ZÁPISNICA
z XXXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

15.6.2018
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Silvia Orosová, Mgr. Lukáš Baňas, Peter
Novický do bodu 15.12.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
obce. Skonštatoval, že chýba poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun, ktorý svoju neprítomnosť
ospravedlnil pracovnou cestou v zahraničí, poslanec OZ Mgr. Lukáš Baňas a poslankyňa OZ
Mgr. Silvia Orosová, svoju neúčasť ospravedlnili plnením neodkladných pracovných
povinností. Poslanec OZ Peter Novický ospravedlnil svoje meškanie z dôvodu plnenia
neodkladných pracovných povinností. Prítomných je 5 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol, aby program XXXVII. 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.
Správa z rokovania komisií OZ
5.
Správa hlavnej kontrolórky o stave plnenia prijatých uznesení
6.
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
7.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
8.
Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2018
9.
Informácia o aktuálnom stave úverov obce
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu na schválenie
záverečného účtu obce za rok 2017
11. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
12. Návrh na 3. úpravu rozpočtu roku 2018
13. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
na pripravovanú investičnú akciu obce Pečovská Nová Ves
14. Predaj nehnuteľností z majetku obce Pečovská Nová Ves
15. Doručené podania
16. Rôzne
17. Otázky poslancov OZ
18. Otázky a podnety občanov
19. Záver
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Uznesenie č. 71/2018
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 XXXVII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Poslanci OZ schválili program rokovania XXXVII. zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, za overovateľov boli určení Ján
Antol a Ing. Ondrej Semančík.
Uznesenie č. 72/2018
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 Jána Antola a Ing. Ondreja Semančíka.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:
Slavomír Karabinoš, Jaroslav Želinský a Ing. Jozef Balaščík.

Mgr.

Uznesenie č. 73/2018
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, Jaroslav Želinský a Ing. Jozef
Balaščík.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií, resp. starostom obce
a tajomníčkou komisie prezentovaná činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od
23.3.2018 do 15.6.2018. Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
4.1 Z dôvodu neprítomnosti predsedníčky komisie, tajomníčka komisie Mgr. Anna
Hrabčáková informovala, že komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku,
podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti v posudzovanom období zasadala
13.6.2018 a prejednala:
 informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 3. 2018,
 návrh 3. úpravy rozpočtu za rok 2018,
 návrh Záverečného účtu obce Pečovská Nová Ves a rozpočtového hospodárenia za
rok 2017,
 iné podané žiadosti.
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Stanovisko komisie odprezentuje v rámci prejednávania príslušných bodov programu.
4.2 Z dôvodu neprítomnosti predsedu komisie, starosta obce informoval, že komisia výstavby,
územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného
prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom
období zasadala 21.5.2018 a riešila podanie Marty Michalíkovej na ulici Mlynskej týkajúci sa
problému záplav pozemku v jej vlastníctve.

4.3 Predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš informoval, že komisia pre vzdelávanie,
kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu
s Rómami v posudzovanom období zasadala 10.4.2018 a prejednala prípravu 1. májového
behu.
4.4 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 v posudzovanom období komisia
zasadala 6.6.2018 a prejednala:
 podanie týkajúce sa narušenia susedských vzťahov v Pečovskej Novej Vsi na ul. Na
Pečovec zo dňa 22.5.2018,
 postúpenie oznámenia o priestupku Mestským úradom v Prešove, ktorého sa mala
dopustiť osoba s trvalým pobytom na Obci Pečovská Nová Ves tým, že fajčila
cigaretu v podchode železničnej stanice v Prešove,
 aktualizáciu platného komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý má obec
vypracovaný a schválený na roky 2015 – 2018, zameranú na zosúladenie KPSS obce
s platnou legislatívou,
 možnosti a spôsobom poskytovania jednorazovej finančnej pomoci občanom obcou,
ktorí o túto pomoc obec požiadajú na základe žiadosti o poskytnutie jednorazovej
finančnej pomoci na pokrytie mimoriadnych výdavkov ich nepriaznivej životnej
situácie.
4.5 Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcií v posudzovanom období nezasadala.
Uznesenie č. 74/2018
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 23.3.2018 do 15.6.2018.
K bodu č. 5
Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav plnenia prijatých
uznesení OZ od 17.2.2018 do 15.6.2018.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o plnení prijatých uznesení na
vedomie.
Uznesenie č. 75/2018
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 o stave plnenia prijatých uznesení od
17.2.2018 do 15.6.2018.
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K bodu č. 6
Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská informovala o výsledkoch
vykonaných kontrol za obdobie od 17.2.2018 do 15.6.2018. Skontrolovala postup obce pri
predaji, prenájme, prípadne zámene majetku podľa zákona 138/1991 Z. z. o majetku obce
v roku 2017. Konštatovala, že obec Pečovská Nová Ves v sledovanom období postupovala
v súlade s uvedeným zákonom. Skontrolovala pokladničné príjmy a výdavky obce za rok
2017. Konštatovala, že vykonanou kontrolou neboli zistené vážne nedostatky.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol na
vedomie.

Uznesenie č. 76/2018
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 o výsledkoch vykonaných kontrol za
obdobie od 17.2.2018 do 15.6.2018.
K bodu č. 7
Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská požiadala
o schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves
na 2. polrok roku 2018.
Poslanci OZ schválili návrh plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová
Ves na sledované obdobie.
Uznesenie č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na 2. polrok roku 2018.
Výkon kontrolnej činnosti v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
 kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce ku dňu vykonávania kontroly
 kontrola nakladania s finančnými prostriedkami pridelenými obcou v rámci
originálnych kompetencií v CVČ pri ZŠ s MŠ
 kontrola nákladov vynaložených na propagáciu a reklamu obce
 kontrola plnenia uznesení
Výkon ostatnej kontrolnej činnosti:
 vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2019,
 vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 8
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave čerpania rozpočtu obce Pečovská
Nová Ves k 31.3.2018.
Konštatoval, že:
 v oblasti príjmov bežné príjmy spolu predstavovali sumu 586 942,40 Eur, z toho: daňové
príjmy 273 909,54 Eur, nedaňové príjmy 17 005,42 Eur a granty a transfery 296 027,44
Eur. Kapitálové príjmy spolu predstavovali sumu 75 299,17 Eur, z toho kapitálové príjmy
1 419,02 Eur a granty a transfery 73 880,15 Eur. Príjmové finančné operácie predstavovali
sumu 47 677,81 Eur. Príjmy OcÚ 709 919,38 Eur a príjmy ZŠsMŠ 44 718,67 Eur.
Celkové príjmy k 31.3.2018 činia spolu 754 638,05 €.
 v oblasti výdavkov bežné výdavky predstavovali sumu 143 343,12 Eur, kapitálové
výdavky 84 302,89 Eur, finančné výdavky 24 158,00 Eur, výdavky OcÚ spolu 251 804,01
Eur, výdavky ZŠsMŠ spolu 236 219,83 Eur, spolu výdavky predstavovali sumu
488 023,84 Eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o stave čerpania rozpočtu
obce Pečovská Nová Ves k 31.3.2018.
Uznesenie č. 78/2018
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 čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018
k 31.3.2018.
K bodu č. 9
Na základe informácie starostu obce poslanci OZ v tomto bode zobrali na vedomie
aktuálny stav úverov obce ku dňu 31.5.2018. Uviedol, že zostatok úveru z roku 2014
použitého na výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom s úrokom 2,83 %
predstavuje sumu 65 159,79 Eur a úver použitý na nákup motorového vozidla Škoda YETI,
EČ: SB473BL s úrokom 0 % bol v hodnotenom období splatený.
Uznesenie č. 79/2018
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 aktuálnom stave úveru obce Pečovská Nová
Ves použitého na výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom s úrokom 2,83 %,
ktorý ku dňu 31.5.2018 predstavuje zostatok 65 159,79 Eur.
Uznesenie č. 80/2018
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 splatení úveru obce Pečovská Nová Ves
použitého na nákup motorového vozidla Škoda YETI, EČ: SB473BL s úrokom 0 %.
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K bodu č. 10
Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla stanovisko k schváleniu
záverečného účtu obce za rok 2017. Po detailnej analýze tvorby, plnenia a čerpania rozpočtu
za rok 2017 konštatovala, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol rozpočet na rok 2017 zostavený ako programový. Výdavky rozpočtu boli
rozvrhnuté do 10 programov, ktoré mali svoje podprogramy. Každý program mal definovaný
svoj zámer a cieľ. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu bolo na úrovni slovného
zdôvodnenia plnenia jednotlivých programov a v číselnom vyjadrení. Konštatovala, že návrh
záverečného účtu obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu, hodnotenie plnenia programov obce. Inventarizácia majetku, záväzkov a
peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná. Uviedla, že pred schválením bol
záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, návrh bol
uverejnený na internetovej stránke obce. Záverom konštatovala, že na základe vyššie
uvedených skutočností odporúča poslanom OZ schváliť záverečný účet obce Pečovská Nová
Ves za rok 2017 a prijať ho bez výhrad.
Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
Uznesenie č. 81/2018
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
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k schváleniu záverečného účtu obce
za rok 2017 bez výhrad.
K bodu č. 11
Referentka ekonomického oddelenia OcÚ Mgr. Anna Hrabčáková predniesla návrh na
schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 a celoročného hospodárenia obce.
Tajomníčka komisie Mgr. Anna Hrabčáková odprezentovala stanovisko ekonomickej
komisie k prejednávanému bodu programu. Uviedla, že komisia odporúča OZ schváliť
Záverečný účet obce Pečovská Nová Ves a celoročné hospodárenie obce Pečovská Nová Ves
bez výhrad. Taktiež schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 223 375,48 Eur, ktorý vznikol
z prebytku hospodárenia za rok 2017.
Poslancami OZ schválili záverečný účet obce Pečovská Nová Ves 2017 a celoročné
hospodárenie obce Pečovská Nová Ves bez výhrad.
Poslancami OZ schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pečovská
Nová Ves za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 223 375,48 Eur.
Na návrh starostu obce poslancami OZ schválili čerpanie finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2017 na prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume
6 500,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 6 500,00.- Eur.
Finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Renovácia javiska v
kultúrnospoločenských priestorov OcÚ Pečovská Nová Ves“, ktorá zahŕňa zakúpenie
a inštaláciu mechanickej zamatovej opony a vertikálneho bočného a zadného krytia javiska.
Uznesenie č. 82/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje

6

záverečný účet obce Pečovská Nová Ves za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce
Pečovská Nová Ves bez výhrad.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 83/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves za rok 2017 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 223 375,48 Eur.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 84/2018
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 z rezervného fondu za rok 2017 na prevod prostriedkov
z rezervného fondu v celkovej sume 6 500,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu
v celkovej sume 6 500,00 Eur. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie
investičnej akcie „Renovácia javiska v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ Pečovská
Nová Ves“, ktorá zahŕňa zakúpenie a inštaláciu mechanickej zamatovej opony a vertikálneho
bočného a zadného krytia javiska.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na zmenu
rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018, ktoré
predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 381 500,00 Eur. Detailne
pomenoval príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu. Konštatoval, že rozpočet zostáva
vyrovnaný na celkovú sumu 3 104 500,00 Eur.
Tajomníčka komisie Mgr. Anna Hrabčáková oboznámila prítomných so stanoviskom
ekonomickej komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatovala, že komisia odporúča
OZ schváliť rozpočtové opatrenie č. 3/2018.
Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 85/2018
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. 3/2018 zo dňa 15.6.2018 spočívajúce
prekročení príjmov v celkovej sume 381 500,00 Eur a v prekročení výdavkov v celkovej
sume 381 500,00 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 104 500,00
Eur.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

7

K bodu č. 13
13.1. V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predstavil poslancom OZ
pripravovaný investičný zámer obce a požiadal ich o schválenie podania žiadosti o získanie
nenávratných finančných prostriedkov v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR
ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, č. výzvy OPKZPPO2-SC211-2018-40, názov výzvy: „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
(v intraviláne obcí) pre projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce
Pečovská Nová Ves“,
Poslanci OZ schválili podanie ŽoNFP na získanie nenávratných finančných
prostriedkov na predmetný investičný projekt obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 86/2018
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 získanie nenávratných finančných prostriedkov obcou Pečovská Nová
Ves v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-201840, názov výzvy: „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne
obcí), špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny
klímy s projektom „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Pečovská Nová Ves“,
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 5 %
z celkových výdavkov projektu a poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



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

Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

13.2. V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predstavil poslancom OZ
pripravovaný inovatívny projekt WMS - WASTE MANAGEMENT SYSTEM - SYSTÉM
PRE SPRÁVU ODPADU, ktorého cieľom je nájsť vhodnú alternatívu inovácie a následne
zmodernizovať systém odpadového hospodárstva pomocou využitia inovatívnych technológií
a nájsť chýbajúci element efektívneho monitorovania úkonov, medzi jednotlivými subjektmi.
Jedná sa o projekt na základe výzvy na podporu malých a stredných podnikov pri
implementovaní inovatívnych riešení v mestách pozostáva z dvoch fáz:
Prvá fáza bude zameraná na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť
analyzovať potenciál projektu a pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a
racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj
identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a udržateľnosť.
Druhá fáza je zameraná na podporu implementácie konkrétneho pilotného projektu v obci
Pečovská Nová Ves, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu dotácie
prostredníctvom inovácií do praxe. Projekt zároveň pomôže zlepšiť infraštruktúru a
podmienky/kvalitu života v našej obci.
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WMS je informačný systém, ktorého hlavnou úlohou je priniesť jednoduchý a
efektívny spôsob pre monitoring, správnu a manažment odpadového hospodárstva v obci.
Uľahčí a sprehľadní tok informácií medzi všetkými tromi subjektmi (občan - obec poskytovateľ služieb pre spracovanie odpadu), ponúkne pohodlné užívateľské rozhrania
prístupné cez internetové prehliadače ale aj aplikáciu pre mobilné zariadenia a zabezpečí
prehľadnú archiváciu dát.
Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves v rámci výzvy na
podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách pre
získanie podpory projektu WMS - WASTE MANAGEMENT SYSTEM - SYSTÉM PRE
SPRÁVU ODPADU v obci Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 87/2018
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 v rámci výzvy na podporu malých a stredných
podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách pre získanie podpory projektu
WMS - WASTE MANAGEMENT SYSTEM - SYSTÉM PRE SPRÁVU ODPADU v obci
Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 14
Prednosta OcÚ Andrej Petruš predniesol návrh predaja majetku obce. Poslanci OZ po
tom čo dňa 8.12.2017 uznesením OZ č. 186/2017 schválili zámer predaja majetku obce, na
dnešnom zasadnutí OZ prejednali a schválili predaj majetku obce Pečovská Nová Ves parcely registra KN-C 902/5, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku záhrady o výmere 19
m2, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 902/1, k. ú. Pečovská Nová
Ves, druh pozemku záhrada o výmere 150 m2, zapísanej na LV 1116 na základe
geometrického plánu č. 34/2018 zo dňa 9.5.2018 vypracovaného spoločnosťou GEODUS,
s.r.o. Sabinov na oddelenie pozemkov p.č. 899, 902/5, overeného Katastrálnym odborom
Okresného úradu Sabinov č. G1-239/2018 dňa 21.5.2018 a predaj parcely registra KN-C
899, k.ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 135 m2, zapísanej na
LV 1116 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Františka Novického, bytom ul.
Prešovská 16, 083 01 Sabinov. Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s
vypracovaním znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty predávaných
pozemkov, ich geometrickým zameraním a náhradu poplatkov spojených so zápisom
vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností. Príslušenstvo tvorí faktúra za vypracovanie
znaleckého posudku v sume 37,18 Eur, faktúra za vypracovanie GP č. 23/2018 zo dňa
16.3.2018 v sume 350,00 Eur, faktúra za vypracovanie GP č. 34/2018 zo dňa 9.5.2018 v sume
230,00 Eur a 66,00 Eur poplatok spojený so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra
nehnuteľností, spolu v sume 683,18 Eur.
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Uznesenie č. 88/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj parcely registra KN-C 902/5, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku záhrady
o výmere 19 m2, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 902/1, k. ú.
Pečovská Nová Ves, druh pozemku záhrada o výmere 150 m2, zapísanej na LV 1116 na
základe geometrického plánu č. 34/2018 zo dňa 9.5.2018 vypracovaného spoločnosťou
GEODUS, s.r.o. Sabinov na oddelenie pozemkov p.č. 899, 902/5, overeného Katastrálnym
odborom Okresného úradu Sabinov č. G1-239/2018 dňa 21.5.2018 a predaj parcely registra
KN-C 899, k.ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 135 m2,
zapísanej na LV 1116 pre Františka Novického, bytom ul. Prešovská 16, 083 01 Sabinov za
jednotkovú cenu 10,00 Eur/m2, pričom celková cena je násobkom celkovej predávanej plochy
a jednotkovej ceny, t.j. 1 540,00 Eur (slovom: jedentisícpäťstoštyridsať Eur).
Cena pozemkov je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce, ktorá je stanovená
podľa osobitného predpisu - znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemkov č. 50/2018 zo dňa 1.6.2018 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Bartolomejom
Turocim, bytom ul. J. Cirbusovej 134/1, 082 72 Krivany.
Konkrétna výmera predávaných pozemkov bola stanovená geometrickým zameraním
pozemkov a následným vyhotovením geometrických plánov č. 23/2018 zo dňa 16.3.2018
vypracovaného spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Sabinov a č. 34/2018 zo dňa 9.5.2018
vypracovaného spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Sabinov.
Predaj je realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ je daný tým, že prevádzané parcely sa nachádzajú v susedstve parcely
registra KN-C 900 a 909, k. ú. Pečovská Nová Ves a rodinného domu na ul. Školskej č. 431
v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Františka Novického a cez uvedené parcely si mieni
zabezpečiť prístup k pozemkom a rodinnému domu z ul. Školskej.
Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty predávaných pozemkov, ich geometrickým zameraním
a náhradu poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 15
V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali doručené podania:
15.1. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné v mesiaci
marec 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-120 zo dňa 3.4.2018.
Uznesenie č. 89/2018
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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vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné – hmotná núdza v mesiaci marec 2018
vo výške 1 027,61 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV2018/090-ZSsMS-120 zo dňa 3.4.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.2. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné v mesiaci
marec 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-128 zo dňa 11.4.2018.
Uznesenie č. 90/2018
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 marec 2018 vo výške
5 166,63 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-128 zo dňa 11.4.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.3. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné v mesiaci
apríl 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-143 zo dňa 3.5.2018.
Uznesenie č. 91/2018
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 – hmotná núdza v mesiaci apríl 2018 vo
výške 1 235,13 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV2018/090-ZSsMS-143 zo dňa 3.5.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.4. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné v mesiaci
apríl 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-142 zo dňa 3.5.2018.
Uznesenie č. 92/2018
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 apríl 2018 vo výške 6 283,41
Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-142
zo dňa 3.5.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0
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15.5. Poslanci OZ schválili vrátenie darovaných finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-114 zo dňa
23.3.2018.
Uznesenie č. 93/2018
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 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vo výške
116,16 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-114 zo dňa 23.3.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.6. Poslanci OZ schválili vrátenie darovaných finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-152 zo dňa
16.5.2018.
Uznesenie č. 94/2018
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 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vo výške
466,80 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti sp. zn. PNV-2018/090ZSsMS-152 zo dňa 16.5.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.7. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od rodičov, ktorých
deti navštevujú ŠKD, CVČ, MŠ a nájomné za prenájom priestorov pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-122 zo dňa 5.4.2018.
Uznesenie č. 95/2018
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 rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD, CVČ,
MŠ a nájomné za prenájom priestorov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vo výške 6 017,17
Eur na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-122 zo dňa 5.4.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.8. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov – preplatku na poistnom pre ZŠ
s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-148 zo dňa
11.5.2018.
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Uznesenie č. 96/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie preplatku na poistnom pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vo výške 217,42 Eur na
základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-148 zo dňa 11.5.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.9. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-121 zo dňa 5.4.2018.
Uznesenie č. 97/2018
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 na základe zmluvy
o poskytnutí príspevku podľa § 54a a § 50j vo výške 2 714,07 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-121 zo dňa 5.4.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.10. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-132 zo dňa 19.4.2018.
Uznesenie č. 98/2018
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 na základe zmluvy
o poskytnutí príspevku vo výške 2 574,25 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe
žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-132 zo dňa 19.4.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

15.11. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-157 zo dňa 21.5.2018.
Uznesenie č. 99/2018
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 na základe zmluvy
o poskytnutí príspevku vo výške 2 655,22 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe
žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-157 zo dňa 21.5.2018.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0
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15.12. Poslanci OZ neschválili zámer ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na udelenie patróna pre
Základnú školu Pečovská Nová Ves – sv. Františka z Assisi na základe žiadosti, sp. zn. PNV2018/90-ZSsMS-112 zo dňa 21.3.2018.
Pri prejednávaní predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Peter
Novický.
V diskusii postupne vystúpili všetci poslanci OZ, starosta obce a hlavná kontrolórka.
Z diskusie vyplynulo, že riaditeľ ZŠ s MŠ od roku 2016 doposiaľ komunikoval s rôznymi
inštitúciami a ich zástupcami vo veci udelenie patróna pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – sv.
Františka z Assisi bez toho, aby o tom informoval zriaďovateľa školy - obec Pečovská Nová
Ves. K takémuto postupu nemal súhlas zriaďovateľa ani zastupiteľstva obce. Poslanci OZ
zastávajú názor, že ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves je obecná, verejnoprávna škola a mala by aj
naďalej ostať neutrálnou inštitúciou a tento stav mieni obecné zastupiteľstvo trvale zachovať.
OZ sa dištancuje od svojvoľných aktivít a konania riaditeľa školy spojených s udelením
patróna škole. Poslanecký zbor obce vníma otázku udelenia patróna školy ako veľmi citlivú
a chúlostivú tému. Poslanci poukázali na skutočnosť, že obec má svojho patróna, má dobré
vzťahy s miestnym farským úradom a žiaci školy majú dostatok možnosti na duchovný
rozvoj, preto nie je spoločensky vhodné vnucovať vlastné aktivity riaditeľa školy všetkým,
vrátane tých ktorí o to nestoja. Uviedli, že žiť morálne, dodržiavať zásady etiky, slušného
správania, pestovať dobré vzťahy medzi ľuďmi na pracovisku i mimo neho je možné aj bez
toho, aby musela mať škola svojho patróna.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti poslanci OZ neschválili zámer riaditeľa ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na udelenie patróna pre Základnú školu Pečovská Nová Ves – sv.
Františka z Assisi.
Uznesenie č. 100/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na udelenie patróna pre Základnú školu Pečovská Nová
Ves – sv. Františka z Assisi na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/90-ZSsMS-112 zo dňa
21.3.2018.
Hlasovanie : Za 0

Proti

6 (Mgr. Slavomír Karabinoš,
Ján Antol, Peter Novický,
Ing. Ondrej Semančík,
Jaroslav Želinský,
Ing. Jozef Balaščík)

Zdržal sa

0

15.13. Poslanci OZ schválili poskytnutie jednorázovej dávky finančnej pomoci vo výške
1 000,00 Eur obcou Pečovská Nová Ves ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves pre žiadateľku Annu
Skubovú z Pečovskej Novej Vsi na úhradu nevyhnutne potrebných nákladov spojených
s liečbou jej dcéry Aleny Skubovej, ktorá nie je uhrádzaná zdravotnou poisťovňou na základe
žiadosti zo dňa 8.6.2018. V diskusii vystúpili Ing. Balaščík, Mgr. Slavomír Karabinoš, Peter
Novický a Ing. Ondrej Semančík a starosta obce, ktorí verejne podporili potrebu finančnej
pomoci konkrétnemu človeku v ťažkej životnej situácii.
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Uznesenie č. 101/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
poskytnutie jednorázovej dávky finančnej pomoci vo výške 1 000,00 Eur obcou Pečovská
Nová Ves pre žiadateľku Annu Skubovú, bytom ul. Na rybníkoch 495/17, Pečovská Nová
Ves na úhradu nevyhnutne potrebných nákladov spojených s liečbou jej dcéry Aleny
Skubovej, ktorá nie je uhrádzaná zdravotnou poisťovňou za podmienky zdokladovania
použitia poskytnutej jednorázovej dávky.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

15.14. Poslanci OZ prejednali žiadosť TJ Slovan Pečovská Nová Ves o zakúpenie traktorovej
kosačky zo dňa 7.5.2018. V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý vyzdvihol príkladnú prácu
predsedu TJ Slovan pri vedení klubu, práci s mládežou, starostlivosti o hraciu plochu.
Informoval poslancov OZ o tom, že TJ vzhľadom k tomu, že obec nevlastní plochu
futbalového ihriska (pozn. prenajíma si ju od majiteľa), nemôže žiadať o získanie
nenávratných finančných prostriedkov od Slovenského futbalového zväzu na rozdiel od
ostatných klubov. V TJ sa pozitívne zmenilo hospodárenie, klub na svoju činnosť získava aj
materiálnu podporu od sponzorov. Napriek tomu na zakúpenie kosačky však finančné
prostriedky nemá. Navrhol, aby po tom čo boli schválené finančné prostriedky na nákup
kosačky pre obec, tú terajšiu typu Husqarna, rok výroby 2008, ktorej zostatková hodnota je
0,00 Eur obec zverila do užívania TJ Slovan Pečovská Nová. Poslanec Ján Antol pozitívne
hodnotil starostlivosť o futbalový trávnik, ktorý je podľa jeho slov kvalitný a potrebuje mimo
iného aj časté kosenie trávy. Navrhol podporiť návrh starostu obce zveriť terajšiu kosačku
obce TJ. Prednosta OcÚ pozitívne hodnotil prácu predsedu TJ Slovan a požiadal poslancov
OZ o podporu návrhu starostu obce. Podobne diskutoval poslanec Ing. Ondrej Semančík.
Poslanec Jaroslav Želinský sa informoval ako je to s hracou plochou ihriska. Starosta obce mu
odpovedal, že po tom, čo obec v minulosti prehrala dlhoročne sa vlečúci súdny spor
o vlastnícke práva k ploche ihriska, obec v súčasnosti ročne platí nájom 1000,00 Eur
vlastníkom, ktorí umožňujú obci využívať ich majetok ako futbalové ihrisko. Poslanec Mgr.
Slavomír Karabinoš sa informoval na „záložné“ riešenia obce pre prípad, že vlastník pozemku
vypovie nájomnú zmluvu. Starosta obce mu odpovedal, že územný plán obce ráta s výstavbou
futbalového ihriska v lokalite Roveň. Uviedol, že výstavba ihriska je niekoľko stotisíc eurová
záležitosť. Obec o nej môže uvažovať iba v prípade získania nenávratných finančných
prostriedkov z iných zdrojov. Poznamenal, že súčasné vedenie obce s podporou poslancov OZ
za 3,5 roka ich funkčného obdobia vybudovalo dve multifunkčné ihriská (lokalita Roveň,
areál ZŠ s MŠ), jedno detské ihrisko (lokalita Roveň), jedno externe fitness (areál ZŠ s MŠ)
a na výstavbu ďalšieho detského ihriska získalo dotáciu od Úradu vlády SR a to vybudujeme
do troch mesiacov.
Poslanci OZ schválili presun traktorovej kosačky typu Husqarna v majetku obce
Pečovská Nová Ves, inv. č. 648 11, rok výroby 2008, zostatková hodnota majetku 0,00 Eur
do užívania TJ Slovan Pečovská Nová.
Uznesenie č. 102/2018
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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presun majetku obce Pečovská Nová Ves - traktorovej kosačky typu Husqarna, inv. č. 648 11,
rok výroby 2008, zostatková hodnota majetku 0,00 Eur do užívania TJ Slovan Pečovská
Nová.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 16
V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali:
16.1. Starosta obce informoval poslancov OZ, že v rámci zosúlaďovania skutkového stavu so
stavom právnym došlo v máji 2018 zo strany obce k zlegalizovaniu právne „neexistujúcej“
stavby, ktorá bola reálne postavená v čase výstavby základnej školy v sedemdesiatych rokov
20. storočia. Už roky v nej majú priestory na svoje voľnočasové aktivity miestni dôchodcovia
a do nedávna aj ZO Únie žien Slovenska. V katastrálnej mape a ani na liste vlastníctva stavba
v minulosti neexistovala. Zabezpečili sme geodetické zameranie stavby, zdokladovali jej vek
a existenciu, priradili jej súpisné číslo 818, posúdili jej všeobecnú hodnotu a požiadali o jej
zápis do katastra nehnuteľností. K dnešnému dňu je už stavba reálne zapísaná v katastri
nehnuteľnosti.
Prednosta OcÚ po splnení podmienok legalizácie stavby a jej zápisu do katastra
nehnuteľnosti predniesol návrh a požiadal poslancov OZ o schválenie zaradenia stavby do
majetku obce.
Poslanci OZ schválili zaradenie stavby do majetku obce.
Uznesenie č. 103/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie stavby „Prevádzková budova“ súpisné č. 818, nachádzajúcej sa na ul. Školskej
v Pečovskej Novej Vsi, na parcele registra KN-C 884/9 o výmere 155 m2 v k. ú. Pečovská
Nová Ves, majetková trieda: 01 Budovy, do majetku obce Pečovská Nová Ves dňom
18.6.2018. Hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 46/2018
vypracovaným Ing. Bartolomejom Turocim na sumu 26 800,00 Eur.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

16.2. Starosta obce informoval poslancov OZ, že sme v uplynulých dňoch úspešne
zrealizovali rekonštrukciu vstupného schodiska na budove ZŠsMŠ, ul. Školská 12, Pečovská
Nová Ves pod názvom „Úprava závetria s vytvorením rampy pre imobilných“. Rekonštrukcia
vstupného schodiska bola vykonaná dodávateľskou firmou a odovzdaná obci preberacím
protokolom. Realizované práce na vstupnom schodisku budovy ZŠsMŠ boli ukončené
a stavba vyhovuje zaradeniu do majetku obce.
Prednosta OcÚ predniesol návrh a požiadal poslancov OZ o schválenie zaradenia
stavby do majetku obce. Uviedol, že „Technické zhodnotenie budovy“ bude vzhľadom svoje
osobitosti zverené rozpočtovej organizácií ZŠsMŠ, Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves
na základe Protokolu o zverení majetku Obce Pečovská Nová Ves do dočasnej správy.
Poslanci OZ schválili zaradenie stavby do majetku obce.
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Uznesenie č. 104/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie zrealizovanej stavby rekonštrukcie vstupného schodiska na budove ZŠ s MŠ,
Školská 12, Pečovská Nová Ves pod názvom „Úprava závetria s vytvorením rampy pre
imobilných“, majetková trieda: 01 Budovy, druh majetku: „Technické zhodnotenie budovy
ZŠ s MŠ, Školská 12, Pečovská Nová Ves“, rok začatia výstavy: 2018, rok ukončenia
výstavby: 2018, suma majetku: 8 097,76 Eur do majetku obce Pečovská Nová Ves dňom
18.6.2018. Technické zhodnotenie budovy bude zverené rozpočtovej organizácií ZŠ s MŠ,
Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves na základe Protokolu o zverení majetku Obce
Pečovská Nová Ves do dočasnej správy.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

16.3. Starosta obce v rámci predmetného bodu programu predložil návrh aktualizácie
komunitného plánu sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves 2015-2018, ktorý má naša
obec vypracovaný a schválený na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v
ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb
poskytovaných v jej územnom obvode. Konkretizoval rozsah aktualizácie dokumentu
v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu. Informoval poslancov OZ, že na základe novely
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného od 1. januára 2018 je potrebné
spracovať do 30. júna 2018 aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) obce
Pečovská Nová Ves.
V diskusii vystúpil poslanec Ing. Jozef Balaščík, ktorý oboznámil prítomných so
stanoviskom sociálnej komisie k prejednávanému bodu programu.
Poslanci OZ schválili aktualizáciu komunitného plánu sociálnych služieb obce Pečovská
Nová Ves 2015-2018 v súvislosti s aktuálne platnou legislatívou.
Uznesenie č. 105/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
aktualizáciu komunitného plánu sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves 2015-2018
v súvislosti s aktuálne platnou legislatívou, konkrétne:
- v kapitole č. 2 Komunitné plánovanie sociálnych služieb v obci Pečovská Nová Ves sa
dopĺňa bod g podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych
služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
- názov pôvodnej kapitoly č. 8 Monitoring a implementácia sa mení na Vyhodnocovanie
a spôsob aktualizácie, v ktorej sú zapracované zmeny:
1. Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
 Každoročne do 30. 6. na zasadaní obecného zastupiteľstva, bude predložená
spracovaná informatívna správa o plnení stratégie KPSS.
2. Podmienky, zmeny a prípadné aktualizácie komunitného plánu budú vykonané
v prípade zmeny zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a musia byť schválené obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0
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16.4. Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom dianí v obci od predchádzajúceho
zasadnutia OZ konaného dňa 16.4.2018.
Konkrétne uviedol:
 V posudzovanom období sme skolaudovali novostavbu MŠ na ul. Rómskej č. 821/45,
požiadali o jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení, máme za sebou úspešné
ukončenie projektu v rámci poskytnutých NFP z EŠIF vrátane záverečnej kontroly na
mieste,
 v apríli 2018 naša obec v spolupráci s poľským partnerským mestom a gminou Sieniawa
uspela s medzinárodným projektom s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ v rámci
programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
a na jeho realizáciu získala nenávratný finančný príspevok v sume 30 296,38 Eur. Projekt
je popri udržiavaní tradícii v slovensko-poľskom cezhraničnom území zameraný na
realizáciu stálej expozície tradičných artefaktov v stálej expozícii v interiéri a exteriéri
obce Pečovská Nová Ves a tvorbu spoločnej publikácie zachytávajúcej vybrané kapitoly
tradičných miestnych kultúr. Projekt ráta s prezentáciou regionálnej kultúry a netradičných
remesiel formou workshopov u oboch partnerov a záverečnou konferenciou v Pečovskej
Novej Vsi. Vďaka projektu získajú jubilujúce ženy z miestnej organizácie ÚŽS
v Pečovskej Novej Vsi 20 ks tradičných ženských odevov spracovaných podľa dostupných
historických prameňov (krojov) vrátane obuvi za účelom aktívnej propagácie projektu
a obce Pečovská Nová Ves, v týchto dňoch finišujeme s prípravami na začatie projektu od
1.7.2018,
 v máji 2018 sme v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Košice, závod Prešov (ďalej len „VVS a.s.“) zrealizovali v rámci stavby „Rozšírenie
kanalizácie a vodovodu“ SO-01 vodovod, SO-02 Kanalizácia vodovod a splaškovú
kanalizáciu na ul. Kostolnej. Aktuálne pripravujeme podklady pre kolaudáciu stavby a jej
odovzdanie do správy VVS a.s.,
 v máji 2018 sme zrealizovali výstavbu bezbariérového vstupu a rekonštrukciou hlavného
vchodu do základnej školy,
 v máji sme zrealizovali svojpomocne detské ihrisko v lokalite Roveň ako súčasť areálu
multifunkčného ihriska, hracie prvky boli zabezpečené dodávateľským spôsobom,
 v máji 2018 sme uspeli so žiadosťou o dotáciu, keď Úrad Vlády SR Bratislava podporil
náš projekt „Radosť detí z pohybu“ sumou 10 000 Eur v programe Podpora rozvoja športu
na rok 2018. Investícia je účelovo viazaná a ráta s výstavbou detského ihriska s hernou
zostavou pozostávajúcou z hojdačky, šplhacej steny, horizontálneho a vertikálneho
rebríka, šmýkľavky a viacerých samostatných prvkov doplnených o dopadové plochy.
Nové detské ihrisko, tentokrát vyrastie na ul. Školskej v blízkosti zástavby bytových
domov. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa stavby, súťažné podmienky
rátajú s dodávkou prác a hracích prvkov do 21 dní od podpisu zmluvy o dielo po úspešnej
kontrole verejného obstarávania riadiacim orgánom,
 od mája 2018 prebieha modernizácia Hasičskej zbrojnice v Pečovskej Novej Vsi, ktorá
ráta s vybudovaním plynovej prípojky, ústredného kúrenie, rekonštrukcie priestorov
osobnej hygieny s doplnením sprchovacieho kúta, oddelením priestorov na umiestnenie
odevov zásahovej jednotky od technických prostriedkov v investičnom náklade 28 000
Eur,
 v máji 2018 sme vysporiadali vlastnícke vzťahy k pozemkom a do vlastníctva obce sme
dostali nehnuteľnosti pod miestnou komunikáciou na ulici Ľutinskej v časti okolo
mäsovýroby až k betonárke a na ul. Kvetnej k bývalému komunitnému centru v časti od ul.
Na Trubalovec. Nový skutkový stav nám už dovoľuje rekonštrukciu havarijného stavu
asfaltovej plochy na ul. Ľutinskej pred mäsovýrobou a výstavbu miestnej komunikácie
k budúcim bytovým domom na ul. Kvetnej,
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 v týchto dňoch odovzdávame stavenisko zhotoviteľovi stavby „Rozšírenie kanalizácie
a vodovodu“ SO-01 Vodovod na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutinská. Doba
realizácie stavby je plánovaná na tri mesiace,
 v máji 2018 naša obec uspela s ďalším projektom a v rámci projektu „Výstavby,
modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu“ získala od
Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR cestou Národného športového centra Bratislava
vybavenie športovým náradím a náčiním - žinenka (200 x 100 x 7) 6 ks, švédska debna 1
ks, švédska lavička 1 ks, gymnastická tyč 10 ks, TRX 4 ks, slideboard 3 ks, bosu ball 2
ks, fitlopta 4 ks, fitlopta 2 ks, hrazda na rebriny 3 ks, futbalová lopta 4 ks, volejbalová
lopta 4 ks, basketbalová lopta 4 ks, hádzanárska lopta 4 ks, volejbalová sieť 1 ks, sieť na
lopty 3 ks, kompresor 1 ks, dodgebal lopta (vybíjaná) 2 ks, frisbe (sada 4 ks) 4 ks,
rozlišovačky 30 ks, štafetové kolíky (sada 8 ks) 1 ks, atletické prekážky 4 ks, štartovacie
bloky 4 ks, frekvenčný rebrík 2 ks, vytyčovacie méty 2 ks, digitálna váha 1 ks, meracie
pásmo (100 m) 2 ks, stopky 2 ks, časová tabuľa 1 ks, merač výšky výskoku 1 ks, slackline
1 ks, lano na preťahovanie 20 m 2 ks, švihadlo 10 ks, trampolína 300 cm 1 ks, lekárnička
1 ks, štartovacie čísla (sada) 1 ks, zvukové zariadenie 1 ks v hodnote 4 712,00 Eur. Obec
zverí všetko vymenované športové náradie a náčinie zverí do správy ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves,
 v mesiaci máj a jún sme v spolupráci s TJ Slovan zrealizovali výrobu a osadenie 2 ks
futbalových 12 miestnych striedačiek na miestnom futbalovom ihrisku, vďaka sponzoringu
troch firiem sme získali materiál na ich výrobu, obec zabezpečila ich výrobu a následné
osadenie spojené s výmenou za pôvodné, ktoré boli v havarijnom stave,
 v mesiaci jún 2018 sme zrekonštruovali oddychovú zónu pri potoku Ľutinka na ul. Za
Ľutinkou (oprava lavičiek a stola),
 dlhodobo pracujeme na odstraňovaní chýb z minulosti zosúlaďovaním skutkového stavu so
stavom právnym, v máji 2018 sme začali s legalizáciou v skutočnosti „neexistujúcich“
stavieb, ktoré v roku 2012 obec odkúpila od ZŤS Sabinov, a. s., konkrétne ide o dva
plechové montované sklady typu Jeseník postavené v rokoch 1982 a 1990, nachádzajúce sa
na pozemku KN-C 1106/1 vo vlastníctve obce v lokalite Roveň pri bývalej tehelni.
Dlhodobo na predmetnom pozemku nefigurujú žiadne stavby. Z uvedeného dôvodu sme
v júni 2018 dali obe stavby geodeticky zamerať, požiadali sme o vyňatie skladmi
zastavanej plochy z pôdneho fondu a dali vypracovať projektovú dokumentáciu za účelom
ich dodatočnej legalizácie a možnosti zápisu stavieb do katastra nehnuteľností. Stavby
napriek danému skutkovému stavu evidujeme v majetku obce,
 dňa 31. mája 2018 sme spolu s deťmi z obce oslávili „MDD“. Vďaka sponzorovi podujatia
sme do našej obce pozvali Zahrajka zo Spievankova, ktorý rozospieval všetky deti a ich
rodičov na miestnom amfiteátri, pre deti boli pripravené sladké vstupenky na podujatie.
Akcia sa tešila záujmu detí a rodičov zo širokého okolia,
Uznesenie č. 106/2018
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
13.4.2018 do 15.6.2018.

19

K bodu č. 17
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili:
17.1. Poslanec OZ Ján Antol a súčasne predseda DHZ sa informoval na termín ukončenia
prác na modernizácii hasičskej zbrojnice. Starosta obce s prednostom OcÚ ho informovali
o postupe stavebných prác a predbežnom termíne ich ukončenia.
K bodu č. 18
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne
otázky a podnety občanov, nakoľko na zasadnutí OZ nebol prítomný žiadny zástupca
verejnosti.
K bodu č. 19
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ a na
kultúrno-spoločenských aktivitách obce.

Overovatelia zápisnice :
Ján Antol Ing. Ondrej Semančík -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Hrabčáková
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