĺžke ihriska rozdeľovala výsadba ihličnatých stromov a za ňou starý kamenný
múr. Na stavbu MI s umelou hracou plochou a osvetlením bolo vydané rozhodnutie pre Obec
Pečovská Nová Ves o zmene využitia územia na parcele KN-C 884/1, k. ú. Pečovská Nová
Ves na MI. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania vrátane Jána Janiča
st. a dotknutým orgánom štátnej správy. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa
fyzicky uskutočnilo, pričom pri ústnom prejednávaní vlastníci susediacich pozemkov vzniesli
pripomienku „v prípade realizácie vybudovať zachytávaciu sieť“. Predmetná pripomienka
bola zapracovaná do rozhodnutia. Pri výstavbe MI boli z troch strán ihriska, vrátane dvoch
strán ihriska susediacich s okolitými pozemkami účastníkov konania, vybudované 5 m vysoké
nadzemné ochranné siete, ktoré minimálne o 100 % aj viac prevyšujú existujúce oplotenia
susediacich pozemkov. Stĺpy so sieťovaním sa nachádzajú pred oplotením sťažovateľa
v dostatočnej, niekoľko metrovej vzdialenosti. Po spustení prevádzky MI starosta obce vydal
prevádzkový poriadok pre MI v areáli ZŠ s MŠ. Na MI máme správcu, ktorý dozerá na
prevádzku a chod MI. Podľa prevádzkového poriadku je užívateľ MI povinný správať sa tak,
aby svojím konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu
majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. Za škody
vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel
uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej
zákonný zástupca. Starosta obce uviedol, že pri výstavbe areálu MI obec vykonala opatrenia
nad štandardný rámec, ktorými mimo iného sledovala ochranu majetku a predchádzanie jeho
poškodzovania vrátane plotov susediacich pozemkov. Naviac prevádzkový poriadok rieši
neprispôsobivé správanie užívateľov MI a poškodzovanie majetku týmito osobami.
Sťažovateľ Ján Janič st. bol vo veci náhrady vzniknutých škôd, ktoré si žiadal od obce
odkázaný, aby si prípadnú vzniknutú škodu uplatňoval u konkrétnej osoby, ktorá ju spôsobila,
resp. v prípade neplnoletej osoby u jeho zákonného zástupcu. Obec, ani žiadny jej
zamestnanec škodu na majetku sťažovateľa nespôsobila. Sťažovateľ bol vyrozumený, že nad
rámec obcou prijatých opatrení, na základe jeho sťažnosti rozmiestnime na viditeľné miesta
oznamy pre tých, ktorí prekopnú loptu na susediaci pozemok, aby pre ňu išli cez bránu a nie
cez plot. Obec za tým účelom rozmiestnila viditeľné oznamy v areáli MI o zákaze
preskakovať plot v prípade prekopnutia lopty. Starosta obce podotkol, že sťažnosti Jána
Janiča st. postupne smerovali nielen k prekopávaniu lôpt, ale aj k vulgarizmom z úst
návštevníkov MI, búchaniu spodného rámu brány a to nielen v odpoludňajších hodinách a cez
víkend, ale aj v čase vyučovacieho procesu, kedy ihrisko využívala ZŠ.
V snahe riešiť trvalú nespokojnosť Jána Janiča st. s prevádzkou MI boli žiaci školy
poučení vyučujúcimi o vhodnosti správania sa a vyjadrovania počas návštevy MI, na budovu
školy bol zabudovaný kamerový systém, aby monitoroval priestor MI, intenzitu prekopávania
lôpt a prípadné poškodzovanie majetku. Nato prišla ďalšia sťažnosť Jána Janiča st. nato, že
kamery monitorujú priestory jeho dvora, preto bolo prehodnotené ich nastavenie a kamery
boli prestavené podľa príslušných noriem. Z podnetu Jána Janiča st. boli políciou preverovaní
aj susedia okolitých nehnuteľností susediacimi s MI. Napríklad sused, ktorý býva za bránou
v smere k ul. Školskej uviedol, že občas nejaká tá lopta prepadne do jeho záhrady, ale tú
vrátia tomu, kto ju prekopol a život ide ďalej. Nemajú s tým problém. Oni sa na nič
nesťažujú, lopty nezadržiavajú, vnímajú to ako štandardné pre MI, že hráči môžu aj
prekopnúť loptu. Starosta obce uviedol, že nemá kompetenciu prelepiť ústa návštevníkom MI
páskou, aby nerozprávali a vážili svoje slová pri komunikácii tak, aby tým nepohoršovali
vlastníkov susediacich pozemkov. Trvale ich upozorňujeme na slušné správanie.
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V diskusii postupne vystúpili prednosta OcÚ, ktorý sa vyjadroval k nereálnosti návrhu
zasieťovania MI a už vôbec nie za 500 Eur, resp. vyjadroval sa aj k technickému riešeniu
zvýšeného sieťovania, poslanec Jaroslav Želinský sa vyjadroval taktiež k navrhovaným
technickým riešeniam a poukázal na skutočnosť, či po navýšení sieťovania nemôže dôjsť
k prekopnutiu lopty na pozemok v susedstve, resp. či po tejto investícii sťažnosti prestanú.
K veci sa vyjadrili aj poslanec Mgr. Lukáš Baňas. Poslankyňa Mgr. Silvia Orosová uviedla,
že máme povinnosť výjsť občanom v ústrety a vyriešiť jeho podnety k spokojnosti. Opýtala
sa, ako sa mohlo stať, že ona nevie o tom, že podnet Jána Janiča st. bol prejednávaný na OZ.
Starosta obce jej odpovedal, že v minulom roku bola prítomná na troch z desiatich zasadnutí
OZ, informácia o prejednaní veci sa nachádza v zápisnici zo zasadnutia OZ.
K bodu č. 19
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ.
V tejto časti zasadnutia OZ opustili zástupcovia verejnosti zasadaciu miestnosť.

Overovatelia zápisnice :
Ing. Jozef Kolcun Mgr. Lukáš Baňas -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Hrabčáková
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