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

3.9.2018 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Ondrej Semančík, Mgr. Lukáš Baňas  
       

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov OZ Ing. Ondreja Semančíka z dôvodu dovolenkového 

pobytu a Mgr. Lukáša Baňasa z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností.    

Skonštatoval, že prítomných je 7 poslancov, OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce uviedol, že zasadnutie OZ zvolal mimo schváleného plánu zasadnutí OZ 

z dôvodu operatívnej potreby riešenia neodkladných úkonov spojených z pripravovanou 

kolaudáciu zrealizovaných stavieb v obci. Navrhol, aby program XXXIX. zasadnutia OZ bol 

prejednaný v poradí uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom 

OZ doručená v dostatočnom predstihu a súčasne bola zverejnená na úradnej tabuli a na 

webovej stránke obce. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch, cez ktoré 

prechádza stavba vodovodu a kanalizácie s názvom „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves - ul. Kostolná“    

5. Návrh na zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves – stavby vodovodu s názvom 

„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves - ul. Na Pečovec, ul. 

Mlynská, ul. Jabloňová, ul. Ľutinská“ do správy Východoslovenskej vodárenskej                 

spoločnosti, a. s. Košice. 

6. Rôzne 

7. Otázky poslancov OZ 

8. Otázky a podnety občanov 

9. Záver    

 

Poslanci OZ schválili program rokovania XXXIX. zasadnutia OZ podľa predloženého 

návrhu. 

 

Uznesenie č. 139/2018 

  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 XXXIX. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Mgr. Annu Hrabčákovú, za overovateľov boli určení Ján 

Antol a Jaroslav Želinský.  

 

Uznesenie č. 140/2018 

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 Jaroslava Želinského.                                                        

        

                                                                                                                          

K bodu č. 3 

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

Slavomír Karabinoš, Peter Novický a Ing. Jozef Balaščík. 

 

Uznesenie č. 141/2018 

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: PhDr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický a Ing. Jozef Balaščík. 

                                                                

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

       V tomto bode programu poslanci OZ v súvislosti s pripravovanou kolaudáciou stavby 

prejednali a schválili návrh na schválenie zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena 

na pozemkoch, cez ktoré prechádza verejnoprospešná stavba vodovodu a kanalizácie 

s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves - ul. Kostolná“ 

v prospech VVS, a.s. Košice.    

 

    Uznesenie č. 142/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmluvu o bezodplatnom zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-C 916, KN-C 

917/1, KN-C 917/2 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, zapísaných na LV 1116, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, cez ktoré prechádza vodovodné a kanalizačné potrubie 

verejnoprospešnej stavby s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská 

Nová Ves - ul. Kostolná“ v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ul. 

Komenského 50, Košice.    

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 143/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom ul. Školská 

522/16, Pečovská Nová Ves k podpísaniu zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena 

na pozemkoch KN-C 916, KN-C 917/1, KN-C 917/2 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

zapísaných na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, cez ktoré prechádza vodovodné 

a kanalizačné potrubie verejnoprospešnej stavby s názvom „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves - ul. Kostolná“ medzi povinným – Obcou Pečovská 

Nová Ves a oprávneným z vecného bremena - Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s., Košice.    

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5 

       V tomto bode programu poslanci OZ v súvislosti s pripravovanou kolaudáciou 

stavby prejednali a schválili zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves – verejnoprospešnej 

stavby vodovodu s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová 

Ves“ na uliciach Na Pečovec, Mlynská, Jabloňová a Ľutinská do správy Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice a schválili zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

povinnými z vecného bremena – vlastníkmi pozemkov pod stavbou „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“ na uliciach Na Pečovec, Mlynská, Jabloňová a 

Ľutinská a oprávneným z vecného bremená – obcou Pečovská Nová Ves v časti stavby na  

ulici Ľutinská. 
 

Uznesenie č. 144/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zverenie majetku obce:  

 

stavba  vodovodu s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová 

Ves“ na uliciach: 

 

Jabloňová ul.  - vodovodné potrubie, dĺžka trasy HDPE SDR 11 DN/ID 100 -57,35 m a 1 ks 

podzemný hydrant DN 100, HDPE SDR 17 DN/ID 80 – 120,05 m a 57,52 m a 1 ks nadzemný 

hydrant DN 80 a 1 ks podzemného hydrantu DN 80, 

 

Mlynská ul. (6-4-2) - vodovodné potrubie, dĺžka trasy HDPE SDR 17 DN/ID 80 - 168,37 m 

a 1 ks nadzemný hydrant DN 80,  

 

Ľutinská ul. (4-3) - vodovodné potrubie, dĺžka trasy HDPE SDR 17 DN/ID 100 – 175,60 m 

a 1 ks nadzemný hydrant DN 80,  

 

Na Pečovec (5-1-1) - vodovodné potrubie, dĺžka trasy HDPE SDR 17 DN/ID 100 - 124,85 m 

a 1 ks nadzemný hydrant DN 80  
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v účtovnej hodnote 174 665,08 Eur do správy pre Východoslovenskú vodárenskú  spoločnosť, 

a. s., Košice, ul. Komenského 50.    

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 145/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom ul. Školská 

522/16, Pečovská Nová Ves k podpísaniu zmluvy o zverení majetku obce Pečovská Nová Ves 

– verejnoprospešnej stavby vodovodu s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci 

Pečovská Nová Ves“ na uliciach Na Pečovec, Mlynská, Jabloňová a Ľutinská do správy 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ul. Komenského 50, Košice.    

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 146/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmluvu o zriadení vecného bremena medzi povinnými z vecného bremena:  Jánom Švedom, 

nar. 19.5.1968, bytom Mlynská 394/10, 082 56  Pečovská Nová Ves a Ingrid Švedovou, rod. 

Michalíkovou, nar. 5.5.1972, bytom Ľutinská 803/58, 082 56 Pečovská Nová Ves, 

spoluvlastníkmi parcely KN-C 1550/3 o výmere 317 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaného na LV 811, k. ú. Pečovská Nová Ves a oprávneným z vecného bremena – obcou 

Pečovská Nová Ves za jednorazovú odplatu vo výške 750.- Eur (slovom: sedemstopäťdesiat 

Eur) na stavbu „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, situácia    

č. 5 - Ľutinská ul.“, pričom vecné bremeno zriadené na základe zmluvy o zriadení vecného 

bremena bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako spoluvlastníkov 

nehnuteľnosti: 

 strpieť na časti pozemku KN-C 1550/3, k. ú. Pečovská Nová Ves, uloženie – osadenie 

verejného vodovodného potrubia, jeho prevádzku a údržbu, 

 strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb na pozemok KN-C 1550/3, k. ú. Pečovská Nová Ves,  v súvislosti 

s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 

účely opráv, údržby, kontroly verejného vodovodu, 

 nerealizovať na pozemku KN-C 1550/3, k. ú. Pečovská Nová Ves, v časti predmetnej 

stavby stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa 

zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávnenému vo výkone práv 

zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného, a to 

v trase verejného vodovodu a jeho ochranného pásma v rozsahu vyznačenom budúcim 

geometrickým plánom. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 147/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom ul. Školská 

522/16, Pečovská Nová Ves k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

povinnými z vecného bremena:  Jánom Švedom, nar. 19.5.1968, bytom Mlynská 394/10,   

082 56  Pečovská Nová Ves a Ingrid Švedovou, rod. Michalíkovou, nar. 5.5.1972, bytom 

Ľutinská 803/58, 082 56  Pečovská Nová Ves, spoluvlastníkmi parcely KN-C 1550/3 o 

výmere 317 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 811, k. ú. Pečovská Nová 

Ves a oprávneným z vecného bremena – obcou Pečovská Nová Ves za jednorazovú odplatu 

vo výške  750.- Eur (slovom: sedemstopäťdesiat Eur) na stavbu „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, situácia č. 5 - Ľutinská ul.“. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 148/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmluvu o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného bremena: Urbárskou 

spoločnosťou Jakovany, pozemkové spoločenstvo, IČO: 42380359 so sídlom Drienica 71, 

083 01 Sabinov, zastúpenou Michalom Dujavom, predsedom predstavenstva, spoluvlastníkmi 

parciel: KN-C 1550/1 o výmere 2003 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 

1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 922/4 o výmere 1594 m2, druh pozemku ostatné 

plochy, zapísaného na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 922/5 o výmere 46 m2, druh 

pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1550/10 

o výmere 16 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová 

Ves, KN-C 1550/12 o výmere 274 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 

1787, k. ú. Pečovská Nová Ves a oprávneným z vecného bremena – obcou Pečovská Nová 

Ves, bezodplatne na stavbu „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová 

Ves, situácia č. 5 - Ľutinská ul.“, pričom vecné bremeno zriadené na základe zmluvy 

o zriadení vecného bremena bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 

spoluvlastníkov nehnuteľnosti: 

 strpieť na časti pozemkov KN-C 1550/1, KN-C 922/4, KN-C 922/5, KN-C 1550/10, KN-C 

1550/12, k. ú. Pečovská Nová Ves, uloženie – osadenie verejného vodovodného potrubia, 

jeho prevádzku a údržbu, 

 strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb na pozemok KN-C 1550/1, KN-C 922/4, KN-C 922/5, KN-C 1550/10, 

KN-C 1550/12, k. ú. Pečovská Nová Ves,  v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, 

rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 

verejného vodovodu, 

 nerealizovať na pozemku KN-C 1550/1, KN-C 922/4, KN-C 922/5, KN-C 1550/10, KN-C 

1550/12, k. ú. Pečovská Nová Ves, v časti predmetnej stavby stavbu spojenú so zemou 

pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré 

by mohli obmedziť oprávnenému vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bez 

predchádzajúceho súhlasu oprávneného, a to v trase verejného vodovodu a jeho 

ochranného pásma v rozsahu vyznačenom budúcim geometrickým plánom. 
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Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 149/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom ul. Školská 

522/16, Pečovská Nová Ves k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

povinným z vecného bremena:  Urbárskou spoločnosťou Jakovany, pozemkové spoločenstvo, 

IČO: 42380359 so sídlom Drienica 71, 083 01 Sabinov, zastúpená Michalom Dujavom, 

predsedom predstavenstva, spoluvlastníkmi parciel: KN-C 1550/1 o výmere 2003 m2, druh 

pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 922/4 

o výmere 1594 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 1787, k. ú. Pečovská 

Nová Ves, KN-C 922/5 o výmere 46 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 

1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1550/10 o výmere 16 m2, druh pozemku ostatné 

plochy, zapísaného na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1550/12 o výmere 274 m2, 

druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 1787, k. ú. Pečovská Nová Ves 

a oprávneným z vecného bremena – obcou Pečovská Nová Ves, bezodplatne na stavbu 

„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, situácia č.5 - Ľutinská ul.“. 

  

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 150/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmluvu o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného bremena: Slovenským 

pozemkovým fondom, ul. Búdková 36, Bratislava, správcom pozemku vo vlastníctve 

Slovenskej republiky – parcely: KN-C 1550/13 o výmere 864 m2, druh pozemku ostatné 

plochy, zapísaného na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves a oprávneným z vecného bremena 

– obcou Pečovská Nová Ves, bezodplatne na stavbu „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie 

v obci Pečovská Nová Ves, situácia č. 5 - Ľutinská ul.“, pričom vecné bremeno zriadené na 

základe zmluvy o zriadení vecného bremena bude spočívať v povinnosti povinného z vecného 

bremena ako spoluvlastníkov nehnuteľnosti: 

 strpieť na časti pozemkov KN-C 1550/13, k. ú. Pečovská Nová Ves, uloženie – osadenie 

verejného vodovodného potrubia, jeho prevádzku a údržbu, 

 strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb na pozemok KN-C 1550/13, k. ú. Pečovská Nová Ves,  v súvislosti 

s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 

účely opráv, údržby, kontroly verejného vodovodu, 

 nerealizovať na pozemku KN-C 1550/13, k. ú. Pečovská Nová Ves, v časti predmetnej 

stavby stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa 

zemných prác a iných činností, ktoré by mohli obmedziť oprávnenému vo výkone práv 

zodpovedajúcim vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného, a to 

v trase verejného vodovodu a jeho ochranného pásma v rozsahu vyznačenom budúcim 

geometrickým plánom. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 151/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom ul. Školská 

522/16, Pečovská Nová Ves k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

povinným z vecného bremena: Slovenský pozemkový fond, ul. Búdková 36, Bratislava, 

správca pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky – parcely: KN-C 1550/13 o výmere 864 

m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves 

a oprávneným z vecného bremena – obcou Pečovská Nová Ves, bezodplatne na stavbu 

„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, situácia č.5 - Ľutinská ul.“. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 6 

       V tomto bode programu poslanci OZ postupne prejednali: 

6.1. Poslanci OZ prejednali a schválili z dôvodu hodného osobitného zreteľa nákup pomernej 

časti parcely KN-C 96/2, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku záhrady, vo výmere 24 m2   

a 33 m2 (spolu 57 m2)  vo vlastníctve Anny Verbovskej, nar. 21.7.1948, bytom ul. Záhradná  

92/20, Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu predmetu prevodu 10,- Eur/m2 (slovom: desať 

Eur), spolu za kúpnu cenu 570.- Eur (slovom: päťstosedemdesiat Eur) do majetku obce 

Pečovská Nová Ves za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod verejnoprospešnou 

stavbou spevnených plôch na cintoríne v obci Pečovská Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 152/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

nákup pomernej časti parcely KN-C 96/2, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku záhrady, 

vo výmere 24 m2   a 33 m2 (spolu 57 m2)  od vlastníčky Anny Verbovskej, nar. 21.7.1948, 

bytom ul. Záhradná  92/20, Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu predmetu prevodu 10,- Eur/m2 

(slovom: desať Eur), spolu za kúpnu cenu 570.- Eur (slovom: päťstosedemdesiat Eur) do 

majetku obce Pečovská Nová Ves. 

 Nákup pozemku bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa za  účelom 

vysporiadania vlastníckych vzťahov pod verejnoprospešnou stavbou spevnených plôch na 

cintoríne v obci Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

6.2. Poslanci OZ prejednali a schválili užívanie motorového vozidla typu Škoda Fabia Combi  

6Y1,2, EČ SB-539AJ, VIN: TMBJY46Y333785778, rok výroby 2006 vo vlastníctve Obce 

Pečovská Nová Ves pre Základnú školu s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi, ul. 

Školská 459/12, resp. ňou poverených pracovníkov za účelom rozvozu stravy do jej 

elokovaných pracovísk - Materskej školy na ul. Na Dujave 320/48 a Materskej školy na ul. 

Rómska 821/45 na dobu neurčitú s účinnosťou od 4.9.2018. Obec Pečovská Nová Ves bude 

hradiť všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou predmetného motorového vozidla. 
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Uznesenie č. 153/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

užívanie motorového vozidla typu Škoda Fabia Combi  6Y1,2, EČ SB-539AJ, VIN: 

TMBJY46Y333785778, rok výroby 2006 vo vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves pre 

Základnú školu s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi, ul. Školská 459/12, resp. ňou 

poverených pracovníkov za účelom rozvozu stravy do jej elokovaných pracovísk – Materskej  

školy na ul. Na Dujave 320/48 a Materskej školy na ul. Rómska 821/45 na dobu neurčitú 

s účinnosťou od 4.9.2018. Obec Pečovská Nová Ves bude hradiť všetky náklady spojené 

s prevádzkou a údržbou motorového vozidla, ktoré je predmetom užívania. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 154/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom ul. Školská 

522/16, Pečovská Nová Ves k podpísaniu zmluvy o užívaní motorového vozidla typu Škoda 

Fabia Combi  6Y1,2, EČ SB-539AJ, VIN: TMBJY46Y333785778, rok výroby 2006 vo 

vlastníctve Obce Pečovská Nová Ves pre Základnú školu s materskou školou v Pečovskej 

Novej Vsi, ul. Školská 459/12 za účelom rozvozu stravy do jej elokovaných pracovísk -

Materskej školy na ul. Na Dujave 320/48 a Materskej školy na ul. Rómska 821/45 na dobu 

neurčitú s účinnosťou od 4.9.2018.    

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

6.3. V súvislosti s oznámením Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica o tom, že dňom 

6.9.2018 začína s rekonštrukciou jej prevádzky v obci Pečovská Nová Ves poslanci OZ 

prejednali a schválili prenájom priestorov vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves pre 

Slovenskú poštu a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica po dobu rekonštrukcie pošty v obci 

Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 155/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves pozostávajúcich z 

jednacej miestnosti, kuchynky, chodby a toaliet, ktoré boli doposiaľ využívané obcou 

Pečovská Nová Ves ako Klub dôchodcov  v budove so súpisným č. 818 na ul. Školskej 

v Pečovskej Novej Vsi, nachádzajúcej sa na parcele registra KN-C 884/9, k. ú. Pečovská 

Nová Ves, zapísanej na LV 1116, za celkovú nájomnú cenu 1.- Eur po dobu rekonštrukcie 

prevádzky pošty v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Dujave 302/30 od 6.9.2018 do ukončenia 

rekonštrukcie prevádzky pošty v obci Pečovská Nová Ves pre Slovenskú poštu a.s., 

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica za účelom prevádzky Slovenskej pošty a.s. na 
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poskytovanie  služieb občanom obce Pečovská Nová Ves a okolitých spádových obcí. Nájom 

bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0            

 

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

zasadnutia OZ konaného dňa 10.8.2018.  

Konkrétne uviedol: 

 v posudzovanom období sme uspeli so žiadosťou o poskytnutie nenávratných finančných 

prostriedkov  v schválenom objeme 723 592,14 Eur na výstavbu 3,3 km dlhej cyklotrasy 

s tromi lávkami a infraštruktúrou s názvom „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký 

Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ v smere od Sabinova po Červenicu 

pri Sabinove, aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby, 

 24.8.2018 sme slávnostne otvorili novovybudovanú materskú školu na ul. Rómskej 821/45, 

ktorá začala oficiálne prevádzku 3.9.2018, MŠ navštívilo v prvý deň 15 detí, 

 aktuálne prebiehajú stavebné práce na zatepľovaní prevádzkovej budovy OcÚ na ul. Na 

Pečovec 802, stavbu realizuje firma GMT Development, s.r.o. Prešov, 

 finišujeme s výstavbou spevnených plôch na ul. Na Rybníkoch, stavbu realizujeme 

svojpomocne,  

 svojpomocne realizujeme výstavbu múra medzi ZŠ a parkoviskom na ul. Školskej, 

 svojpomocne sme začali práce na revitalizácii ul. Kostolnej v rozsahu rekonštrukcie 

chodníka a rekonštrukcie verejného osvetlenia v smere od železničnej stanice, 

 25.8.2018 sme zrealizovali úvodný workshop v rámci projektu Dedičstvo starých mám bez 

hraníc, v rámci ktorého bolo mimo iného odovzdaných 20 krojov s obuvou pre členky ZO 

ÚŽS v našej obci, 

 zhodnotil 21. ročník Pečovskonovoveského remeselného jarmoku a sprievodné akcie 

v dňoch 24. a 25.8.2018, popri vyzdvihnutí kladov kriticky pomenoval nedostatky. V celku 

vyhodnotil akciu ako úspešne zvládnutú a vydarenú. Zdôraznil, že prvýkrát v histórii obce  

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

podnikateľských subjektov, ktoré získal starosta obce, z uvedeného dôvodu sme si mohli 

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

obci, poďakoval všetkým ktorí sa aktívne zapojili do plnenia úloh s tým spojených, 

poďakoval členom DHZ za zabezpečenie organizácie dopravy a zabezpečenie verejného 

poriadku počas vystúpenia skupiny Iné Kafe. 

 

Uznesenie č. 156/2018 

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 

11.8.2018 do 3.9.2018. 

 

 

K bodu č. 7 

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

7.1. Poslanec OZ Jaroslav Želinský vyzval poslancov OZ, starostu obce a všetkých 

kompetentných k diskusii - navrhol, aby sa na obecnom cintoríne zriadil pamätník padlým 

obyvateľom obce Pečovská Nová Ves počas I. a II. svetovej vojny. Poslanci OZ a starosta 
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obce diskutovali o jeho návrhu a vyjadrili podporu tejto myšlienke s odkazom na širšiu 

diskusiu do budúceho obdobia.  

 

K bodu č. 8 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne 

otázky, nakoľko na zasadnutí OZ nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti. 

 

 

K bodu č. 9 

  Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.   

  

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ján Antol - 

Jaroslav Želinský - 

 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Anna Hrabčáková                     


