ZÁPISNICA
z XXXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

16.4.2018
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Jaroslav Želinský do bodu 1, Mgr. Lukáš Baňas do bodu 3.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Skonštatoval, že chýbajú poslanci OZ Mgr. Lukáš Baňas a Jaroslav Želinský, ktorí
svoju neprítomnosť neospravedlnili. Prítomných je 7 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Uviedol, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je od začiatku prítomný jeden zástupca
verejnosti – Mgr. Viera Horňáková.
Starosta obce uviedol, že zasadnutie obecného zastupiteľstva mimo schváleného plánu
zasadnutí zvolal z dôvodu návrhu schválenia podania žiadosti na zapojenia sa obce Pečovská
Nová Ves do výzvy o získanie nenávratných finančných prostriedkov formou dotácie na
pripravovanú investičnú akciu obce Pečovská Nová Ves, ktorú je možné podať do 15.5.2018
a z iných neodkladných dôvodov.
V tejto časti bodu programu sa na zasadnutie zastupiteľstva dostavil poslanec Jaroslav
Želinský.
Starosta obce navrhol, aby program XXXVI. zasadnutia OZ bol prejednaný v poradí
uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom v dostatočnom
predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na investičný zámer obce Pečovská
Nová Ves a iné
5. Rôzne
6. Otázky poslancov OZ
7. Otázky a podnety občanov
8. Záver
Uznesenie č. 61/2018
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 XXXVI. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

1

Poslanci OZ schválili program rokovania XXXVI. zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení
Mgr. Slavomír Karabinoš a Peter Novický.
Uznesenie č. 62/2018
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 Mgr. Slavomíra Karabinoša a Petra Novického.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení:
Ing. Jozef Kolcun, Ing. Ondrej Semančík a Mgr. Silvia Orosová.
Pri prejednávaní tejto časti bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Mgr.
Lukáš Baňas.
Uznesenie č. 63/2018
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 Ing. Jozef Kolcun, Ing. Ondrej Semančík a Mgr. Silvia Orosová.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
4.1 Starosta obce informoval, že obec v rámci riešenia havarijných stavov podala minulý rok
žiadosť o dotáciu na projekt zameraný na zmenu tepelnoizolačných vlastností strechy
telocviční, šatní a prechodového traktu ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi a oplechovania jej
atiky (viď uznesenie OZ č. 151/2017 zo dňa 28.9.2017), avšak vo finále sme neboli medzi
úspešnými žiadateľmi. Predniesol návrh na opätovné podanie žiadosti obcou Pečovská Nová
Ves v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácie
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 s projektom „Obnova
telovýchovného traktu ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi“.
Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu.
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Uznesenie č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie obcou Pečovská Nová Ves v rámci výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 s projektom „Obnova telovýchovného traktu
ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom rozvoja
obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a platným územným plánom obce Pečovská
Nová Ves,


zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 10 %, čo
predstavuje sumu
14 806,08 Eur (slovom: štrnásťtisícosemstošesť 8/100 Eur)
z celkových
výdavkov
projektu
vo
výške
148 060,80
Eur
(slovom:
stoštyridsaťosemtisícšesťdesiat 80/100 Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

4.2 Vzhľadom na potrebu operatívnej reakcie na výzvu Ministerstva životného prostredia SR
ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na doplnenie
podanej žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ďalej len „ŽoNFP“) pre projekt s názvom
„Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec“, požiadal
starosta obce poslancov OZ o schválenie aktualizácie výšky požadovaných finančných
prostriedkov a k tomu sa viažúcej spoluúčasti žiadateľa o zmenu pôvodne schváleného
uznesenia OZ č. 214/2017 zo dňa 8.12.2017.
Poslanci OZ schválili zmenu uznesenia v súvislosti s podanou ŽoNFP.
Uznesenie č. 65/2018
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. 214/2017 zo dňa 8.12.2017
v rozsahu zmeny konkrétnych výšok finančných prostriedkov.
Pôvodné znenie:
„zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške
12 530,18 Eur (slovom: dvanásťtisícpäťstotridsať 18/100 Eur) z celkových výdavkov
projektu vo výške 250 603,62 Eur (slovom: dvestopäťdesiattisícšesťstotri 62/100 Eur)
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,“

3

Znenie po zmene:
„zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške
13 040,42 Eur (slovom: trinásťtisícštyridsať 42/100 Eur) z celkových výdavkov projektu
vo výške 260 808,37 Eur (slovom: dvestošesťdesiattisícosemstoosem 37/100 Eur)
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,“
Úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 43/2017
zo dňa 7.4.2017, ktoré bolo zmenené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pečovská
Nová Ves č. 214/2017 zo dňa 8.12.2017 v rozsahu zmeny konkrétnych výšok finančných
prostriedkov po zmenách a doplnení znie:
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje


podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves
v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný
program Kvalita životného prostredia so zameraním: Preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami viazané na vodný tok, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21,
prioritná os: 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami, investičná priorita: 2.1 – Podpora investícií na prispôsobenie sa
zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, špecifický cieľ: 2.1.1. – Zníženie rizika
povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy s projektom „Riešenie protipovodňovej
ochrany obce Pečovská Nová Ves – časť Bukovec“, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 13 040,42
Eur (slovom: trinásťtisícštyridsať 42/100 Eur) z celkových výdavkov projektu vo výške
260 808,37 Eur (slovom: dvestošesťdesiattisícosemstoosem 37/100 Eur) a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



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

Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
5.1 Starosta obce informoval prítomných o pripravovanej komplexnej rekonštrukcii pošty na
ul. Na Dujave č. 302/30 v Pečovskej Novej Vsi, ktorá by mala trvať štyri mesiace plus doba
na vysťahovanie a opätovné nasťahovanie pošty. Informoval o zámeroch Slovenskej pošty a.s.
Banská Bystrica po dobu rekonštrukcie zabezpečovať služby občanom našej obce a občanom
spádových obcí na pošte v Lipanoch. Pomenoval aktivity a iniciatívu obce o zachovanie
náhradnej prevádzky pošty v obci Pečovská Nová Ves po dobu rekonštrukcie budovy pošty.
Oboznámil prítomných s výsledkami pracovného stretnutia zástupcov obce a Slovenskej
pošty a.s., ktoré sa konalo dnešného dňa a sledovalo prehliadku obcou ponúknutých
priestorov na dočasnú prevádzku pošty a dohodu podmienok nájmu objektu vo vlastníctve
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obce. Po vzájomnej dohode zástupcov oboch strán bude Slovenská pošta a.s. po dobu
rekonštrukcie pošty v Pečovskej Novej Vsi poskytovať komplexné služby pre občanov obce
Pečovská Nová Ves a okolitých spádových obcí na pošte v Lipanoch a nad rámec bude
poskytovať základné služby v obmedzenom pracovnom čase a obmedzenom režime denne
jednu hodinu a v čase vyplácania dávok tri dni v mesiaci po tri hodiny na kontaktnom mieste,
ktorým bude terajší klub dôchodcov, t.j. nebytové priestory v budove bez súpisného čísla
nachádzajúcej sa na parcele registra KN-C 884/1, k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV
1116, k. ú. Pečovská Nová Ves. Presné otváracie časy budú upresnené a verejnosť bude
o nich informovaná cestou obecného rozhlasu, obecnej webovej a facebookovej stránky
a letákmi do každej domácnosti.
Poslanci OZ schválili dlhodobý prenájom priestorov pre Slovenskú poštu a.s..
Uznesenie č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov pozostávajúcich z jednacej miestnosti, kuchynky, chodby
a toaliet, ktoré boli doposiaľ využívané obcou Pečovská Nová Ves ako Klub dôchodcov
v budove bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na parcele registra KN-C 884/1, k. ú.
Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 1116, za nájomnú cenu 1.- Eur po dobu rekonštrukcie
prevádzky pošty v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Dujave 302/30 od 15.5.2018 do
15.10.2018 pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica za účelom
prevádzky kontaktného miesta Slovenskej pošty a.s. na poskytovanie základných služieb
občanom obce Pečovská Nová Ves a okolitých spádových obcí v obmedzenom pracovnom
čase a obmedzenom režime. Nájom je realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 67/2018
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 prenájme nebytových priestorov
pozostávajúcich z jednacej miestnosti, kuchynky, chodby a toaliet, ktoré boli doposiaľ
využívané obcou ako Klub dôchodcov v budove bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na
parcele registra KN-C 884/1, k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 1116, za nájomnú
cenu 1.- Eur po dobu rekonštrukcie prevádzky pošty v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na
Dujave 302/30 od 15.5.2018 do 15.10.2018 pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska cesta 9,
Banská Bystrica za účelom prevádzky kontaktného miesta Slovenskej pošty a.s. na
poskytovanie základných služieb občanom obce Pečovská Nová Ves a okolitých spádových
obcí v obmedzenom pracovnom čase a obmedzenom režime.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0
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5.2 Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom dianí v obci od XXXV. zasadnutia OZ
konaného dňa 22.3.2018.
Konkrétne uviedol:
 po tom, čo obec Pečovská Nová Ves 30.10.2017 získala stavebné povolenie na rozšírenie
kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutinská, Záhradná
a Kostolná a dňa 31.10.2017 stihla podať žiadosť o dotáciu na výstavbu vodovodu na ul.
Mlynská, Jabloňová, Na Pečovec a Ľutinská, v uplynulých dňoch obec uspela s podanou
žiadosťou a na daný účel získala od Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 200 000,Eur,
 dňa 4.4.2018 obec získala dotáciu od Úradu vlády SR vo výške 12 000,- Eur na sanáciu
havarijného stavu múra na ul. Školskej pred ZŠ v dĺžke cca. 170 m a jej nahradenie novým
múrom z okrasných tvárnic v štýle výstavby na ul. Mlynskej (oplotenie cintorína a farskej
budovy),
 v apríli 2018 obec uspela s ďalšou podanou žiadosťou o dotáciu, získala nenávratnú
finančnú dotáciu vo výške cca. 83 000,- Eur na realizáciu projektu o „Zníženie
energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo
vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves“, ktorý zahŕňa komplexnú
výmenu okien, kotla na vykurovanie, zateplenie objektu a i.,
 po tom čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu, zrealizovala povoľovacie konanie a
získala dotáciu z Úradu vlády SR, dnešného dňa sme začali s výstavbou bezbariérového
vstupu a rekonštrukciou hlavného vchodu do základnej školy,
 na základe poverenia poslancov OZ na zasadnutí OZ konanom dňa 22.3.2018, požiadal
spoločnosť, ktorá projektovala multifunkčné ihrisko v areáli ZŠsMŠ o vypracovanie
odborného posúdenia možnosti navýšenia oplotenia - sieťovania multifunkčného ihriska
v lehote do 14 dní od doručenia objednávky, objednávka bola vyhotovená dňa 27.3.2018,
úplné znenie objednávky je zverejnené na webovej stránke obce, oslovená spoločnosť nás
listom požiadala o predĺženie termínu dodania vyjadrenia z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti a náročnosti objednaného odborného vyjadrenia.
Uznesenie č. 68/2018
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 aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od
23.3.2018 do 12.4.2018.
K bodu č. 6
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili:
6.1. Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval na možnosť zvolania pracovného stretnutia
s dotknutými obyvateľmi ul. Mlynskej, zástupcami obce a projektantom za účelom riešenia
odvedenia vody, ktorá po dažďoch stojí pred vstupom k dvom rodinným domom. Starosta
obce mu odpovedal, aby termín a on cez pozvánky zabezpečí účasť dotknutých osôb.
Podotkol, že prizve všetkých okolitých susedov, ktorých sa daný podnet priamo, či nepriamo
dotýka. Poslanec Ing. Ondrej Semančík navrhol, aby bol prizvaný aj p. Hadzima, nakoľko
kanál, ktorým mienia vodu odviesť je v susedstve rodinného domu p. Hadzimu a podľa jeho
informácií je upchatý a poškodený, pričom hrozí, že by došlo vzniku ďalších škôd na majetku.
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6.2. Poslanec OZ Jaroslav Želinský opakovane apeloval na potrebu vybudovania priechodu
pre chodcov na ul. Hlavnej pri vstupe do obce v časti lokality Za Majerom. Starosta obce ho
napriek informáciám poskytnutým na minulom zasadnutí OZ informoval, že po konzultácii
s projektantom a dopravným inšpektorátom nie je možné legálne v dnešnej dobe vybudovať
priechod pre chodcov mimo intravilánu obce. Poslanec oponoval tým, že pred závodom ZŤS
sa priechod pre chodcov nachádza. Prednosta OcÚ a starosta obce mu odpovedali, že závod
stojí už dlhé obdobie a v tej dobe to asi legislatíva dovoľovala, dnes sú podmienky iné.
Nestojí to na tom, že obec nechce priechod pre chodcov na uvedenom mieste, ale legislatíva
to nedovoľuje.
6.3. Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval na základe podnetu občana Mareka
Stracenského, ako stojí jeho žiadosť o povolenie vstupu na jeho pozemok z ul. Záhradnej.
Starosta obce ho informoval, že občan, ktorý má nehnuteľnosti (pozemok a rodinný dom) za
miestnou komunikáciou oproti miestu, kde Marek Stracenský požaduje vstup na svoj
pozemok z ul. Záhradnej ho informoval, že podal na Okresný súd v Prešove žalobu na určenie
vlastníctva k pozemku – zelenému pásu medzi miestnou komunikáciou a pozemkom vo
vlastníctve Mareka Stracenského. Ing. Jozef Kolcun informoval, že ako poslanec vo svojom
poslaneckom obvode má vedomosť o tom, že aj ostatní obyvatelia ulice podali obdobné
žaloby, ktorými sa domáhajú vrátenia pozemkov od obce. Starosta obce informoval, že
z Okresného súdu Prešov žiadne žiadosti o vyjadrenie k veciam na obec nedošli. Starosta obce
preverí reálnosť podania žalôb a bude poslanca Želinského informovať.
6.4. Poslanec OZ Ing. Ondrej Semančík predniesol podnet od obyvateľky z jeho poslaneckého
obvodu p. Lazoríkovej, že návštevníci tenisových kurtov na ul. Jabloňovej jazdia rýchlo po
ulici, na ktorej sa často hrajú deti. Požaduje umiestnenie zabudovanie spomaľovača na
miestnu komunikáciu. Prednosta OcÚ v reakcii na podnet uviedol, že už v minulosti manžel
p. Lazoríkovej požadoval, aby celá ul. Jabloňová bola označená dopravnými značkami ako
obytná zóna, čo by znamenalo celoplošné zníženie rýchlosti. Otázne je, či túto rýchlosť budú
vodiči dodržiavať. Starosta obce informoval, že opakovane iniciuje meranie rýchlosti v obci
a to nie len na ceste I/68, ale rýchlosť už dopravní policajti merali aj na miestnych
komunikáciách. Prednosta OcÚ uviedol, že v danej lokalite by bolo potrebné minimálne
dopravnými značkami upraviť hlavné a vedľajšie cesty, nakoľko tam často dochádza k
dopravným kolíziám. Starosta obce informoval, že preverí proces legálneho osadenia
dopravných značiek a spomaľovačov u projektanta dopravných stavieb.
6.5. Poslankyňa OZ Mgr. Silvia Orosová predniesla podnet od obyvateľ z lokality, v ktorej
býva, že v rómskej osade je neporiadok a odpad je rozhádzaný na pozemkoch smerom od
osady k Trubalovcu. Starosta obce s prednostom OcÚ jej odpovedali, že v osade sa
dennodenne upratuje, minulý rok boli v obci odstránené čierne skládky za 52 000,- Eur a to
v značnej miere z danej lokality, po zime bolo z osady vyvezených x veľkokapacitných
kontajnerov, avšak to všetko je v prístupe obyvateľov a špecifikách danej komunity. Obec
zabezpečí opakovane vyzbieranie odpadu v danej lokalite. Poslankyňa upozornila na
vypaľovanie suchej trávy v okolí rómskej osady.
6.6. Poslanec OZ Peter Novický sa informoval, či sa už vyriešila situácia s vývozom odpadu
tých občanov, ktorí majú zberné nádoby o objeme 240 l. Starosta obce ho odkázal na
rozsiahle vyjadrenie a s tým spojené stanovisko obce na minulom zasadnutí OZ, z ktorého
vyplýva povinnosť občanov dodržiavať právne normy, konkrétne VZN č. 5/2017 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny
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rok 2018 zo dňa 8.12.2017 a hradiť všetky náklady spojené z vývozom komunálneho odpadu
nad rámec schváleného VZN v reálnych trhových cenách.
6.7. Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun navrhol vzhľadom na schválené a podporené investície
v obci a dobré hospodárenie obce v roku 2017, aby obec majetkovoprávne vysporiadala
pozemok pod miestnou komunikáciou medzi ul. Záhradná a Ľutinská v časti okolo betonárky
a mäso výroby, konkrétne parcely registra KN-C 482/2, druh pozemku - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 933 m2, zapísanej na LV 1055, k. ú. Pečovská Nová Ves a následne
z rezervného fondu zrekonštruovať miestnu komunikáciu v časti od ul. Ľutinskej po rodinný
dom na parcele KN-C 532, zapísanej na LV 569, kde končí vodovod a kanalizácia, nakoľko je
v havarijnom stave.
Poslanci OZ schválili majetkovoprávne vysporiadanie parcely registra KN-C 482/2,
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 933 m2, zapísanej na LV 1055, k. ú.
Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves a zámer investičnej akcie
„Rekonštrukcia havarijného stavu miestnej komunikácie na ul. Ľutinskej v obci Pečovská
Nová Ves v časti pred predajňou mäsa k vstupe do betonárky“.
Uznesenie č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odkúpenie parcely registra KN-C 482/2, k. ú. Pečovská Nová Ves o výmere 933 m2, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 1055, k. ú. Pečovská Nová Ves za
cenu 10,- Eur/m2 pre Obec Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

1 (Želinský)

Uznesenie č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia havarijného stavu miestnej
komunikácie na ul. Ľutinskej v obci Pečovská Nová Ves v časti pred predajňou mäsa
k vstupu do betonárky“ v investičnom objeme 11 000,- Eur.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ bol vyzvaný prítomný zástupca
verejnosti – Mgr. Viera Horňáková, ktorá uviedla, že nemá žiadny podnet.
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K bodu č. 8
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ
a pozval ich na 24. ročník 1. májového behu zdravia v obci a ďalšie kultúrnospoločenské
aktivity obce.

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Slavomír Karabinoš Peter Novický -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková
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