ZÁPISNICA
z XXXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

22.3.2018
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: všetci prítomní
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Skonštatoval, že je prítomných 9 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 uviedol, že zasadnutie obecného zastupiteľstva mimo schváleného plánu
zasadnutí zvolal z dôvodu potreby schválenia zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do
aktuálne vyhlásenej výzvy o získanie nenávratných finančných prostriedkov formou dotácie
na pripravovanú investičnú akciu obce Pečovská Nová Ves, ktorej termín na podanie končí
dňa 29.3.2018 a z dôvodu potreby schválenia zaradenia novovybudovanej MŠ ako
elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ do siete škôl a školských zariadení. Z dôvodu hospodárneho
nakladania z verejnými financiami navrhol, aby poslanci OZ hlasovali o zmene uznesenia č.
219/2017 zo dňa 8.12.2017, ktorým bol schválený plán zasadnutí OZ na rok 2018, konkrétne
aby bol pôvodne schválený termín konania zasadnutia OZ dňa 6.4.2018 zmenený na termín
22.3.2018. Súčasne s „otváraním“ plánu zasadnutí OZ požiadal o zmenu v termínoch ďalšieho
zo zasadnutí, konkrétne zmeny termínu 22.6.2018 na 15.6.2018 z dôvodu vopred avizovanej
neprítomnosti starostu obce. Poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš a súčasne zástupca starostu
obce v tejto súvislosti požiadal o zmenu termínu 19.10.2018 na 12.10.2018 z pracovných
dôvodov mimo miesta bydliska.
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
mení
uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 219/2017 zo dňa 8.12.2017,
ktorým bol schválený plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves na
rok 2018 tak, že termín „6. apríla 2018“, mení na termín „22. marec 2018“ a termín
„22. jún 2018“, mení na termín „15. jún 2018“, termín „19.10.2018“ mení na termín
„12.10.2018“.
úplné znenie zmeneného uznesenia znie
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
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plán zasadnutí OZ na rok 2018 v dvojmesačných intervaloch, konkrétne v dňoch:
16. februára 2018,
22. marca 2018,
15. júna 2018,
10. augusta 2018,
12. októbra 2018,
14. decembra 2018.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Poslanci OZ schválili zmenu plánu zasadnutí OZ na rok 2018 (uznesenia OZ č.
219/2017 zo dňa 8.12.2017).
Starosta obce navrhol, aby program XXXV. zasadnutia OZ bol prejednaný v poradí
uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom v dostatočnom
predstihu doručená a súčasne bola zverejnená úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa zo zasadnutia komisií
5. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
6. Návrh na 2. úpravu rozpočtu roku 2018
7. Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2017
8. Schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do aktuálne vyhlásených výziev
o získanie NFP a dotácií na pripravované investičné akcie obce Pečovská Nová Ves
9. Doručené podania
10. Rôzne
11. Otázky poslancov OZ
12. Otázky a podnety občanov
13. Záver
Uznesenie č. 39/2018
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 XXXV. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Poslanci OZ schválili program rokovania XXXV. zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, za overovateľov boli určení
Ing. Jozef Balaščík a Mgr. Silvia Orosová.
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Uznesenie č. 40/2018
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 Balaščíka a Mgr. Silviu Orosovú.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Mgr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický a Ján Antol.
Uznesenie č. 41/2018
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, Peter Novický a Ján Antol.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných
komisií pri OZ za obdobie od 17.2.2018 do 22.3.2018.
Predsedníčka komisie Mgr. Silvia Orosová informovala, že v posudzovanom období
komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia
nezamestnanosti nezasadala.
Predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš informoval, že komisia pre vzdelávanie,
kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu
s Rómami v posudzovanom období nezasadala.
Predseda komisie Ing. Jozef Balaščík informoval, že komisia sociálna a zdravotníctva,
starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia
priestupkov a sťažností v posudzovanom období nezasadala.
Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného
plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia,
poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom období zasadala
21.3.2018 na podnet starostu obce a zaoberala sa opakovanými podnetmi občana Jána Janiča
st. na prekopávanie lôpt z multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ a návrhmi na riešenie jeho
podnetov. Uviedol, že vzhľadom na prítomnosť Jána Janiča st. na zasadnutí OZ sa k záverom
komisie vyjadrí konkrétne v bode č. 12.
Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií v posudzovanom období zasadala 17.3.2018
a prejednala podanie majetkového priznania starostom obce za rok 2017 vyplývajúce zo
zákonnej povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2018
s konštatovaním splnenia zákonom stanovenej povinnosti zo strany starostu obce.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
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Uznesenie č. 42/2018
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
informácie o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od 17.2.2018 do 22.3.2018.
K bodu č. 5
V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na čerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu, konkrétne na prevod prostriedkov z rezervného fondu
v celkovej sume 20 000,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume
20 000,00 Eur, pričom finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie
„Pečovská Nová Ves - zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na
ceste I/68“, ktorá zahŕňa rekonštrukciu priechodov pre chodcov a modernizáciu verejného
osvetlenia priechodov pre chodcov v obci Pečovská Nová Ves. Zdôraznil, že investícia do
bezpečnosti chodcov v našej obci na čím ďalej viac frekventovanej ceste I/68 je nevyhnutne
potrebná, pričom hodnota ľudského života je nevyčísliteľná. Prednosta OcÚ detailne vysvetlil
rozsah investície do rekonštrukcie 6 priechodov a ich nasvietenia. Zdôraznil, že zámerom je
realizovať stavbu svojpomocne, finančné zdroje budú použité na nákup materiálu, revízie
nevyhnutne potrebné pre legalizáciu stavby a odborné práce, ktoré sami nedokážeme
zrealizovať.
V diskusii k predmetnému bodu poslanec Ing. Jozef Balaščík navrhol osvetliť ul.
Hlavnú v časti východu z ul. Kostolnej k bývalému salónu svadobných šiat, kde často
prechádzajú ľudia cez cestu. Prednosta OcÚ ho informoval, že najskôr musíme vytvoriť
legálne priechod pre chodcov a až potom môžeme riešiť jeho nasvietenie. Starosta obce ho
informoval, že v rámci konzultácií s projektantom tejto stavby preverí možnosti umiestnenia
priechodu pre chodcov na danom mieste. V diskusii k predmetnému bodu vystúpili aj
poslanci OZ Jaroslav Želinský a Mgr. Silvia Orosová, prednosta OcÚ a starosta obce.
Starosta obce predniesol návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného
fondu, konkrétne na prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 23 000,00 Eur
a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 23 000,00 Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba Materskej školy
v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“, ktoré zahŕňa úhradu naviac prác spojených
s nepredvídanou zmenou zakladania stavby, výstavbou troch vstupov do objektu
a bezbariérovej rampy k hlavnému vstupu, s ktorými projekt nerátal, inštaláciou
zabezpečovacieho zariadenia, kamerového systému a exteriérových úprav (chodníky,
prístupová komunikácia, parkoviská).
Poslanci OZ schválili čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, konkrétne:
 prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 20 000 Eur,
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 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 20 000 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Pečovská Nová Ves zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, konkrétne:
 prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 23 000 Eur,
 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 23 000 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba
Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 6
V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré predstavuje
prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 159 000 Eur. Detailne pomenoval
pohyby v príjmovej a výdavkovej časti návrhu úpravy rozpočtu. Konštatoval, že rozpočet
zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 723 000 Eur.
Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým
opatrením č. 2/2018.
Uznesenie č. 45/2018
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. 2/2018 zo dňa 22.3.2018 spočívajúce
v prekročení príjmov v celkovej sume 159 000 Eur a prekročení výdavkov v celkovej sume
159 000 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 2 723 000 Eur.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
V tomto bode referentka ekonomického oddelenia OcÚ Mgr. Anna Hrabčáková
predniesla hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2017.
Konštatovala, že dokument vypovedá o programovej štruktúre výdavkov obce k 31. 12. 2017
a je zložený z textovej a tabuľkovej časti. Tento dokument bude zároveň súčasťou
Záverečného účtu obce za rok 2017. Výsledok hospodárenia k 31.12.2017 bude finálne
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uzavretý pri návrhu schvaľovania Záverečného účtu obce k 31. 12. 2017 a správe audítora za
rok 2017.
Poslanci OZ schválili hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
31. 12. 2017.
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2017.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V tomto bode starosta obce predstavil poslancom OZ návrh na zapojenie sa obce so
žiadosťou o dotácie a žiadosťou o nenávratné finančné prostriedky v rámci aktuálne
vyhlásených výziev za získanie finančných prostriedkov na investičnú podporu projektov
„Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“, „Zvýšenie energetickej účinnosti
verejnej budovy – Obecný úrad – prevádzková budova“ na pozemku parc. č. 663/2 kat.
územie Pečovská Nová Ves“ a „Revitalizácia viacúčelového areálu v Pečovskej Novej Vsi,
Roveň“.
Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o NFP a žiadostí o dotácie obcou Pečovská
Nová Ves.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje


zapojenie obce Pečovská Nová Ves do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného
prostredia, zameranie - Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická
úprava triedeného zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy - OPKZP-P01SC111-2017-32, prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičná priorita: 1.1. –
Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali
v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, špecifický cieľ - 1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, fond – kohézny fond,
typ výzvy – otvorená, poskytovateľ - Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava s projektom „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská
Nová Ves“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce
Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves
a Akčným plánom najmenej rozvinutého okresu Sabinov,
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zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške
maximálne 87 208,80 Eur (slovom: osemdesiatsedemtisícdvestoosem 80/100 Eur)
z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 1 245 840,00 Eur (slovom:
jedenmilióndvestoštyridsaťpäťtisícosemstoštyridsať Eur) v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 48/2018
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 obcou Pečovská Nová Ves o získanie podpory formou dotácie na
základe výzvy na predkladanie žiadostí o získanie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na základe špecifikácie činností podpory formou dotácie pre
rok 2018 v oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania na činnosť L4AP - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania s projektom „Zvýšenie energetickej účinnosti
verejnej budovy – Obecný úrad – prevádzková budova“ na pozemku parc. č. 663/2
kat. územie Pečovská Nová Ves, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom
rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022, Územným plánom obce Pečovská
Nová Ves a Akčným plánom najmenej rozvinutého okresu Sabinov,



zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 49/2018
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 obcou Pečovská Nová Ves o získanie podpory formou dotácie na
základe výzvy na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2018 pre financovanie projektov realizovaných v rámci
programu 1 – „Šport“, podprogramu 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky s projektom
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„Revitalizácia areálu multifunkčného ihriska v Pečovskej Novej Vsi, lokalita
Roveň“ na pozemkoch registra KN-C 1106/1, 1106/17, k. ú. Pečovská Nová Ves,
lokalita Roveň, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce
Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves,


zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 42,86 %
z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
V rámci predmetného bodu poslanci OZ prejednali doručené podania.
9.1. 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. PNV2018/090-ZSsMS-097 zo dňa 27.2.2018 za obdobie od 1.3.2018 do 31.6.2018.
Uznesenie č. 50/2018
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 1.3.2018 do 30.6.2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na
základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-097 zo dňa 27.2.2018.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.2. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov z dobropisov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-083 zo dňa
19.2.2018.
Uznesenie č. 51/2018
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 z dobropisov vo výške 2 599,65 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-083 zo dňa 19.2.2018.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.3. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné v mesiaci
január 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-079 zo dňa 2.2.2018 a vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné
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v mesiaci február 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV2018/090-ZSsMS-100 zo dňa 5.3.2018.
Uznesenie č. 52/2018
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 - príjmov za stravné v mesiaci január 2018 vo výške
5 591,53 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-079 zo dňa 2.2.2018 a vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné
v mesiaci február 2018 vo výške 4 332,20 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe
žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-100 zo dňa 5.3.2018.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.4. Poslanci OZ schválili vrátenie darovaných finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-105 zo dňa 9.3.2018.
Uznesenie č. 53/2018
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 215.- Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-105 zo dňa 9.3.2018.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.5. Starosta obce požiadal poslancov OZ o podporu žiadosti Rímskokatolíckej farnosti sv.
Ondreja Pečovská Nová Ves o dlhodobý prenájom novovzniknutej parcely KN-C 1471/26,
k. ú. Pečovská Nová Ves o výmere 97 m2, druh pozemku zastavaná plocha, ktorá vznikla
oddelením z parcely KN-C 1471/2, k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 1116 vo
vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, za nájomnú cenu 0,10 Eur/m2/rok pre žiadateľa Rímskokatolícku farnosť sv. Ondreja Pečovská Nová Ves. Dôvodom je legalizácia stavby
kostolíka na ul. Rómskej, na ktorý bolo vydané v roku 1995 stavebné povolenie ako dočasnej
stavby s názvom „Prístavba modlitebne k rómskej bytovke“, pričom do 15 rokov (do
1.3.2010) podľa stavebného povolenia mala byť stavba odstránená a miesto jej umiestnenia
vrátené do pôvodného stavu, resp. malo byť požiadané o predĺženie stavebného povolenia. Do
dnešného dňa sa tak nestalo ani v jednom, ani v druhom prípade. V roku 1996 bol kostolík
slávnostne otvorený a zasvätený sv. Márii Goretti za prítomnosti cirkevných
hodnostárov, zástupcov samosprávy a veriacich obce. Pozemok pod kostolíkom je od roku
1995 dlhodobo využívaný, zastavaný stavbou, doposiaľ nebol nikdy geodeticky zameraný.
Zdôraznil, že je povinnosťou obce zosúladiť skutkový stav so stavom právnym a urýchlene
napraviť chyby minulosti. Predmetná časť pozemku bola tentokrát zameraná geodeticky, bol
vypracovaný geometrický plán č. 19/2018 zo dňa 23.2.2018 na oddelenie pozemku p.č.
1471/26, k. ú. Pečovská Nová Ves. Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja Pečovská Nová Ves
zaplatila náklady spojené s geometrickým zameraním novovytvoreného pozemku.
Zabezpečujú sa všetky potrebné dokumentácie a doplnenia stavby pre jej dodatočnú
legalizáciu vrátane kolaudácie.
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Poslanci OZ schválili dlhodobý prenájom novovzniknutej parcely za účelom
legalizácie stavby a splnomocnili starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy so žiadateľom
o prenájom.
Uznesenie č. 54/2018
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 1471/26, k. ú. Pečovská Nová Ves
o výmere 97 m2, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely KN-C 1471/2, zapísanej na LV
1116, k. ú. Pečovská Nová Ves za nájomnú cenu 0,10 Eur/m2/rok pre Rímskokatolícku
farnosť sv. Ondreja Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
splnomocňuje
PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom Školská 522/16, Pečovská Nová Ves, starostu
obce Pečovská Nová Ves na uzavretie zmluvy o dlhodobom prenájme novovzniknutej parcely
registra KN-C 1471/26, k. ú. Pečovská Nová Ves o výmere 97 m2, ktorá vznikla oddelením
z pôvodnej parcely KN-C 1471/2, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, za
nájomnú cenu 0,10 Eur/m2/rok pre Rímskokatolícku farnosť sv. Ondreja Pečovská Nová
Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 10
10.1. V tomto bode starosta obce informoval prítomných, že po tom, čo obec Pečovská
Nová Ves v októbri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie
kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutinská, Záhradná
a Kostolná, sa podarilo vedeniu obce v rekordne krátkom čase v spolupráci so správcovskou
spoločnosťou dostať do investičného plánu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Košice na rok 2018 realizáciu stavby „Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Kostolná“ v investičnom objeme 94 410,37.- Eur. Realizácia
projektu je konkrétne naplánovaná na obdobie druhého kvartálu tohto roka, t.j. v mesiacoch
apríl až jún 2018.
V diskusii k predmetnému bodu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský, Mgr. Lukáš
Baňas, Ing. Jozef Balaščík a starosta obce s prednostom OcÚ, ktorí im odpovedali na otázky.
Poslanci OZ v nadväznosti na podporenú investíciu schválili bezodplatné vecné
bremeno v prospech VVS, a.s. Košice a zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka.
Súčasne splnomocnili starostu obce na uzavretie predmetnej zmluvy.
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Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zriadenie bezodplatného vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce Pečovská Nová
Ves, konkrétne registra KN-C 916, KN-C 917/1, KN-C 917/2, zapísaných na LV 1116, k. ú.
Pečovská Nová Ves pre celý rozsah cedovanej časti stavby „Dobudovanie vodovodu
a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím Okresného úradu Sabinov,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-SB-OSZP-2017/000908-08/Če-Ur/ŠVS zo dňa
30.10.2017, konkrétne na realizáciu stavebného objektu v rozsahu bez zemných prác:
SO 01 Vodovod – rozšírenie vodovodnej siete
- ul. Kostolná „2-1-1-1“
HDPE PE100 DN 80

v celkovej dĺžke 69,8 m

SO Splašková kanalizácia
- ul. Kostolná „AD-X“

v celkovej dĺžke 67,42 m

Hlasovanie : Za 9

PVC DN 300
Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby: „Dobudovanie vodovodu
a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím Okresného úradu Sabinov,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-SB-OSZP-2017/000908-08/Če-Ur/ŠVS zo dňa
30.10.2017, konkrétne na realizáciu stavebného objektu v rozsahu bez zemných prác:
SO 01 Vodovod – rozšírenie vodovodnej siete
- ul. Kostolná „2-1-1-1“
HDPE PE100 DN 80

v celkovej dĺžke 69,8 m

SO Splašková kanalizácia
- ul. Kostolná „AD-X“

v celkovej dĺžke 67,42 m

PVC DN 300

medzi cedentom: obcou Pečovská Nová Ves so sídlom ul. Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová
Ves a cesionárom: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50,
042 48 Košice za zmluvne dohodnutých podmienok.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

10.2. V tomto bode starosta obce informoval prítomných, že obec Pečovská Nová Ves
úspešne zavŕšila stavebnú časť projektu podporeného z EŠIF a vlastných zdrojov obce
s názvom „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 1471/22 “
s kapacitou podľa podporeného projektu 50 detí, dvojpodlažnú nadzemnú budovu s dvomi
triedami spojenými so spálňami, jedálňou, výdajňou stravy, sociálnym zázemím pre deti
a personál a kotolňou, NN prípojkou, kanalizačnou prípojkou, vodovodnou prípojkou
a retenčnou nádržou na požiarnu vodu. Dňa 20.3.2018 úspešne prebehla kolaudácia stavby
a obec pripravuje žiadosť o zaradenie novovybudovanej materskej školy ako elokovaného
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pracoviska ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení od nového
školského roka 2018/2019 – od 1.9.2018.
Poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš, zástupca starostu a súčasne predseda Rady školy
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves informoval prítomných o tom, že rada školy dňa 21.3.2018
prejednala a schválila zaradenie novovybudovanej materskej školy ako elokovaného
pracoviska ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení.
Starosta obce predložil OZ návrh na odsúhlasenie zaradenia novovybudovanej
materskej školy ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves do siete škôl
a školských zariadení.
V diskusii k predmetnému bodu vystúpili poslanci OZ, prednosta OcÚ a starosta obce,
ktorí im odpovedal na ich otázky. Starosta obce prítomných informoval aj o tom, že obec
uspela so žiadosťou o bezodplatný prevod motorového vozidla od ministerstva hospodárstva
SR pre účely obce, pričom jedno z vozidiel na obci bude slúžiť rozvozu stravy z kuchyne do
oboch pracovísk materských škôl. Starosta obce časti poslancov OZ a hlavnej kontrolórke
obce zabezpečil obhliadku novostavby materskej školy a ostatných, ktorí ju neabsolvovali
vyzval na možnosť prehliadky po dohode s ním.
Poslanci OZ schválili zaradenie novovybudovanej materskej školy ako elokovaného
pracoviska ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi do siete škôl a školských zariadení od nového
školského roka 2018/2019 – od 1.9.2018.
Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so zaradením novovybudovaného elokovaného pracoviska Materskej školy pri ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves nachádzajúcom sa na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves
do siete škôl a školských zariadení od nového školského roka 2018/2019, t.j. od 1.9.2018.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

10.3. V úvode predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o:
 kolaudácii projektu „Výstavba Materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č.
1471/22“ (detailne prejednané v bode 5),
 finalizácii podporeného projektu Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho
odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves,
 príprave projektu „Pečovská Nová Ves - zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch
pre chodcov na ceste I/68“ spočívajúcom v oprave a rekonštrukcii 6 ks priechodov pre
chodcov na ceste I/68 a ich nasvietenie z vlastných zdrojov obce v investičnom objeme
cca. 35 000.- Eur (detailne prejednané v bode 5),
 obci bol podporený projekt „Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie v Pečovskej
Novej Vsi, ul. Kostolná“ v investičnom objeme 94 410,37.- Eur a to v spolupráci obce so
správcovskou spoločnosťou (detailne prejednané v bode 10.1),
 výrube drevín v obci, špecificky na miestnom cintoríne a pripravovanej výsadbe stromov,
 vykúpení pozemkov pod pripravovanou verejnoprospešnou stavbou „Výstavba miestnej
komunikácie k židovskému cintorínu“,
 podporení troch žiadostí o dotáciu z ÚPSVaR za účelom riešenia nezamestnanosti formou
jednotlivých nástrojov zamestnanosti,

12



zasadnutí ZMOS konanom dňa 15.3.2018 (novela zákona o poskytovaní sociálnych
služieb, novela zákona o obecnom zriadení - hlavný kontrolór, odmeny poslancov,
zasadnutia OZ a i.)
 pripravovanom slávnostnom otvorení projektu Krížová cesta umiestnenom na miestnom
cintoríne v našej obci,
 postupne odstraňujeme chyby z minulosti a zosúlaďujeme skutkový stav so stavom
právnym - konkrétne v minulých dňoch vedenie obce zabezpečilo zápis stavby budovy
bývalej tehelne do katastra nehnuteľností, stavba bola vybudovaná v roku 1968, obec ju
dlhodobo eviduje vo svojom majetku, ale de jure o tom doposiaľ neexistoval žiaden
doklad, na liste vlastníctva stavba celé roky neexistovala,
 v týchto dňoch vedenie obce zabezpečilo vyňatie z pôdneho fondu na pozemku nového
cintorína v obci za účelom zmeny kategórie pozemku záhrady na ostatné plochy, aby tam
bolo možné pochovávať zomrelých,
 úspešnej realizácii kultúrno-spoločenskej akcie osláv MDŽ dňa 11.3.2018.
V diskusii k predmetnému bodu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský, ktorý
navrhol na osvetlenie ďalších priechodov pre chodcov na vstupe do obce od Sabinova v časti
miestnej komunikácie Za Majerom smerom k Liptákovi, na ul. Na Dujave pred Hančáka a na
ul. Ľutinskej niekde pri vjazde k mäsovýrobe a na konci pri autoservise. Starosta obce mu
odpovedal, že doposiaľ sa týmto veciam nevenovala pozornosť, teraz riešime 6 priechodov
pre chodcov na uliciach Hlavnej a Na Dujave spočívajúcich v úprave chodníkov v časti
nábehov na priechod pre chodcov a ich nasvietením, konkrétne: (1) ul. Na Hliník – Južná, (2)
pred zdravotným strediskom, ktorý sa bude aj posúvať, nakoľko nemôže viesť na parkovisko,
(3) na ul. Školskú v blízkosti predajne CBA, ktorý sa bude tiež posúvať smerom vyššie
k predajni, (4) pred zastávkou autobusov v strede obce, (5) pred predajňou Milk Agro a (6)
pred ul. Na Trubalovec. Je pravdou, že riešenie si pýtajú aj ďalšie miesta, preto navrhujeme
zrealizovať to, čo máme teraz v štádiu povoľovacieho konania a podľa výsledkov realizácie,
množstva ušetrených finančných prostriedkov určených na daný cieľ a možností voľných
vlastných kapacít budeme riešiť ďalšie možnosti. Doposiaľ sa tejto oblasti dlhé roky
nevenovala pozornosť. Priechody na výjazde na Ľutinu a na vstupe od Sabinova nie je možné
zrealizovať ako legálne priechody pre chodcov, nakoľko sa nachádzajú v extraviláne obce
a pre ich výstavbu nedostaneme súhlasné stanovisko dopravnej polície. Dané lokality sme sa
snažili v rámci aktualizácie územného plánu dostať do intravilánu, avšak neuspeli sme. Tento
stav je značnou nevýhodou bývajúcich v predmetných lokalitách aj v súvislosti s ďalšími
činnosťami.
Poslanec OZ Jaroslav Želinský požiadal v súvislosti s blížiacou sa realizáciou
vodovodu a kanalizácie na ul. Kostolnej o možnosť zabezpečiť odborne spôsobilú osobu –
projektanta a to na riešenie podnetu od p. Michalíkovej na ul. Mlynskej s odvodom vody.
Starosta obce ho informoval, že blížiaca realizácia stavby je už dávno naprojektovaná a je aj
povolená, iba tak sa môže realizovať. Na ul. Kostolnej riešime splaškovú kanalizáciu nie
dažďovú, ale napriek tomu zabezpečí na jeho podnet projektanta, aby spoločne posúdili
situáciu s dažďovou vodou na ul. Mlynskej. V tejto súvislosti poukázal na potrebu
ústretovosti osôb, ktoré podnet podali. Obec nemôže v rámci riešenia podnetu jedného občana
odviesť vodu na pozemky jeho susedov a už vôbec nie bez ich vedomia a súhlasu.
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Uznesenie č. 59/2018
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 17.2.2018 do
22.3.2018.
K bodu č. 11
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili“
11.1. Starosta obce na základe interpelácie poslanca Jaroslava Želinského, ktorý požiadal
o prehľad účasti poslancov OZ na 34 zasadnutiach OZ od 10.12.2014 do 16.2.2018
vypracoval predmetný prehľad a fyzicky mu ho doručil. Prehľad je súčasťou zápisnice.
Priezvisko a meno
Antol Ján
Balaščík Jozef Ing.
Baňas Lukáš Mgr.
Karabinoš Slavomír Mgr.
Kolcun Jozef Ing.
Novický Peter
Orosová Silvia Mgr.
Semančík Ondrej Ing.
Želinský Jaroslav

2014
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

2015
10/9
10/8
10/8
10/10
10/10
10/8
10/9
10/8
10/9

2016
12/10
12/9
12/7
12/10
12/10
12/8
12/6
12/7
12/10

2017
10/5
10/10
10/6
10/10
10/8
10/9
10/3
10/7
10/9

2018
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/0
1/1

Spolu
34/25
34/28
34/23
34/32
34/30
34/26
34/20
34/23
34/30

(Legenda: počet zastupiteľstiev/fyzická účasť poslanca na zasadnutí OZ)
11.2. Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun sa informoval, či už došlo k premeraniu výšok na ul.
Záhradnej za účelom možnosti riešenia odvodňovacieho kanálu od p. Kaduka smerom
k rodinnému domu neb. Františka Zakuťanského. Prednosta OcÚ ho informoval, že sa tak
doposiaľ nestalo, nakoľko zamestnanec OcÚ, ktorý to má na starosti bol dlhodobo
práceneschopný. Prisľúbil zrealizovanie merania v dohľadnej dobe, pričom o výsledku ho
bude informovať.
11.3. Poslanec OZ Ján Antol požiadal o opravu rozpadávajúcich sa chodníkov,
odpadávajúcich obrubníkov na ul. Kvetnej v časti od rodinných domov p. Andráša po p.
Matisovského.
11.4. Poslankyňa OZ Mgr. Silvia Orosová požiadala o opravu výtlkov na miestnej
komunikácii ul. Na Trubalovec po zime. Poslanec Ján Antol v reakcii na podnet poslankyne
uviedol, že poškodenie miestnej komunikácie na ul Na Trubalovec je v časti zemného
hydrantu, kde nedošlo k náležitému zhutneniu pri jeho inštalácii a výsledkom je opakované
prepadávanie komunikácie. Starosta obce informoval, že v rámci asfaltovacích prác v obci
isto budeme riešiť aj odstránenie výtlkov po zimnom období, robíme to vždy, pričom
konkrétne výtlky, ktoré uvádza sme asfaltovali aj minulý rok v rámci prác pri rekonštrukcii
chodníka na ul. Za Ľutinkou. Mimo vlastného zisťovania pracovníkmi obce požiadal
poslancov OZ o nahlásenie ďalších poškodení miestnych komunikácii, ktoré potrebujú
opravu.
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11.5. Poslanec Mgr. Lukáš Baňas predniesol podnet občanov adresovaný mu ako poslancovi
formou sociálnych sietí, spočívajúci v zrušení VZN na vývoz komunálneho odpadu v obci
žetónovým spôsobom a bez rozdielu či občan má 110 litrovú alebo 240 litrovú nádobu na
odpad.
Prednosta OcÚ a následne starosta obce ho informovali, že obec má v súvislosti
s vývozom komunálneho odpadu prijaté VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 zo dňa
8.12.2017. Z dôvodu zmiernenia a odstránenia tvrdosti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a poplatkoch poslanci OZ dňa 16.2.2018 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. Z VZN vyplýva, že obec zabezpečuje obyvateľom obce 2 krát mesačne vývoz 110, alebo
120 litrovej nádoby na komunálny odpad za poplatok 8.- Eur/osoba/ rok. Domácnosť dostane
v cene poplatku vo výške počtu jej členov 26 žetónov na rok, čo zodpovedá frekvencii
dvojtýždňového vývozu komunálneho odpadu. Za sumu 12.- Eur si môžu občania na
obecnom úrade zakúpiť nádobu na odpad 110 litrovú plechovú, alebo 120 litrovú plastovú.
Dlhoročne je v obci overený a hlavne funguje žetónový spôsob vývozu odpadu, t.j., že občan
zavesí na nádobu žetón a spoločnosť zabezpečujúca vývoz odpadu nádobu vyvezie.
V minulosti spoločnosť AVE s.r.o. Košice, ktorá zabezpečovala vývoz komunálneho odpadu
do 31.12.017 pristupovala k vývozu značne benevolentne, neriešila objem nádob, pokiaľ na
nádobe bol zavesený žetón nádobu vyviezla. Od 1.1.2018 zabezpečuje vývoz komunálneho
odpadu v obci spoločnosť Marius Pedersen s.r.o. Trenčín, ktorá k vývozu pristupuje
profesionálne a hlavne vysoko komerčne. Každý pohyb vozidiel na odvoz odpadu v obci je
monitorovaný cez GPS a v súvislosti s vysúťaženými podmienkami vývozu komunálneho
odpadu vo verejnom obstarávaní služby, ktorým bol vývoz 110 alebo 120 litrových nádob
zistila, že 22 domácností v obci má 240 litrové plastové nádoby na komunálny odpad, čo je
v rozpore s platným VZN. Tieto domácnosti boli vyzvané na zosúladenie skutkového stavu so
stavom právnym, čo v preklade znamená, že musia na nádobu zavesiť dva žetóny, aby im ju
vyviezli. Ak sa im žetóny minú, musia prísť na OcÚ a zakúpiť si ďalšie žetóny za cenu
reálnych nákladov na vývoz nádoby o objeme 110 alebo 120 litrov, t.j. 1,80 Eur. Obec má
dlhodobo nízku cenu poplatku za odvoz komunálneho odpadu na osobu, ktorá nezodpovedá
reálnym nákladom. Do 31.12.2017 boli reálne náklady na vývoz nádoby o objeme 110 alebo
120 litrov - 1,40 Eur, od 1.1.2018 je to 1,80 Eur. Starosta obce dal do pozornosti stanovisko
prokurátora spočívajúce v tom, že obec nesmie dotovať – doplácať na vývoz komunálneho
odpadu, dokonca nesmie mať vo VZN ani nástroje na zmiernenie a odstránenie tvrdosti
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch. Zníženie poplatkov je možné
obcou riešiť iba na základe individuálnej žiadosti poplatníka. Naša obec minulý rok zaplatila
za odvoz komunálneho odpadu sumu 23 400.- Eur. Od občanov sme vybrali za rok 2017
sumu 19 100.- Eur. Práve žetónový systém vývozu nám pomáha zmierňovať rozdiely
v cenách, čo v preklade znamená, že na úkor tých občanov, ktorí „šetria“ nedávajú si
v dvojtýždňovom intervale vyvážať odpad „dotujú“ aj tých, ktorí nerešpektujú právne normy.
Práve tých, ktorí majú 240 litrové nádoby dobehol systém a odhalil ich. V číslach to znamená,
že trojčlenná rodila zaplatí poplatok za odvoz odpadu 24.- Eur/rok. V roku 2017 boli náklady
na odvoz odpadu pre trojčlennú rodinu 26 x 1,40 = 36,40 Eur, v roku 2018 je to 26 x 1,80 =
46,80 Eur. V roku 2017 obec doplácala na vývoz odpadu v trojčlennej rodine (pozn. bez
uplatnenia si úľav) sumou 12,40 Eur. V roku 2018 obec dopláca na vývoz odpadu
v trojčlennej rodine (pozn. bez uplatnenia si úľav) sumou 22,80 Eur. V prípade tých, ktorí
kričia, že ich obec „terorizuje žetónmi v treťom tisícročí“ a súčasne majú v rozpore s platným
VZN 240 litrovú nádobu na komunálny odpad sú náklady v roku 2017 - 26 x 2 x 1,40 = 72,80
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Eur, v roku 2018 - 26 x 2 x 1,80 = 93,60 Eur. V roku 2017 obec doplácala na vývoz odpadu
v trojčlennej rodine (pozn. bez uplatnenia si úľav) sumou 48,80 Eur. V roku 2018 by obec
doplácala na vývoz odpadu v trojčlennej rodine (pozn. bez uplatnenia si úľav) sumou 69,60
Eur. Systém vývozu odpadu a jeho dôkladná kontrola to však zastavili. Reálne náklady na
vývoz 110 alebo 120 litrovej nádoby komunálneho odpadu pre jedného člena trojčlennej
rodiny na rok 2018 predstavujú sumu 15,60 Eur, reálne náklady pre jedného člena
štvorčlennej rodiny na rok 2018 predstavujú sumu 11,70 Eur. Skutočné náklady na vývoz
komunálneho odpadu obcou by mal byť priemerom počtu domácností a počtu obyvateľov, čo
reálne predstavuje čiastku 13,65 Eur na osobu a rok.
K bodu č. 12
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ bol vyzvaný prítomný zástupca
verejnosti Ján Janič st., ktorý uviedol, že prišiel na zasadnutie OZ preto, že na minulom
zasadnutí OZ vo veci jeho podnetu nebol prijatý žiadny záver a starosta obce opäť nekoná.
Starosta obce uviedol, že opäť zavádza a dezinformuje, nakoľko on osobne iniciovať
zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho
rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení
a požiadal jej predsedu o prejednanie opakovaných podnetov občana Jána Janiča a hľadanie
riešení a východísk v danej veci.
Poslanec Ing. Jozef Kolcun a súčasne predseda komisie uviedol, že dňa 21.3.2018
komisia na svojom zasadnutí prehodnotila podania p. Jána Janiča st. od roku 2016 a následne
hľadali riešenia ako ďalej.
Podanie zo dňa 12.9.2016 sa týkalo neustáleho ničenia jeho plotu, ktoré nastalo po
otvorení multifunkčného ihriska. K poškodzovaniu dochádza údajne po jeho preskakovaní za
prekopnutou loptou. V prípade ďalšieho poškodzovania bude žiadať uhradiť náklady na jeho
opravu. Dňa 19.9.2016 mu bola odoslaná odpoveď, v ktorej mu starosta obce oznamuje, že
bol vydaný prevádzkový poriadok s účinnosťou od 1.9.2016, v ktorom sa určujú podmienky
pre užívateľov multifunkčného ihriska. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového
poriadku zodpovedá osoba, ktorá pravidlá porušila.
Nasledujúca sťažnosť bola zo dňa 6.3.2017 a tiež sa týkala ničenia oplotenia. Dňa
10.4.2017 starosta obce v odpovedi uviedol, že zo strany obce boli prijaté opatrenia na
eliminovanie pripomienok a tieto sa javia ako postačujúce. Opäť uviedol, že za škody na
oplotení zodpovedá osoba, ktorá to spôsobila.
Ďalšia žiadosť došla dňa 11.7.2017 a týkala sa výpisu z archívu katastra. Dňa
12.7.2017 starosta obce vo svojej odpovedi vysvetlil kde je potrebné túto žiadosť adresovať.
Dňa 20.7.2017 obec obdŕžala ďalšie podanie sťažovateľa a týkalo sa prekopávania lôpt
na jeho pozemok. Dňa 1.8.2017 starosta obce vo svojej odpovedi opäť vysvetlil, že obec
splnila všetky podmienky pri stavbe multifunkčného ihriska. Z troch strán ihriska boli
vybudované 5 m vysoké nadzemné ochranné siete. Nachádzajú sa aj pred oplotením
sťažovateľa. Na základe uvedeného, tak pripomienky sťažovateľa považuje za vybavené.
Dňa 6.11.2017 p. Ján Janič st. podal sťažnosť týkajúcu sa monitorovania kamerovým
systémom, pretože ten sníma aj jeho pozemok. Dňa 27.11.2017 starosta obce odpovedal na
túto sťažnosť a informoval sťažovateľa, že vedenie základnej školy prizvalo odborne
spôsobilú osobu, ktorá prestavila kamery v súlade s platnými normami tak, že záberom
nezasahujú do pozemkov susediacich s ihriskom.
Dňa 16.2.2018 sa konalo XXXIV. zasadnutie OZ. Zúčastnil sa ho sťažovateľ osobne
a v bode programu „Otázky a podnety občanov“ predniesol svoje problémy, na ktoré
opakovane poukazoval vo svojich podaniach adresovaných obci Pečovská Nová Ves. Všetky
problémy súvisia s multifunkčným ihriskom, ktorého návštevníci mu poškodujú oplotenie,
vstupujú na jeho pozemok za prekopnutými loptami. Navrhol zasieťovanie celej hracej plochy
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multifunkčného ihriska, čím by sa prekopávaniu lôpt zabránilo. Poukázal aj na skutočnosť, že
užívatelia ihriska sú hluční, vulgárne sa vyjadrujú a nedôstojne správajú, čím pohoršujú jeho
a jeho rodinu. Starosta obce podrobne prítomným vysvetlil a zdôvodnil riešenia a postupy
obce týkajúce sa všetkých podaní a odpovedí na ne. Zápisnica zo zasadnutia OZ detailne
dokumentuje predmetný bod programu.
Komisia dospela k záverom, že na základe uvedeného nesúhlasí so zasieťovaním celej
plochy multifunkčného ihriska pre finančnú náročnosť a pre celkové znehodnotenie areálu
ihriska. Obmedzenie hlučnosti a čiastočné zachovanie súkromia doporučuje riešiť výsadbou
zelene, ale len po vzájomnej dohode s p. Janičom st. a po konzultácii s odborne spôsobilou
osobou ohľadom výberu vhodného druhu drevín.
Prednosta OcÚ informoval, že náklady na zasieťovanie multifunkčného ihriska, na
základe žiadosti sťažovateľa, zďaleka prevyšujú sumu 500.- Eur, ktorú uviedol sťažovateľ.
Náklady iba na materiál predstavujú 50 000.- Eur. Sťažovateľom navrhované riešenie
zasieťovania vyžaduje odstránenie terajšieho oplotenia so sieťovaním. Riešeniu musí
predchádzať povoľovacie konanie stavby. Sťažovateľ reagoval vyjadrením, že nežiadal
zasieťovanie celého ihriska, ale iba „šestnástok“.
Ján Janič st. na stanovisko komisie reagoval tak, že zopakoval svoj prednes
z minulého zasadnutia OZ a v uviedol, že ak obec opäť nič neurobí k jeho spokojnosti podá
podnet hlavnej kontrolórke obce na prešetrenie postupu starostu obce k neriešeniu jeho
podnetov k jeho spokojnosti. Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská mu
oznámila, že podnety záväzné pokyny na vykonanie konkrétnych kontrol v rámci obce jej
smú zo zákona nariadiť iba poslanci OZ na základe schváleného uznesenia OZ.
Starosta obce uviedol, že aj keď ide sám proti sebe ako štatutárovi obce, odporúča mu
v prípade podania sťažnosti na doterajší postup obce, keď už dlhodobo a opakovane
kontroluje zákonnosť povolenia stavby, zákonnosť výrubu drevín a ich náhradnú výsadbu,
aby sa obrátil na Slovenskú stavebnú inšpekciu, aby už raz a navždy mu napriek jeho
doterajším zisteniam nezávislý a súčasne ten odborne najkvalifikovanejší orgán v SR dal
čierne na bielom, že obec v danej veci ani v najmenšom nepochybila a on ako účastník
povoľovacieho konania s výstavbou multifunkčného ihriska súhlasil, v konaní boli nad rámec
ním požadovaných podmienok tieto splnené a naviac sa vzdal práva na odvolanie sa vo veci
rozhodnutia na povolenie stavby.
V časovo a obsahovo rozsiahlej diskusii vystúpili poslanci OZ Ján Antol, Ing. Jozef
Balaščík, Mgr. Lukáš Baňas, Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický,
prednosta OcÚ a starosta obce.
Poslanec Ing. Jozef Balaščík sa p. Jána Janiča st. opýtal vo veci ním predložených
fotografií vykriveného oplotenia ako ho budoval. Odpovedal mu, že po dohode s bývalým
starostom obce pracovníci obce rozobrali kamenný múr do úrovne terénu a on potom na
kamene, ktoré zostali v zemi vymuroval kamenný múr z kameňov z múra, do ktorých
zabudoval stĺpiky a medzi stĺpiky osadil pletivo o hrúbke asi 4 mm.
Poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš sa p. Jána Janiča st. opýtal za intenzitu lôpt
prekopnutých na jeho pozemok hráčmi na ihrisku, nakoľko sa mu javí logické, že najviac by
mali byť lopty prekopávané za bránou, na ktorú hráči kopú. Odpovedal mu konkrétnym
prípadom, kedy v krátkom časovom intervale padlo na jeho pozemok viacero lôpt.
Poslanec Ing. Jozef Balaščík sa p. Jána Janiča st. opýtal za akým účelom osadil do
plota susediaceho s obecným pozemkom bráničku. Odpovedal mu, že ho nato v čase výstavby
plota naviedol prednosta OcÚ. Prednosta OcÚ jeho odpoveď odmietol a nekomentoval ju.
Poslanec Ján Antol sťažovateľovi odpovedal, že múr sa mu nakláňa nie preto, že ho
preskakujú chlapci, ale preto, že ho vybudoval bez základu v zemi a ten sa „šmýka“ a nakláňa
sa. V prípade, že by boli poškodené stĺpiky tie by boli vykrivené, alebo ulomené a toto z ním
predložených fotografií oplotenia nevyplýva. Nevidno ani zdeformované pletivo, hoci je
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4 mm hrubé bolo by vykrivené a zjavne zdeformované. Sťažovateľ mu odpovedal, že sa mýli
už s ním nekomunikoval.
Prednosta OcÚ sa p. Jána Janiča st. opýtal, že ak by obec teoreticky navýšila 5 m
vysoké existujúce sieťovanie multifunkčného ihriska o ďalších napr. 2,5 m v „utorok“
a v „stredu“ chlapec prekopne loptu na jeho pozemok podá ďalšiu sťažnosť so žiadosťou
o ďalšie opatrenie, nakoľko toto je nedostatočné? Odpovedal mu, že ešte uvidí ako bude
reagovať.
Obsahovo podobnú otázku položil sťažovateľovi poslanec Jaroslav Želinský, ktorý sa
opýtal, kde máme záruku, že keď napr. zasieťujeme ihrisko nebude sa sťažovať následne na
hluk, alebo niečo iné. Opýtal sa sťažovateľa kedy s tým mieni skončiť. Sťažovateľ na otázku
neodpovedal.
Po opakovaných verbálnych atakoch zo strany p. Jána Janiča st. na osobu starostu
obce a jeho syna spojené s opakovaným predkladaním fotografií syna starostu obce do
pozornosti prítomných, starosta obce požiadal sťažovateľa o zhrnutie jeho návrhov na
riešenie. Sťažovateľ uviedol, že nakoľko sa na takých ihriskách aké máme v obci hrá iba
s „lenivou - pomalou“ loptou, žiada, aby na multifunkčnom ihrisku bolo prikázané hrať iba
s „lenivou - pomalou“ loptou a aby bolo obcou zabezpečené navýšenie terajšieho sieťovania.
Nato starosta obce navrhol, aby sme v snahe postúpiť dopredu najskôr zistili možnosti
napr. navýšenia odborne spôsobilou osobou a potom pokračovali ďalej. Ak to bude možné,
budeme riešiť možnosti, ak nie, budeme hľadať ďalšie riešenia. Nato podal návrh poslancom
OZ, aby ho poverili zabezpečiť posúdenie možnosti navýšenia sieťovania multifunkčného
ihriska v areáli ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves odborne spôsobilou osobou vzhľadom na
statické posúdenie existujúceho stavu, vypracovanie návrhov možnosti riešenia s návrhom
rozpočtu na materiál a realizáciu.
Poslanci OZ poverili starostu obce v reakcii na opakované podnety Jána Janiča st.
zabezpečiť posúdenie možnosti navýšenia sieťovania multifunkčného ihriska v areáli
ZŠ s MŠ. Po hlasovaní Ján Janič st. opustil rokovaciu miestnosť.
Uznesenie č. 60/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce v reakcii na opakované podnety Jána Janiča st. zabezpečiť posúdenie možnosti
navýšenia sieťovania multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ odborne spôsobilou osobou.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

V ďalšej časti prejednávaného bodu bola vyzvaná prítomná zástupkyňa verejnosti
Mgr. Viera Horňáková, aby predniesla svoj podnet.
Uviedla, že mienila predniesť návrh na zrealizovanie priechodu pre chodcov na
hlavnej ceste pri vstupe do obce od Sabinova v časti miestnej komunikácie Za Majerom
smerom k Liptákovi, ale ju poslanci svojím návrhom predbehli. Starosta obce odpovedal, že
priechod na vstupe od Sabinova nie je možné zrealizovať, nakoľko sa nachádza v extraviláne
obce a pre jeho výstavbu nie je možné získať súhlasné stanovisko dopravnej polície.
Mgr. Viera Horňáková predniesla druhý podnet, podľa jej vyjadrenia od občanov a to
na výstavbu chodníka na ul. Hlavnej na ľavej strane v smere od Sabinova.
Starosta obce odpovedal, že obec má schválený plán rozvoja, ktorý aktívne napĺňa. Na
rok 2018 má schválený rozpočet a v rámci neho plán plánovaných a finančne krytých
investícii na tento rok. Súčasne má schválený aj výhľadový rozpočet na roky 2019 – 2020,
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ktorý rieši smerovanie obce do budúcna. Zastupiteľstvo obce sa už v tomto funkčnom období
daným chodníkom zaoberalo na podnet poslanca Mgr. Lukáša Baňasa. Je pravdou, že už
v dávnej minulosti vtedajší starosta obce riešil daný zámer výstavby chodníka. Obec dala
vypracovať projektovú dokumentáciu na stavbu chodníka pre peších v rozsahu od Liptáka po
ul. Kostolnú. Reálne sa uskutočnili aj pracovné stretnutia s dotknutými orgánmi, ktoré sa
k realizácii vyjadrili. Skutočnosťou je fakt, že stanovisko dopravného inžiniera KDI Prešov
k realizácii bolo zamietavé, podobne mal výhrady aj správca cesty I/68. Projektová
dokumentácia síce existuje v tlačenej podobe, neexistuje v digitálnej. Firma, ktorá ju
vypracovala už neexistuje. Projekt ako celok je potrebné vnímať v širších súvislostiach,
nakoľko v istých častiach ul. Hlavnej nemajú obyvatelia vodovod, inde kanalizáciu,
v niektorých častiach nevychádza minimálna šírka chodníka predpísaná normami. Dôležitou
otázkou je aj samotné financovanie projektu. V spolupráci so správcom cesty I/68 bola
v minulosti zrealizovaná výstavba chodníka v časti okolo kaplnky Jána Nepomuckého,
minulého roku správca cesty na podnet obce zrekonštruoval most na ceste I/68 cez potok
Ľutinka. Uspeli sme ako jedna z mála obcí z nekonečného zoznamu žiadateľov. Dlhodobo
riešime otázku opravy priekop na ul. Hlavnej, avšak správca cesty nemá dostatok financií na
ich rekonštrukciu. Žiadne výzvy na možnosť získania finančných prostriedkov na realizáciu
chodníka s odvodňovacím kanálom v zástavbe obce nie sú a reálne ani nie je predpoklad, že
budú vyhlásené. Vysvetlil predkladateľke podnetu, že realizácii projektu predchádza
majetkovoprávne
vysporiadanie
pozemkov
spojené
s geodetickým, výškopisným
a polohopisným zameraním pozemkov, na ktorých sa mieni stavať, nasleduje náročné
povoľovacie konanie v dvoch stupňoch, ktoré si vyžaduje súhlasné vyjadrenia všetkých
dotknutých orgánov (pozn. – teraz už existujú dve zamietavé stanoviská najdôležitejších
subjektov) a potom fáza hľadania financií na realizáciu a tá v danom prípade nie je lacnou
záležitosťou. Bez ohľadu na poslednú fázu, to všetko niečo stojí, ale aj nejaký čas trvá. Nie je
to otázka pár mesiacov, ale rokov. Ten samý stav bol interpretovaný aj poslancom OZ.
Chodník v danej lokalite je náročný projekt, ktorý nemožno zľahčovať. Nakoľko
predkladateľke nepostačovalo vysvetlenie starostu obce vyzvala poslancov OZ, aby sa
vyjadrili k jej podnetu. V diskusii poslanci OZ Mgr. Silvia Orosová, Mgr. Lukáš Baňas
a ďalší potvrdili slová starostu obce.
K bodu č. 13
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ.
V tejto časti zasadnutia OZ opustila zástupkyňa verejnosti Mgr. Viera Horňáková zasadaciu
miestnosť.
Overovatelia zápisnice :
Ing. Jozef Balaščík Mgr. Silvia Orosová -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Hrabčáková
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