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

10.8.2018 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Jozef Balaščík do bodu 6, Peter Novický do bodu 9 a od bodu 15, 

Mgr. Lukáš Baňas  
       

 

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil meškanie poslancov Ing. Jozefa Balaščíka a Petra Novického. 

Skonštatoval, že chýba poslanec OZ Mgr. Lukáš Baňas, ktorý svoju neúčasť ospravedlnili 

plnením neodkladných pracovných povinností. Prítomných je 6 poslancov, OZ je uznášania 

schopné.  

Uviedol, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je od začiatku prítomný jeden 

zástupca verejnosti -  Mgr. Viera Horňáková. 

Starosta obce navrhol, aby program XXXVIII. 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. Monitorovacia správa  programového  rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2018 

8. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018 

9. Určenie počtu poslancov obce Pečovská Nová Ves na nové volebné obdobie r. 2018 -   

2022 

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves na nové volebné  

obdobie r. 2018 - 2022 

11.  Návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

       č. 4/2017  o určení  výšky  finančných  prostriedkov    na    financovanie   originálnych  

       kompetencií na úseku školstva na rok 2018 

12.  Návrh na 4. úpravu rozpočtu roku 2018 

13.  Návrh na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a dotáciu   

14.  Doručené podania 

15.  Rôzne 

16.  Otázky poslancov OZ 

17.  Otázky a podnety občanov 

18.  Záver    
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Uznesenie č. 107/2018 

  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 XXXVIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Poslanci OZ schválili program rokovania XXXVIII. zasadnutia OZ podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

PhDr. Slavomír Karabinoš a Ing. Jozef Kolcun.  

 

Uznesenie č. 108/2018 

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 PhDr. Slavomíra Karabinoša a Ing. Jozefa Kolcuna.                                                             

        

                                                                                                                          

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:  Mgr. Silvia 

Orosová, Ján Antol a Ing. Ondrej Semančík. 

 

Uznesenie č. 109/2018 

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. Silvia Orosová, Ján Antol a Ing. Ondrej Semančík. 

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             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 

16.6.2018 do 10.8.2018.  

4.1 Predsedníčka komisie Mgr. Silvia Orosová informovala, že zasadnutie komisie 

ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej  činnosti, riešenia 

nezamestnanosti v posudzovanom  období bolo zvolané, avšak komisia nebola uznášania 

schopná. 

4.2 Predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že komisia výstavby, územného  

plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, 
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poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom období  

nezasadala. 

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 nezasadala.  

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

medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období 

nezasadala.  

4.5 Predseda komisie Jaroslav Želinský informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcií v posudzovanom  období  nezasadala. 

 Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

     Uznesenie č. 110/2018 

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 16.6.2018 do 10.8.2018. 

 

 

K bodu č. 5 

 Hlavná kontrolórka  obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav plnenia prijatých 

uznesení OZ od 16.6.2018 do 10.8.2018.  
 Poslanci OZ zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o plnení prijatých uznesení. 

 

Uznesenie č. 111/2018 

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 

16.6.2018 do 10.8.2018. 

   

K bodu č. 6 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská informovala o výsledku plánovanej 

vykonanej kontroly za obdobie od 16.6.2018 do 10.8.2018. Konkrétne kontroly nákladov 

vynaložených na propagáciu a reklamu obce za obdobie roka 2017 a 1. polroku 2018 s cieľom 

zabezpečenia dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 

s verejnými financiami. Uviedla, že v nákladoch na tento účel boli v sledovanom období 

zahrnuté výdavky hlavne na propagáciu podujatí organizovaných obcou, napríklad ako tlač 

plagátov, vyhotovenie banerov, výdavky na uverejnenie základných údajov o obci (napr. 

Zlaté stránky, internetové stránky a i.). Obec využíva na svoju propagáciu aj svoje webové 

sídlo a sociálne siete. Celkovo za rok 2017 obec mala náklady na propagáciu a reklamu 

v sume 2 764,29 Eur. Uviedla, že k tejto oblasti by zahrnula aj náklady na tlač spravodajcu, 

ktorý vychádza štvrťročne a jeho vydávanie stálo obec v minulom roku 2017 - 1 679,88 Eur. 

Za I. polrok 2018 sú náklady na tlač spravodajcu 1 104,- Eur a náklady na propagáciu 

a reklamu za I. polrok 2018 sú 378,98 Eur. Výdavky sú preukázateľné a doložené dokladmi. 

Kontrolou týchto výdavkov neboli zistené vážne nedostatky. 

 Počas prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ing. 

Jozef Balaščík. 
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Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol 

na vedomie. 
 

Uznesenie č. 112/2018 

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 plánovanej vykonanej 

kontroly nákladov vynaložených na propagáciu a reklamu obce za obdobie roka 2017         

a 1. polroku 2018. 

 

 

K bodu č. 7 

   Referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková oboznámila prítomných 

s Monitorovacou správou programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2018.  

   Poslanci OZ zobrali na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves k 30.6.2018.  

 

Uznesenie č. 113/2018 

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 

 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2018.  

 

 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval poslancov OZ o stave čerpania rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 30.6.2018.  

Konštatoval, že: 

 v oblasti príjmov bežné príjmy spolu predstavovali sumu 1 127 170,93 Eur, z toho: daňové 

príjmy 509 595,04 Eur, nedaňové príjmy 27 133,04 Eur a granty a transfery 590 442,85  

Eur. Kapitálové príjmy spolu predstavovali sumu 114 682,48 Eur, z toho kapitálové príjmy  

1 419,02 Eur a granty a transfery 113 263,46 Eur. Finančné príjmy  predstavovali sumu 

153 719,19 Eur. Príjmy spolu predstavovali 1 472 877,55  Eur, z toho príjmy OcÚ spolu    

1 395 572,60  Eur a príjmy ZŠ s MŠ spolu 77 304,95 Eur.  

 v oblasti výdavkov bežné výdavky predstavovali sumu 285 324,22 Eur, kapitálové 

výdavky 306 968,07 Eur, finančné výdavky 72 306,62 Eur, výdavky OcÚ spolu             

664 598,91 Eur, výdavky ZŠ s MŠ spolu 564 117,47 Eur, spolu výdavky predstavovali 

sumu 1 228 716,38   Eur.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o stave čerpania rozpočtu 

obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2018. 
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Uznesenie č. 114/2018 

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 30.6.2018. 

 

 V rámci prejednávaného bodu programu poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie 

aktuálny stav jediného úveru obce z roku 2014 použitého na výstavbu miestnych komunikácií 

v lokalite Za Majerom s úrokom 2,83 %, ktorý ku dňu 31.7.2018 predstavuje zostatok 

55 009,79 Eur.  

 

Uznesenie č. 115/2018 

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 z roku 2014 použitého na výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Za Majerom 

s úrokom 2,83 %, ktorý ku dňu 31.7.2018 predstavuje zostatok 55 009,79 Eur.            

 

 

K bodu č. 9 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že rozhodnutím predsedu NR SR č. 203 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 6.7.2018 uverejneným v Zbierke 

zákonov a zverejneným dňa 10.7.2018 bol termín konania volieb do samosprávy obcí určený 

na sobotu 10. novembra 2018. Predmetným rozhodnutím bola súčasne určená lehota na  

určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov 

obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018. Informoval, že obec Pečovská Nová Ves 

eviduje ku dňu vyhlásenia volieb 10.7.2018 počet 2706 obyvateľov, pričom danému stavu 

obyvateľov prislúcha možnosť mať 7 až 9 poslancov v OZ.   

 Pri prejednávaní predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec 

Peter Novický. 

 Poslanci OZ v súvislosti so zabezpečením blížiaceho sa konania volieb do orgánov 

samosprávy obcí určili počet poslancov OZ v obci Pečovská Nová Ves na celé volebné 

obdobie 2018 - 2022 - 9 (deväť) poslancov OZ a počet volebných obvodov v obci Pečovská 

Nová Ves 1 (jeden). 

 

Uznesenie č. 116/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

určuje  

 

počet poslancov obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves na celé volebné obdobie 

2018 – 2022 na 9 (slovom: deväť) poslancov.            

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 117/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

určuje  

 

počet volebných obvodov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí určených rozhodnutím 

predsedu NR SR č. 203 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 6.7.2018 

uverejneným v Zbierke zákonov a zverejneným dňa 10.7.2018 na sobotu 10. novembra 2018 

v obci Pečovská Nová Ves na jeden volebný obvod.            

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 10 

 Starosta obce v nadväznosti na bod č. 9 programu týkajúci sa rozhodnutia predsedu 

NR SR č. 203 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 6.7.2018 uverejneným 

v Zbierke zákonov a zverejneným dňa 10.7.2018 informoval poslancov OZ o povinnosti 

určenia rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie 2018 – 2022. Navrhol 

schválenie plného úväzku.  

 Poslanci OZ určili rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie 2018 - 

2022 na plný úväzok. 

 

Uznesenie č. 118/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

určuje  

 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves na celé volebné obdobie 2018 – 

2022 na plný úväzok.            

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 11 

 Starosta obce v súvislosti so zaradením elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, ul. Školská 

459/12, Pečovská Nová Ves  - (Materskej školy) na ul. Rómskej 821/45, Pečovská Nová Ves 

do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/6431:5-10H0 zo dňa 2018 predniesol návrh na 

schválenie všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017  

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku 

školstva na rok 2018 zo dňa 8.12.2017 v rozsahu doplnenia elokovaného pracoviska a zmeny  

osobného a prevádzkového normatívu obce na dieťa materskej školy. 

Poslanci OZ sa uzniesli na Všeobecnom záväznom nariadení obce Pečovská Nová Ves 

č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017  o určení  výšky  finančných  prostriedkov    

na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2018. 

V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali a schválili Dodatok č.3 

k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ, ul. Školská 459/12, Pečovská Nová Ves zo dňa 30.6.2002 

vydaného obcou Pečovská Nová Ves vrátane jej dodatkov č. 1 a č. 2. 
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Uznesenie č. 119/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine  Základnej školy s materskou školou, ul. Školská 459/12, 

Pečovská Nová Ves zo dňa 30.6.2002 vydaného obcou Pečovská Nová Ves vrátane jej 

dodatkov č. 1 a č. 2. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 120/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznáša   

 

na Všeobecnom záväznom nariadení obce Pečovská Nová Ves č. 1/2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva na rok 2018. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

  

K bodu č. 12 

V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali a schválili čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2017, konkrétne: 

 prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 55 000,- Eur a čerpanie 

prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 55 000,- Eur. Finančné prostriedky budú 

použité na financovanie investičnej akcie „Revitalizácia ul. Kostolnej v Pečovskej Novej 

Vsi“, ktorá zahŕňa rekonštrukciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu chodníka (ľavá strana 

od cesty I/68 po železničnú stanicu),  

 prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 4 000,- Eur a čerpanie 

prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 4 000,- Eur. Finančné prostriedky budú 

použité na financovanie investičnej akcie „Spevnená plocha, ul. Na Rybníkoch, p.č. 912/14 - 

Pečovská  Nová Ves“, ktorá zahŕňa výstavbu odstavnej plochy ako infraštruktúry k detskému 

ihrisku, 

 prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 4 500,- Eur a čerpanie 

prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 4 500,- Eur. Finančné prostriedky budú 

použité na financovanie naviac prác vodovodu nad pôvodne zazmluvnený rozsah  investičnej 

akcie „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – SO 01 Vodovod 

(ul. Mlynská, Ľutinská, Jabloňová, Na Pečovec)“,  

 prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 35 000,- Eur a čerpanie 

prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 35 000,- Eur. Finančné prostriedky budú 

použité na financovanie investičnej akcie „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na 

parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“. 

  V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na zmenu 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018. Detailne 

pomenoval príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu.  

  V rámci prejednávaného bodu bola prejednaná žiadosť DHZ zo dňa 30.7.2018 

o navýšenie poskytnutých finančných prostriedkov pre DHZ na rok 2018 o 200,- Eur 

z dôvodu nákupu športového oblečenia pre dve nové súťažné družstvá. 
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  Oproti predloženému návrhu starosta obce navrhol navýšenie príjmov a výdajov 

o 500,- Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kanalizácie na ul. Na 

Pečovec v nadväznosti na aktuálne zrealizované rozšírenie vodovodu. Konštatoval, že 

rozpočet zostáva vyrovnaný.   

Poslanci OZ schválili predložený návrh so zapracovaním návrhov starostu obce 

a žiadosti DHZ. 

 

Uznesenie č. 121/2018 

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  55 000,- Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume 55 000,- Eur. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie 

investičnej akcie „Revitalizácia ul. Kostolnej v Pečovskej Novej Vsi“, ktorá zahŕňa 

rekonštrukciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu chodníka (ľavá strana od cesty I/68 po 

železničnú stanicu).   

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 122/2018 

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  4 000,- Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume 4 000,- Eur. Finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej 

akcie „Spevnená plocha, ul. Na Rybníkoch, p.č. 912/14 - Pečovská  Nová Ves“, ktorá zahŕňa 

výstavbu odstavnej plochy ako infraštruktúry k detskému ihrisku.   

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 123/2018 

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  4 500,- Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume 4 500,- Eur. Finančné prostriedky budú použité na financovanie naviac prác 

vodovodu nad pôvodne zazmluvnený rozsah u investičnej akcie „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – SO 01 Vodovod (ul. Mlynská, Ľutinská, 

Jabloňová, Na Pečovec)“.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                
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Uznesenie č. 124/2018 

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  35 000,- Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume 35 000,- Eur. Finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej 

akcie „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ  na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská 

Nová Ves“. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 125/2018 

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. 4/2018 zo dňa 10.8.2018 spočívajúce 

prekročení príjmov v celkovej sume 236 700,-  Eur  a v prekročení výdavkov v celkovej sume 

236 700,- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 341 200,- Eur. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

    

K bodu č. 13  

13.1. Starosta obce predstavil poslancom OZ pripravovaný investičný zámer obce 

a požiadal ich o schválenie podania žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov 

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre 

rok 2019, Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 v oblasti B: Ochrana 

a využívanie vôd, A: Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy, b. – Budovanie 

vodovodov: Činnosť BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete, 

s projektom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO-02 

Splašková kanalizácia“, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

vo výške 5% z celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. Maximálna možná dotácia predstavuje sumu 200 000,- Eur. 

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na predmetný projekt obce Pečovská Nová Ves s cieľom rozšíriť kanalizáciu 

v obci na ul. Mlynskej, Jabloňovej, Ľutinskej a Záhradnej (od betonárky po mäsovýrobu).  

 

Uznesenie č. 126/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
 

 predloženie žiadosti o nenávratný príspevok (NFP) obcou Pečovská Nová Ves v rámci 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 

2018, Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v oblasti B: Ochrana 

a využívanie vôd, A: Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy, b. – 

Budovanie vodovodov: Činnosť BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej 

stokovej siete,, s projektom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová 
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Ves, SO-02 Splašková kanalizácia“, 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 5 % 

z celkových výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  8                        Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

13.2. V súvislosti s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov na rozbehnutie 

vyučovania v novovybudovanej MŠ na ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej Vsi starosta 

obce predstavil poslancom OZ žiadosť o dotáciu na základe Výzvy č. VIII/2018 na 

predkladanie žiadosti o poskytovanie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 

situácií rómskej komunity a požiadal o jej podporu za účelom uchádzania sa obce o získanie 

dotácie s projektom „Smelo do materskej školy - podpora predprimárneho vzdelávania 

v MRK obce Pečovská Nová Ves - I. etapa“. 

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na predmetný projekt obce Pečovská Nová Ves.  

 

 Uznesenie č. 127/2018 

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 dotáciu na základe Výzvy č. VIII/2018 na predkladanie žiadosti 

o poskytovanie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 

rómskej komunity s projektom „Smelo do materskej školy - podpora predprimárneho 

vzdelávania v MRK obce Pečovská Nová Ves - I. etapa“,   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  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  
 

13.3. V rámci prejednávaného bodu programu v nadväznosti na bod programu 13.2 

starosta obce predstavil poslancom OZ žiadosť o zapojenie sa obce do Národného projektu 

„Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP 

PRIM“.   Projekt je otvorený pre 150 obcí určených v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje. 
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Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do Národného projektu 

„Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP 

PRIM“.  

 

 Uznesenie č. 128/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

 zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do Národného projektu „Podpora predprimárneho 

vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM“.  

 

 Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  
 

13.4. Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe odporúčania obce 

Pečovská Nová Ves  ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves podala žiadosť sp. zn. PNV-2018/090-

ZŠsMŠ-197 zo dňa 7.8.2018 obci Pečovská Nová Ves ako jej zriaďovateľovi o schválenie 

podania žiadosti o dotáciu na základe Výzvy č. VIII/2018 na predkladanie žiadosti 

o poskytovanie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 

komunity. Starosta obce požiadal poslancov OZ o podporu žiadosti predkladateľa za účelom 

uchádzania sa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o získanie dotácie a o schválenie zabezpečenia 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových výdavkov 

projektu  za podmienky použitia poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci v súvislosti s projektom „Predprimárne vzdelávanie 

rómskej komunity v obci Pečovská Nová Ves - I. etapa“. 

Poslanci OZ schválili žiadosť ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o podanie žiadosti 

o dotáciu na získanie nenávratných finančných prostriedkov na predmetný projekt 

a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu zriaďovateľom – 

obcou Pečovská Nová Ves vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu a poskytnutých 

nenávratných finančných prostriedkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 Uznesenie č. 129/2018 

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 dotáciu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, so sídlom na ul. Školskej 

459/12, Pečovská Nová Ves na základe Výzvy č. VIII/2018 na predkladanie žiadosti 

o poskytovanie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 

rómskej komunity s projektom „Predprimárne vzdelávanie rómskej komunity v obci 

Pečovská Nová Ves - I. etapa“,    

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu zriaďovateľom – 

obcou Pečovská Nová Ves vo výške 5 % z celkových výdavkov projektu a poskytnutých 

nenávratných finančných prostriedkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  
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K bodu č. 14  

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali doručené 

podania: 

14.1. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová 

Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-174 zo dňa 15.6.2018.  

 

Uznesenie č. 130/2018 

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 zmlúv o poskytnutí 

príspevku vo výške 3 316,81 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. 

PNV-2018/090-ZSsMS-174 zo dňa 15.6.2018.  

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.2. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné v mesiaci 

máj 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-

ZŠsMŠ-169 zo dňa 11.6.2018.  

 

Uznesenie č. 131/2018 

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 máj 2018 vo výške 6 889,23 

Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZŠsMŠ-169 

zo dňa 11.6.2018.  

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.3. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné v mesiaci 

jún 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-

ZŠsMŠ-184 zo dňa 3.7.2018.  

 

Uznesenie č. 132/2018 

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 jún 2018 vo výške 3 009,91 

Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-184 

zo dňa 3.7.2018.  

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.4. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od rodičov, ktorých 

deti navštevujú ŠKD. CVČ, MŠ a nájomného za prenájom priestorov za II. štvrťrok 2018 pre 
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ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZŠsMŠ-185 zo dňa 

4.7.2018.  

 

Uznesenie č. 133/2018 

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 nájomného za prenájom priestorov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves za II. štvrťrok 

2018 vo výške 4 109,19 Eur na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZŠsMŠ-185 zo dňa 

4.7.2018.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.5. Poslanci OZ schválili pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves zriadenie nultého ročníka 

v školskom roku 2018/2019 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-196 zo dňa 

3.8.2018.  

 

Uznesenie č. 134/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zriadenie nultého ročníka v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2018/2019 na 

základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-196 zo dňa 3.8.2018.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

14.6. Poslanci OZ na základe žiadosti Júliusa Lacka z Pečovskej Novej Vsi zo dňa 6.8.2018 

schválili vyplatenie príspevku na osamostatnenie podľa § 69 ods. 1, zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnej ochrane detí  a sociálnej kuratele pre menovaného po jeho prepustení z Detského 

domova pre maloletých bez sprievodu a Detského domova Dlaň v Medzilaborciach.  

 

Uznesenie č. 135/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vyplatenie príspevku na osamostatnenie podľa § 69 ods. 1, zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnej ochrane detí  a sociálnej kuratele pre Júliusa Lacka, nar. 11.3.2000, bytom ul. Na 

Trubalovec 270/26, Pečovská Nová Ves vo výške 922,82 Eur po jeho prepustení z Detského 

domova pre maloletých bez sprievodu a Detského domova Dlaň v Medzilaborciach.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 15  

       V tomto bode programu opustil poslanec Peter Novický zasadnutie OZ z rodinných 

dôvodov.  
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        V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali: 

15.1. Poslanci OZ schválili Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ obce 

Pečovská Nová Ves, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves zo dňa 10.12.2014 v časti týkajúcej sa odmeňovania 

poslancov, kedy súčet všetkých odmien poslanca OZ nesmie v kalendárnom roku presiahnuť 

sumu jedného mesačného platu starostu obce Pečovská Nová Ves v danom kalendárnom  

roku  bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, pričom pre rok 2018 platí, že súčet 

všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva od  1. apríla 2018 do 31.12.2018 nesmie   

presiahnuť sumu jedného mesačného platu  starostu obce Pečovská Nová Ves v kalendárnom 

roku 2018 bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. V časti odmeňovania zástupcu 

starostu, kde poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo 

plne uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 

120,00 Eur za mesiac. Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 

vykonáva funkciu zástupcu starostu  nesmie  v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného 

mesačného platu  starostu obce Pečovská Nová Ves v danom roku  bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny.   

 

Uznesenie č. 136/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pečovská 

Nová Ves, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves zo dňa 10.12.2014.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.2. Starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných o tom, že dňa  8.8.2018 bolo na 

obec doručené uznesenie Okresného súdu Prešov, sp. zn.15C/16/2018 so žiadosťou 

o vyjadrenie sa žalovaného – obce Pečovská Nová Ves k žalobe na určenie vlastníckeho práva 

podanej žalobcom Jaroslavom Strakom, bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves.   

           Uviedol, že predmetom žaloby je určenie vlastníctva žalobcu k tej časti parcely KN-C 

555 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1913 m2,  zapísanej  na  Okresnom  úrade, 

Katastrálny odbor Sabinov, na LV č. 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, ktorej podľa 

geometrického plánu spoločnosti GEODET SABINOV s.r.o., číslo plánu 76/2017, 

vyhotoveného 10.7.2017, autorizačne overeného 10.7.2017 a úradne overeného 21.9.2017, 

pod číslom 61-422/2017, zodpovedá parcela KN-C 555/9 – zastavaná plocha, vo výmere 41 

m2. Vlastníkom parcely KN-C 555, zapísaným na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves je Obec 

Pečovská Nová Ves. Predmetná, novovytvorená parcela KN-C 555/9, bola súčasťou pôvodnej 

pozemnoknižnej parcely mpč. 13/24, zapísanej v pozemnoknižnej zápisnici č. 1, kat. úz. 

Pečovská Nová Ves. Parcelu mpč. 13/24, kúpil jeho otec, Štefan Straka, od pôvodného 

vlastníka, Andreja Uhera, kúpnou zmluvou z 11.1.1957. Časť parcely mpč. 13/24, bola 

používaná ako prechodová cesta a otec žalobcu kúpil aj túto časť, a táto skutočnosť je 

výslovne uvedená v kúpnej zmluve. Žalobca si nenárokuje na tú časť pozemku, na ktorom je 

terajšia miestna komunikácia na parcele KN-C 555, zapísaným na LV 1116, k. ú. Pečovská 

Nová Ves. Otec žalobcu kúpil tú časť zemského povrchu, ktorému zodpovedá, podľa vyššie 

citovaného geometrického plánu terajšia parcela  KN-C 540, na ktorej má postavený rodinný 

dom (terajšia parcela KN-C 539). Podľa vyjadrenia žalobcu mu jeho, dnes už nebohý otec, 

výslovne zdôraznil a bolo to aj v obci všeobecne známe, že predmetom kúpy bola aj plocha, 
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používaná na cestu a zelená plocha vedľa cesty, zodpovedajúca novovytvorenej parcele KN-C 

555/9, ktorú žalobca, jeho rodina a po otcovej smrti žalobca, ako vlastníci, nikým nerušene 

užívali. Súhlasili však s tým, aby časť otcom kúpenej nehnuteľnosti, bola používaná ako 

cesta, a to tá časť, ktorá je v súčasnosti včlenená do novovytvorenej parcely KN-C 555/1, 

zakreslenej v hore vyššie citovanom geometrickom pláne, teda bez zeleného pásu, ktorý 

u žalobcu predstavuje novovytvorenú parcelu KN-C 555/9. K histórii cesty, na parcele  KN-C 

555, resp. na novovytvorenej parcele č. KN-C 555/1, žalobca uviedol, že v r. 1966 bola 

požiadavka obce, na občanov, ktorí boli vlastníkmi jednotlivých častí parciel, priliehajúcich 

k ich pozemkom, aby tieto časti dotknutí občania vypustili obci na túto už používanú cestu. 

Občania obce, vlastníci priľahlých pozemkov, z jednej aj z druhej strany cesty súhlasili s tým, 

aby časť ich pozemkov, používala obec ako cestu, prechádzajúcu medzi ich pozemkami, 

nachádzajúcimi sa z jednej aj z druhej strany cesty. Takto, už so súhlasom dotknutých 

občanov, obec túto cestu, ale vždy bez zeleného pásu pri ceste, naďalej užívala. Zelený pás, 

nebol užívaný na cestu ani pred rokom 1966, ani po ňom. Žalobca  sa nevie vyjadriť k 

následnej legalizácii cesty, že jej vlastníkom sa stala Obec Pečovská Nová Ves a túto 

skutočnosť ani nenapáda, nakoľko súhlasí s tým, aby Obec Pečovská Nová Ves, bola 

vlastníkom tej časti cesty, ktorú kúpil otec žalobcu a v r. 1966 súhlasil, aby ju obec užívala na 

účely cesty. Podľa  úsudku žalobcu pri legalizácii cesty však došlo k nejakej nesprávnosti, 

keď do cesty, ktorá dostala číslo KN-C 555, bola zahrnutá aj tá časť zemského povrchu, ktorá 

zodpovedá novovytvorenej parcele KN-C 555/9, ktorá nikdy do cesty nepatrila a bola 

súčasťou zeleného pásu vedľa cesty. Od otcovej smrti ju užívam nerušene, ako vlastnú 

žalobca, pred ním ju ako vlastník a nikým nerušenie užíval žalobcov otec a pred nimi 

pôvodný vlastník, čo nikto v obci nespochybňuje. 

Žalobca predpokladá, že k tejto nesprávnosti zrejme došlo pri zameriavaní cesty, keď 

nebolo jasne zadané, čo sa má zamerať a týka sa to celého zeleného pásu vedľa cesty, teda aj  

ďalších občanov, ktorých pozemky cesta pretína. 

O tomto právnom stave, ktorý je v rozpore so stavom skutočným, sa žalobca dozvedel 

v r. 2015, v súvislosti  s  rekonštrukciou  miestnej  komunikácie  na parcele  KN-C 555. Aj 

keď z dostupnej dokumentácie vyplýva, že k zmene vlastníctva v evidencii nehnuteľnosti, na 

Obec Pečovská Nová Ves, došlo už v r. 2008, na ich vlastníctvo žalobca, aj ďalší občania, 

ktorých sa to týka, obec upozornili až v r. 2015, keď  sa o tom dozvedeli a následne  svoje 

upozornenie opakovali, ale k náprave nedošlo. 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec Jaroslav Želinský a ďalší 

poslanci OZ, prednosta OcÚ a starosta obce. Na základe otázok poslancov OZ na ďalší postup 

obce v predmetnej žalovanej veci starosta obce informoval poslancov o ďalšom postupe obce.  

Vzhľadom na plánovanie podania ďalších obdobných žalôb na určenie vlastníckych práv 

k pozemkom na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi proti žalovanému obci Pečovská Nová 

Ves, starosta obce v snahe zabezpečenia objektívnosti rozhodnutia poukázal na teoreticky 

možnú predpojatosť k prejednávanej veci, nakoľko na ulici, ktorej sa spor týka v minulosti 

býval a teraz tam bývajú jeho príbuzní, po vzájomnej dohode s poslancami OZ ho títo 

požiadali o zabezpečenie advokátskej kancelárie, ktorá bude obec zastupovať v predmetnom 

súdnom spore ako žalovanú stranu na základe plnej moci. Taktiež požiadali o priebežnú 

informovanosť o vývoji situácie v danej veci.  

Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obec má uzavretú paušálnu zmluvu 

o právnej pomoci s AK JUDr. Jozefom  Sotolářom  Košice, pričom predmetom zmluvy nie sú 

náklady za právne zastupovanie obce v súdnych sporoch.  

Na základe žiadosti poslancov OZ starosta obce bezodkladne zabezpečí právne 

zastupovanie obce v právnej veci žaloby  na určenie vlastníckeho práva k parcele KN-C 

555/9, k. ú. Pečovská Nová Ves podanej žalobcom Jaroslavom Strakom proti žalovanému 

obci Pečovská Nová Ves vedenej na Okresnom súde Prešov, sp. zn.15C/16/2018.  
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           Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o tom, že dňa  8.8.2018 bolo 

na obec doručené uznesenie Okresného súdu Prešov, sp. zn.15C/16/2018 so žiadosťou 

o vyjadrenie sa žalovaného – obce Pečovská Nová Ves k žalobe na určenie vlastníckeho práva 

podanej žalobcom Jaroslavom Strakom, bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves.   

 

Uznesenie č. 137/2018 

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 súdnom konaní vedenom na Okresnom súde 

Prešov, sp. zn.15C/16/2018 – 33 vo veci žaloby  na určenie vlastníckeho práva k parcele KN-

C 555/9 – zastavaná plocha, vo výmere 41 m2, k. ú. Pečovská Nová Ves podanej žalobcom 

Jaroslavom Strakom, bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves proti žalovanému obci 

Pečovská Nová Ves.  

 

15.3 Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnom dianí v obci od predchádzajúceho 

zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2018.  

Konkrétne uviedol: 

 v posudzovanom období sme získali zaradenie elokovaného pracoviska ZŠ-s-MŠ 

(materskej školy) na ul. Rómskej č. 821/45, do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ 

SR, 

 v mesiacoch jún a júl 2018 sme v rámci podporeného projektu „Rozšírenie kanalizácie 

a vodovodu, SO-01 Vodovod“ rozšírili vodovod v celkovej dĺžke 646,39 m na ul. 

Jabloňová, Mlynská, Na Pečovec a Ľutinská. Aktuálne pripravujeme podklady pre 

kolaudáciu stavby a jej odovzdanie do správy VVS a.s., 

 v mesiacoch júl a august 2018 sme svojpomocne zrealizovali oplotenie a  infraštruktúru 

k podporenému projektu   výstavby detského ihriska „Radosť detí z pohybu“ a pripravili 

sme podmienky na inštaláciu hracích prvkov detského ihriska, 

 v mesiaci júl 2018 sme svojpomocne odstránili múr na ul. Školskej pred ZŠ s MŠ 

a pripravujeme jeho výmenu, 

  jún 2018 sme ukončili podporený projekt modernizácie Hasičskej zbrojnice v Pečovskej 

Novej Vsi. Toho času prebieha proces kolaudácie stavby,  

 v mesiaci júl sme z areálu futbalového ihriska TJ Slovan sanovali tri unimo bunky 

v havarijnom stave. Havarijný stav je zdokumentovaný fotograficky. Vzhľadom na stav ich 

znehodnotenia, bude podaný návrh na ich vyradenie z majetku obce, 

 v mesiaci august 2018 sme začali s realizáciou podporeného projektu prevádzkovej budovy 

OcÚ na ul. Na Pečovec 802, 

 v posudzovanom období sme nasvietili 6 priechodov pre chodcov na ceste I/68 v obci  

a upravili sme vstupy z chodníkov na priechody na bezbariérové, finišujeme s vstupom na 

priechod od ul. Školskej, ktorý sa bude asfaltovať v najbližšej dobe a následne na rad príde 

vodorovné preznačenie a inštalácia zvislého dopravného značenia, 

 informoval o prípravách 21. ročníka Pečovskonovoveského remeselného jarmoku 

a sprievodných akcií v dňoch 24. a 25.8.2018, poznamenal, že prvýkrát v histórii obce 

bude celý kultúrny program hradený nie z rozpočtu obce, ale zo sponzoringu 

podnikateľských subjektov, ktorý získal starosta obce. Z uvedeného dôvodu si môžeme 

dovoliť bohatý a pestrý program  osláv jubilejného  770. výročia prvej zmienky o našej 

obci. 
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Uznesenie č. 138/2018 

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 

16.6.2018 do 10.8.2018. 

 

K bodu č. 16 

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

16.1. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš predniesol podnet občanov z ulice Poľský dvor, 

ktorí poukazujú na dlhodobo nepokosenú vysokú trávu s inváznymi rastlinami na rozsiahlom 

pozemku na ul. Na Rybníkoch vedľa bytových domov. V nadväznosti na predmetnú tému 

nadviazal poslanec Ing. Jozef Kolcun, ktorý požiadal o zaslanie výzvy obce majiteľovi na 

kosenie a údržbu ovocného sadu v medzi ul. Jabloňovou a futbalovým ihriskom a pozemkov 

vo vlastníctve Železníc SR, kosenie pozemku na ul. Na Rybníkoch, Za Ľutinkou – podnety 

občanov. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa opýtal, či pozemky v okolí toku potoka 

Ľutinka smerom k ul. Za Ľutinkou sú vo vlastníctve obce. Starosta obce mu odpovedal, že 

pozemky vlastní obec. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš predniesol podnet občanov 

z danej lokality, aby obec kosila aj tieto pozemky. Starosta obce s prednostom OcÚ ho 

informovali, že zámerom obce bolo obdobne skrášliť aj druhú stranu toku potoka Ľutinka, 

avšak konkrétni obyvatelia danej lokality podnetmi na aktivity obce adresovanými na 

Ministerstvo životného prostredia SR a iné inštitúcie spochybňovali postup obce a vyvolávali 

opakované kontroly príslušných orgánov. Z uvedeného dôvodu obec upustila od zámeru 

pokračovať v úpravách okolia toku aj z druhej strany. Vďaka obdobnému postupu 

konkrétneho občana VSD, a.s. upustilo od rekonštrukcie vzdušného vedenia na ul. Za 

Ľutinkou a osade na ul. Na Trubalovec. Naviac v uvedenej zóne sú na pozemkoch obce 

oplotenia časti obecných pozemkov, nastavane sú tam rôzne dočasné stavby, uskladnené 

rôzne veci, napr. palivové drevo a v časti pri toku sú skládky odpadu. 

 

16.2. Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval na aktuálny stav postupu pri výstavbe 

bytových domov na ul. Kvetnej. Starosta obce ho informoval, že pôvodné termíny oddialila 

situácia s majetkovoprávnym vysporiadaním časti pozemku v súkromnom vlastníctve pod 

prístupovou miestnou komunikáciou, ktorá bránila vydaniu povolenia na stavbu miestnej 

komunikácie a v priamej súvislosti aj povolenia na stavbu bytových domov. V súčasnej dobe 

je situácia vysporiadaná, na miestnu komunikáciu je vydané právoplatné územné rozhodnutie 

a povoleniu stavby bytových domov nič nebráni. 

 

16.3. Poslanec OZ Jaroslav Želinský  poukázal na potrebu hrabania trávy po kosení novej 

časti miestneho cintorína a požiadal o vykonanie ďalšej etapy inventúry hrobových miest na 

cintoríne. Prednosta OcÚ ho informoval, že obec predmetnú časť cintorína upravuje strojovo 

mulčovačom, ktorý popri zosekaniu trávy čiastočne upravuje aj terén. Rozsekaná tráva 

zostáva ako prírodné hnojivo. Chodníky sú pozametané a prerastajúca tráva na chodníkoch 

bola chemicky ošetrená. 

            

K bodu č. 17 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety občanov“ starosta obce vyzval 

prítomnú zástupkyňu verejnosti k predneseniu svojich otázok a podnetov. Prítomná Mgr. 

Viera Horňáková uviedla, že nemá žiadny podnet. 
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K bodu č. 18 

  Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ 

a pozval ich na 21. ročník Pečovskonovoveského remeselného jarmoku, spojený s oslavami 

jubilejného 770. výročia prvej zmienky o našej obci, ktorý sa bude konať v dňoch                

24. a 25.8.2018.  

  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

PhDr. Slavomír Karabinoš - 

Ing. Jozef Kolcun - 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


