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Z Á P I S N I C A 
zo XL. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

12.10.2018 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Ondrej Semančík, Ján Antol, Mgr. Silvia Orosová do bodu 8, Ing. 

Jozef Balaščík do bodu 6, Peter Novický od bodu 11.3. 
.       

K bodu č. 1 

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

obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov OZ Ing. Ondreja Semančíka z rodinných dôvodov 

a Jána Antola z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností. Následne ospravedlnil 

meškanie poslankyne Mgr. Silvie Orosovej a poslanca Ing. Jozefa Balaščíka. Na zasadnutí 

OZ je prítomný zástupca verejnosti Ján Janič st.. 

Skonštatoval, že prítomných je 5 poslancov, OZ je uznášania schopné. Navrhol, aby 

program XL. 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. Správa z rokovania komisií   

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol 

7. Výročná správa obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2017 

8. Návrhy na podanie žiadosti o dotáciu 

9. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 5/2018 

10. Doručené podania  

11. Rôzne 

12. Otázky poslancov OZ 

13. Otázky a podnety občanov  

14. Záver 

 

Poslanci OZ schválili program rokovania XL. zasadnutia OZ podľa predloženého 

návrhu. 

 

Uznesenie č. 157/2018 

  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 XL. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, za overovateľov boli určení 

Peter Novický a PhDr. Slavomír Karabinoš.  

 

Uznesenie č. 158/2018 

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 Peter Novický a PhDr. Slavomír Karabinoš.                                                        

        

                                                                                                                          

K bodu č. 3 

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

Kolcun, Mgr. Lukáš Baňas, Jaroslav Želinský. 

 

Uznesenie č. 159/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí   

 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Lukáš Baňas, Jaroslav Želinský. 

                                                                

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

V tomto bode bola prezentovaná činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od 11.8.208  

dňa 12.10.2018 doposiaľ. 

 

4.1 Tajomníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej  

činnosti, riešenia  nezamestnanosti  Mgr. Anna Hrabčáková informovala, že v posudzovanom 

období komisia nezasadala. 

 

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

plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, 

poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v sledovanom 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 Podpredseda komisie sociálnej a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany 

verejného poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností Mgr. Lukáš 

Baňas informoval, že komisia v posudzovanom období nezasadala. 

  

4.5 Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Jaroslav 

Želinský uviedol, že v posudzovanom období nezasadala. 
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Uznesenie č. 160/2018 

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  

 

správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od  11.8.2018 do dňa 12.10.2018. 

 

 

K bodu č. 5 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav 

plnenia uznesení OZ od 11.8.2018 do 12.10.2018.  

 Informovala, že jednotlivé uznesenia za hodnotené obdobie sú splnené, resp. sú 

v plnení. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

Uznesenie č. 161/2018 

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 hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o stave 

plnenia uznesení od dňa 11.8.2018 do dňa 12.10.2018.   

     

 

K bodu č. 6 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov 

rozpočtu je zabezpečené dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  za obdobie od 

1.1.2018 do 31.8.2018 v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti za druhý polrok roka 

2018. Uviedla, že plnenie celkových príjmov obce  k 31.8.2018 bolo na 62 %. Plnenie 

príjmov z dane z majetku je na 60 %, nižšie sú aj príjmy z administratívnych poplatkov ako 

bol predpoklad v rozpočte. Čerpanie celkových výdavkov obce k 31.8.2018 bolo na 51 %.  

Ku dňu kontroly bolo preinvestovaných z rezervného fondu  obce 106 527,23 Eur. Uviedla, že 

v čase výkonu kontroly bola pripravovaná 5. úprava rozpočtu na obecné zasadnutie konané 

12.10.2018.  

 V rámci prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ing. 

Jozef Balaščík. 

 Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce  na vedomie. 
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Uznesenie č. 162/2018 

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 vykonanej kontroly 

plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu je zabezpečené dodržiavanie a uplatňovanie 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  za obdobie od 1.1.2018 do 31.8.2018. 

 

 

K bodu č. 7 

V tomto bode programu poslanci OZ prejednali individuálnu účtovnú závierku k 

31.12.2017, správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, 

konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2017, správu audítora za konsolidovanú účtovnú 

závierku za rok 2017, výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za 

rok 2017. Poslanci OZ zobrali predmetné dokumenty na vedomie. 

 

Uznesenie č. 163/2018 

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 

 

individuálnu účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 164/2018 

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 

 

konsolidovanú účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2017. 

 

 

Uznesenie č. 165/2018 

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 

 

Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za konsolidovaný celok za rok 2017. 

 

 

K bodu č. 8  

 V súvislosti s cieľom zosúladenia skutkového stavu so stavom právnym - 

vysporiadaním pozemkov pod prístupovou komunikáciou do rómskej osady od cesty III/3183 
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na Ľutinu k bytovým domom na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi, geodetickým zameraním 

skutočného stavu existujúcej miestnej komunikácie a chodníka, vysporiadaním 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom zastavaných stavbou,  prípravou projektovej 

dokumentácie na ich komplexnú rekonštrukciu vrátane rozšírenia miestnej komunikácie, 

starosta obce predstavil poslancom OZ žiadosť o dotáciu na základe Výzvy Ministerstva 

vnútra SR Bratislava, sp. zn. USVRK-KUS-2018/001489-001 zo dňa 20.9.2018 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 na rok 2019 a požiadal o jej podporu za účelom uchádzania sa obce 

o získanie dotácie vo výške 20 000.- Eur na realizáciu projektu „Riešenie mimoriadne 

nepriaznivej situácie v marginalizovanej rómskej komunite obce Pečovská Nová Ves v 

roku 2019 - I. etapa“. 

 V rámci prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavili riaditeľ          

ZŠ s MŠ Mgr. Marek Adamečko a poslankyňa Mgr. Silvia Orosová. 

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na predmetný projekt obce Pečovská Nová Ves.  

 

 Uznesenie č. 166/2018 

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 Ministerstva vnútra SR Bratislava, sp. zn. 

USVRK-KUS-2018/001489-001 zo dňa 20.9.2018 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 na rok 2019 na realizáciu  projektu „Riešenie mimoriadne 

nepriaznivej situácie v marginalizovanej rómskej komunite obce Pečovská Nová Ves 

v roku 2019 - 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  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0  
 

   

K bodu č. 9 

 

  Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  č. 5/2018, 

ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume -  (mínus) 8 630 Eur. 

Detailne špecifikoval pohyby na jednotlivých položkách v príjmoch aj výdajoch. Rozpočet 

zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 332 570,- Eur.  

  Poslanci OZ predložený návrh jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 167/2018 

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 č. 5/2018 zo dňa 12.10.2018. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                          Zdržal sa       0                                

   

 

K bodu č. 10 

V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali doručené 

podania: 

 

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

Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-210 zo dňa 30.8.2018.  

 

Uznesenie č. 168/2018 

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 1 716,02 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. 

PNV-2018/090-ZSsMS-210 zo dňa 30.8.2018.  

  

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.2. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné 

v mesiacoch júl až september 2018  pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. 

zn. PNV-2018/090-ZSsMS-213 zo dňa 12.9.2018.  

 

Uznesenie č. 169/2018 

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 mesiacoch júl až september 2018 vo 

výške 10 000.- Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-

2018/090-ZSsMS-213 zo dňa 12.9.2018.  

  

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.3. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov – preplatkov z ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia VšZP za rok 2017 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na 

základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-215 zo dňa 18.9.2018.  
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Uznesenie č. 170/2018 

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 - preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 

VšZP za rok 2017 vo výške 3 218,86 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-215 zo dňa 18.9.2018.   

  

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.4. Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu ZŠsMŠ na rok 2017 na základe žiadosti, sp. zn. 

PNV-2018/090-ZSsMS-222 zo dňa 28.9.2018.  

 

Uznesenie č. 171/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2017 v rozsahu presunu sumy 2000.- 

Eur z osobných nákladov školskej jedálne do osobných nákladov materskej školy na základe 

žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-222 zo dňa 28.9.2018.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.5. Poslanci OZ schválili pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves odpustenie príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ na mesiace 9-12/2018 na základe žiadosti, sp. zn. 

PNV-2018/090-ZSsMS-223 zo dňa 20.9.2018.  

 

Uznesenie č. 172/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ na mesiace 9-12/2018 

pre 28 žiakov ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej 

núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov na základe žiadosti, sp. zn. PNV-

2018/090-ZSsMS-223 zo dňa 20.9.2018.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.6. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov - príjmov za stravné za mesiace 

september - október 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-

2018/090-ZSsMS-227 zo dňa 10.10.2018.  
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Uznesenie č. 173/2018 

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 mesiacoch september – október 2018 

vo výške 4 500.- Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-

2018/090-ZSsMS-227 zo dňa 10.10.2018.  

  

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

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

deti navštevujú ŠKD, MŠ a réžiu k stravnému za III. Štvrťrok 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-226 zo dňa 10.10.2018.  

 

Uznesenie č. 174/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vrátenie prijatých finančných prostriedkov od rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD, MŠ 

a réžiu k stravnému za III. štvrťrok 2018 vo výške 2 635,27 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová 

Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-226 zo dňa 10.10.2018.   

  

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.8. Poslanci OZ prejednali žiadosť Paulíny Antolovej o odpustenie poplatku za komunálny 

odpad nezaplatený v rokoch 2007, 2009, 2010 vo výške 37,50.- Eur zo dňa 8.10.2018 

a s ohľadom na úhradu poplatkov za ostatné roky a iné osobitné okolnosti schválili odpustenie 

dlhu na nedoplatkoch za komunálny odpad. Poslanci OZ schválili odpustenie dlhu za 

komunálny odpad. 

 

Uznesenie č. 175/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie dlhu na nezaplatených poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu za roky 2007, 

2009 a 2010 vo výške 37,50 Eur pre Paulínu Antolovú, bytom ul. Kostolná 424/39, Pečovská 

Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.9. Poslanci OZ prejednali žiadosť spoločnosti KARMEN – veľkoobchod potravín, s.r.o. 

Prešov o sprostredkovanie plnenia nákupov odkazujúcich na inštitút osobitného príjemcu 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a inštitútu osobitného príjemcu 

prídavku na dieťa zo dňa 28.9.2018. Poslanci OZ neschválili predmetnú žiadosť. 
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Uznesenie č. 176/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

umožnenie sprostredkovania plnenia nákupov odkazujúcich na inštitút osobitného príjemcu 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a inštitútu osobitného príjemcu 

prídavku na dieťa pre spoločnosť KARMEN – veľkoobchod potravín, s.r.o., so sídlom ul. 

Strojnícka 15, 080 01 Prešov na základe žiadosti zo dňa 28.9.2018. 

 

Hlasovanie : Za   0                             Proti     7 (Ing. Jozef Balaščík,           Zdržal sa       0   

                                                                              Ing. Jozef Kolcun,  

                                                                              Mgr. Lukáš Baňas, 

                                                                              Mgr. Silvia Orosová, 

                                                                              PhDr. Slavomír Karabinoš, 

                                                                              Peter Novický, 

                                                                              Jaroslav Želinský) 

 

 

10.10. Poslanci OZ prejednali žiadosti Vladimíra Kaleju bytom Pečovská Nová Ves, ul. 

Rómska 11, bez prihlásenia Jarovnice 353 a Ivana Kaleju bytom Pečovská Nová Ves, ul. 

Rómska 11, bez prihlásenia Jarovnice 353 zo dňa 26.9.2018 o jednorazový finančný 

príspevok na náklady spojené s vybavením si občianskeho preukazu. Poslanci OZ neschválili 

poskytnutie finančného príspevku v oboch prípadoch. 

  

Uznesenie č. 177/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie jednorazového finančného príspevku na náklady spojené s vybavením si 

občianskeho preukazu pre žiadateľa Vladimíra Kaleju, nar. 9.4.1997,  bytom Pečovská Nová 

Ves, ul. Rómska 589/11, bez prihlásenia bytom Jarovnice 353 na základe žiadosti zo dňa 

26.9.2018. 

 

Hlasovanie : Za   0                             Proti     7  (Ing. Jozef Balaščík,       Zdržal sa       0   

                                                                               Ing. Jozef Kolcun,  

                                                                               Mgr. Lukáš Baňas, 

                                                                               Mgr. Silvia Orosová, 

                                                                               PhDr. Slavomír Karabinoš, 

                                                                               Peter Novický, 

                                                                               Jaroslav Želinský) 
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Uznesenie č. 178/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie jednorazového finančného príspevok na náklady spojené s vybavením si 

občianskeho preukazu pre žiadateľa Ivana Kaleju, nar. 20.7.1999,  bytom Pečovská Nová 

Ves, ul. Rómska 589/11, bez prihlásenia bytom Jarovnice 353 na základe žiadosti zo dňa 

26.9.2018. 

 

Hlasovanie : Za   0                             Proti     7  (Ing. Jozef Balaščík,           Zdržal sa       0   

                                                                               Ing. Jozef Kolcun,  

                                                                               Mgr. Lukáš Baňas, 

                                                                               Mgr. Silvia Orosová, 

                                                                               PhDr. Slavomír Karabinoš, 

                                                                               Peter Novický, 

                                                                               Jaroslav Želinský) 

 

10.11. Poslanci OZ prejednali žiadosť spoločnosti LiveNET s.r.o., ul. Na Dujave 193/1, 

Pečovská Nová Ves zastúpenou konateľom Martinom Kandráčom zo dňa 12.9.2018 o súhlas 

s umiestnením telekomunikačnej technológie „Centrálna jednotka optickej siete GPON“ 

(stojanový rozvádzač s rozmermi 0,9 x 0,8 m) na parcele KN-C 141 vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves. Poslanci OZ schválili žiadosť spoločnosti LiveNET s.r.o. Pečovská 

Nová Ves. 

  

Uznesenie č. 179/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

žiadosť spoločnosti LiveNET s.r.o., ul. Na Dujave 193/1, Pečovská Nová Ves zastúpenou 

konateľom Martinom Kandráčom zo dňa 12.9.2018 o súhlas s umiestnením telekomunikačnej 

technológie „Centrálna jednotka optickej siete GPON“ (stojanový rozvádzač s rozmermi 0,9 x 

0,8 m) na parcele KN-C 141 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 180/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, bytom ul. Školská 522/16, Pečovská Nová Ves, 

starostu obce Pečovská Nová Ves na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou LiveNET 

s.r.o., ul. Na Dujave 193/1, Pečovská Nová Ves zastúpenou konateľom Martinom Kandráčom 

na dlhodobé umiestnenie telekomunikačnej technológie „Centrálna jednotka optickej siete 

GPON“ (stojanový rozvádzač s rozmermi 0,9 x 0,8 m) na parcele KN-C 141 vo vlastníctve 

obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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10.12. Poslanci OZ zobrali na vedomie oznámenie o počte žiakov k 15.9.2018 ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-221 zo dňa 18.9.2018.  

     

Uznesenie č. 181/2018 

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 

 

oznámenie o počte žiakov ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.  

 

10.13. Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 28.9.2018 bola na OcÚ doručená 

žiadosť ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2018/090-ZSsMS-224 o schválenie 

dokumentácie (Školský vzdelávací program ZŠ, Školský vzdelávací program MŠ, Výchovný 

program v CVČ a ŠKD, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2017/2018, Informácia o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu). Žiadosť 

neobsahovala v prílohe uvedené materiály, preto sme vyzvali predkladateľa na ich doloženie, 

aby bolo čo prejednať a schváliť. Dňa 12.10.2018 boli na OcÚ doručené dokumenty uvádzané 

v prílohe. Vzhľadom na krátky čas od doručenia materiálov po ich prejednanie obecným 

zastupiteľstvo, nebolo možné predmetný materiál prejednať príslušnou komisiou, preto 

starosta obce požiadal riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Mareka Adamečka, aby sa dostavil  na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom predstavenia a obhájenia dokumentov 

predložených na ich prejednanie a schválenie. Riaditeľ ZŠsMŠ oboznámil prítomných 

s predkladanými dokumentmi. 

 V diskusii vystúpil poslanec Jaroslav Želinský, ktorý sa informoval u riaditeľa           

ZŠ s MŠ na spoluprácu so ZŠ Červenica a prestupe žiakov na druhý stupeň do ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves. Poslanec Ing. Jozef Kolcun sa informoval na integráciu žiakov 

s postihom na ZŠ s MŠ. Taktiež sa informoval na prácu školy v environmentálnej oblasti 

a aktuálnom zaradení žiakov z MRK do aktivít zameraných na nakladanie s odpadmi a jeho 

separáciou. 

Poslanci OZ prejednali a schválili Školský vzdelávací program ZŠ, Školský 

vzdelávací program MŠ, Výchovný program v CVČ a ŠKD, Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 a zobrali na vedomie 

Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 

Uznesenie č. 182/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

Školský inovovaný vzdelávací program ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves zo dňa 10.9.2018 

vrátane príloh č. 1, 2, 3 a tabuľky kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 183/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

Školský vzdelávací program materskej školy v Pečovskej novej Vsi s názvom „Svet očami 

detí“. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 184/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

Výchovný program v CVČ pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 185/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

Výchovný program v ŠKD pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s názvom „Družina je náš druhý 

domov“. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 186/2018 

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 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2017/2018. 

 

Uznesenie č. 187/2018 

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 o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu na školský rok 2018/2019. 
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K bodu č. 11 

 V tomto bode poslanci OZ prejednali: 

11.1. Starosta obce oboznámil poslancov  OZ s odborným posudkom vo veci možnosti 

navýšenia sieťovania multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ na základe opakovaných 

podnetov občana Jána Janiča st.. Uviedol, že zo záveru posudku vyplýva, že konštrukcia 

sieťovania má reálnu výšku 5,2 m. Po navýšení konštrukcie ochrannej siete o 2 m a tým 

zvýšením jej celkovej výšky na 7,2 m, dôjde v konštrukcií k prekročeniu jej únosnosti až o 60 

% a konštrukcia nebude odolávať účinkom zaťaženia, čo môže mať za následok jej zborenie, 

kde maximálny jednotkový posudok je 1,60 (prierez nevyhovuje). Na základe 

technologického predpisu výrobcu je možné takéto konštrukcie z uvádzanými technickými 

parametrami vyrábať do výšky maximálne 6 m. Je pravdou, že výrobca uvádza vo svojom 

technickom predpise, že konštrukcie ochrannej siete môže mať výšku až 8 m, ale ďalej 

uvádza, že táto výška je na špeciálnu požiadavku, nakoľko sú tam potrebné iné tvary a 

prierezy stĺpov ako sú osadené na jestvujúcej konštrukcií. Autor posudku uvádza, že na 

základe prepočtu môžeme konštatovať, že navýšenie jestvujúcej konštrukcie o 2 m bez 

ďalšieho zosilnenia jestvujúcej konštrukcie ochrannej siete, prípadne doplnenie priečnych 

vzper ukotvených do nového základu nedoporučuje. 

 V diskusii vystúpili:  

 poslanec Mgr. Lukáš Baňas sa informoval na možnosť navýšenia sieťovania o 2 metre. 

Starosta ho odkázal na záver odborného posudku, ktorý si vypočul a uviedol, že je to 

možné iba novým riešením sieťovania, povoľovacím konaním, odstránením terajšieho 

a vybudovaním nového. 

 poslanec Peter Novický sa informoval na cenu za vyhotovenie odborného posudku. 

Starosta uviedol, že za odborné posúdenie obec zaplatila 200 Eur. 

 občan Ján Janič st. uviedol, že multifunkčnom ihrisku je trvale krik, ktorý ho ako suseda 

obmedzuje, na jeho pozemok sú naďalej prekopávané lopty deťmi, ktoré on zadržiava 

a deti, ktoré o ich vrátenie žiadajú posiela na obecný úrad, aby si pre lopty prišli 

zamestnanci úradu. Poznamenal, že  keď priniesol lopty na obecný úrad starosta obce 

odmietol lopty prevziať. Uviedol, že obec doposiaľ nezrealizovala výsadbu stromčekov po 

tom, čo jej zamestnanci vyrúbali ihličnany nachádzajúce sa v priestore medzi sieťovaním 

a oplotením. Následne sa spýtal, ako bude obec riešiť daný stav. 

 Starosta obce odpovedal, že aj keď to uviedol už veľa krát, zopakuje to ešte raz, že stavba 

je oficiálne povolená, Ján Janič st. bol účastníkom konania a súhlasil s jej povolením. Vo 

veci výsadby nie je pravdou, že obec nekonala, naopak, máme fotograficky 

zadokumentovanú realizáciu náhradnej výsadby v areáli ZŠsMŠ, súčasne máme fakturačný 

doklad o nakúpení stromčekov na výsadbu. Z rozhodnutia o povolení výrubu stromov 

vyplýva povinnosť riešiť náhradnú výsadbu na konkrétnej parcele, avšak nie na tom 

konkrétnom mieste, ktoré uvádza sťažovateľ. Starosta obce informoval poslancov OZ 

o tom, že Ján Janič st. niekoľko dní pred konaním zasadnutia OZ ho navštívil na obecnom 

úrade, aby sa informoval, ako postupuje riešenie jeho podania, pričom požadoval 

vybudovanie protihlukovej steny medzi multifunkčným ihriskom a jeho pozemkom. 

Starosta ho informoval, o doručenom odbornom posúdení možnosti navýšenia sieťovania, 

ponúkol mu fotokópiu vyjadrenia, ktorú odmietol a uviedol, že dôjde na zasadnutie OZ. Na 

zasadnutí OZ sa starosta obce opýtal Jána Janiča st.  či je na multifunkčnom ihrisku krik, 

ktorý ho obmedzuje v čase nočného kľudu od 22.00 h. do 06.00 h.. Odpovedal, že nie 

a oponoval protiotázkou komu čo spravil, že nemá v dôchodku pokoj. Starosta reagoval 

protiotázkou, čo komu urobili obyvatelia obce, ktorí bývajú pri ceste I/68, po ktorej chodia 

24 hodín motorové vozidla. Tí sa s tým naučili žiť a nežiadajú výstavbu protihlukovej 

steny. Na otázku Jána Janiča st. ako bude pokračovať riešenie jeho podania mu starosta 

uviedol, že jeho podaniam bolo venované množstvo pozornosti a po výsledku odborného 
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posudku sa ním už obecné zastupiteľstvo nebude zaoberať. Nato nasledovali invektívy 

a verbálne útoky Jána Janiča st. na osobu starostu obce. V tejto časti zasadnutia OZ Ján 

Janič st. opustil zasadnutie OZ.  

 

Uznesenie č. 188/2018 

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 PhDr. Jaroslava Dujavu o záveroch odborného 

posúdenia možnosti navýšenia sieťovania multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ. 

 

11.2.  V tomto bode starosta obce informoval o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves 

od predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 3.9.2018.  

Konkrétne uviedol: 

 výbor regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov schválil našej obci sumu 

120 000 Eur na výstavbu denného stacionára ASEN, 

 výbor regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov schválil našej obci sumu 

10 000 Eur na vyhotovenie geometrických plánov a odborného posudku pre vyňatie ornej 

pôdy a trvale trávnych porastov  zastavaných pripravovanou  stavbou  „EuroVelo 11 

v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ 

z pôdneho fondu, 

 po niekoľkoročnom snažení sme v septembri získali bezplatným prevodom 

zo Slovenského pozemkového fondu Bratislava do majetku obce pozemky vo výmere         

3 206 m2 pod stavbou „Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves - časť Bukovec“ 

a pozemky vo výmere 10 055 m2  pod spoločným projektom obcí Pečovská Nová Ves, 

Ľutina a partnerského mesta a gminy Sieniawa z Poľska s názvom „Duchovné tradície 

spájajú naše cesty“, ktorý na území našej obce zahŕňa  realizáciu stavby „Revitalizácia ul. 

Ľutinskej, stavebný objekt SO-01 Cyklochodník, SO-02  Turistické zastavenia“, 

 v dňoch 15. a 16.9.2018 sa uskutočnil interaktívny workshop v poľskej Sieniawe v rámci 

podporeného projektu „Dedičstvo starých mám bez hraníc“, účasť na ňom brali ženy zo 

ZO ÚŽS, traja remeselníci z obce a starosta ako zástupca vedúceho partnera projektu, 

 informoval o skúšobnej prevádzke MŠ na ul.  Rómskej 821/45, ktorá začala oficiálne 

prevádzku 3.9.2018,  

 svojpomocne sme ukončili sanáciu havarijného stavu múra medzi ZŠ a parkoviskom na ul. 

Školskej a vymurovali sme nový plot z okrasných tvárnic v dĺžke cca. 170 m, 

 zateplili sme prevádzkovú budovu OcÚ na ul. Na Pečovec 802, v podporou dotácie z 

Environmentálneho fondu na rok 2018, 

 realizujeme zateplenie a rekonštrukciu budovy Prevádzkovo vzdelávacieho centra na ul. 

Kvetnej 32 v rámci podporenej žiadosti o NFP, 

 svojpomocne sme zrealizovali výstavbu spevnených plôch na ul. Na Rybníkoch,   

 svojpomocne realizujeme práce na revitalizácii ul. Kostolnej v rozsahu rekonštrukcie 

chodníka a rekonštrukcie verejného osvetlenia v smere od železničnej stanice, 

 svojpomocne sme začali práce na výstavbe ochranného múra v dĺžke 95 m okolo miestnej 

komunikácie na ul. Kvetnej (okolo potoka Ľutinka)  k pripravovanej výstavby bytových 

domov, 
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 zrekonštruovali sme javiskovú časť kultúrnospoločenských priestorov OcÚ, javisko 

dostalo zadné a bočné vertikálne krytie a stropné podhľady z čierneho zamatu a dvojdielnu 

podšitú zamatovú oponu bordovej farby, 

 odstránili sme nedostatky a finišujeme s kolaudáciou stavby „Rekonštrukcia historickej 

budovy obecného úradu“, ktorá bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 2006, 

 dňa 25.10.2018 sa v obci uskutoční modelové cvičenie civilnej ochrany v súčinnosti 

s ÚPSVaR, sociálnou poisťovňou, inšpektorátom práce a i. 

 stave príprav komunálnych volieb dňa 10.11.2018. 

 

Uznesenie č. 189/2018 

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 

4.9.2018 do 12.10.2018. 

 

 V závere predmetného bodu programu zasadnutie OZ opustil poslanec Peter Novický 

z dôvodu neodkladných rodinných povinností. 

 

11.3.  V súvislosti s blížiacim sa koncom funkčného obdobia starostu obce a poslaneckého 

zboru starosta obce predložil poslancom OZ odpočet práce a dosiahnutých výsledkov za 

deväť mesiacov roku 2018. Informáciu rozdelil do viacerých častí. 

 

Urobili sme za deväť mesiacov roku 2018 
 aktivity v rámci napĺňania akčného plánu okresu a ich pozitívnom dopade na obec 

Pečovská Nová Ves,  

 zrealizovaný projekt „Výstavba materskej školy v obci Pečovská Nová Ves, parc. č. 

1471/22“,  slávnostné otvorenie a odovzdanie do užívania dňa 24.8.2018, od 3.9.2018 

v prevádzke, 

 realizácia a osadenie prístreškov, bezbariérového vstupu a ďalších troch vstupov do 

budovy materskej školy na ul. Rómska 821/45,  

 rozšírenie vodovodu na  ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská a Ľutinská, spolu v dĺžke 646 

metrov  v rámci dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018, 

 rozšírenie vodovodu na  ul. Kostolnej v dĺžke 51 metrov, 

 rozšírenie kanalizácie na  ul. Kostolnej v dĺžke 54 metrov, 

 modernizácia hasičskej zbrojnice v rozsahu realizácie plynovej prípojky, ústredného 

vykurovania v hasičskej zbrojnici, rekonštrukcia priestorov osobnej hygieny pre hasičov a 

vybudovanie samostatného priestoru na umiestnenie  odevov zásahovej jednotky v rámci 

dotácie z MV SR Prezídia HaZZ Bratislava,  

 realizácia projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – Obecný úrad – 

prevádzková budova“ na pozemku parc. č. 663/2  kat. územie Pečovská Nová Ves“ 

v rozsahu zateplenia objektu, zateplenia stropu, novej fasády a i., 

 realizácia projektu „Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej 

hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves“, ktorý zahŕňa komplexnú výmenu okien, plynového kotla na vykurovanie, 

zateplenie objektu, zateplenia stropu a i., 
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 výstavba detského ihriska s infraštruktúrou (bezbariérový prístup, chodník, lávky, 

oplotenie) v lokalite Roveň, 

 sanácia havarijného stavu oplotenia na ul. Školskej pred základnou školou, vybudovanie 

nového múra z okrasných tvárnic v dĺžke 170 m,  

 rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Ľutinskej v časti k mäsovýrobe, umiestnenie 

obrubníkov, zabudovanie kameniva rôznych frakcií a asfaltovanie je v štádiu prípravy 

realizácie v období mesiaca október – november 2018,   

 výstavba spevnených plôch na ul. Na Rybníkoch, oplotenia detského ihriska a chodníkov 

ako infraštruktúry k detskému ihrisku, 

 rekonštrukcia chodníka a verejného osvetlenia na ul. Kostolnej (ľavá strana od cesty I/68 

po železničnú stanicu), zabudovanie 15 ks  stĺpov verejného osvetlenia, nových svietidiel, 

zabudovanie optického kábla a rozvodov optického internetu k všetkým domom, výmena 

obrubníkov, zabudovanie kameniva rôznych frakcií, asfaltovanie, projekt je v štádiu 

realizácie, 

 realizácia projektu „Pečovská Nová Ves - zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch 

pre chodcov na ceste I/68“ - debarierizácia a nasvietenie šiestich priechodov pre chodcov 

na ceste I/68 vrátane premiestnenia dvoch priechodov pre chodcov, 

 debarierizácia hlavného vchodu do Základnej školy na ul. Školskej, 

 rekonštrukcia javiskovej časti kultúrnospoločenských priestorov obecného úradu v rozsahu 

vybavenia bočného a zadného zamatového krytia,  stropných podhľadov a dvojdielnej 

podšívanej opony z bordového zamatu, 

 získanie 20 ks tradičných ženských odevov (krojov) vrátane obuvi pre ženy zo ZO Únie 

žien Slovenska v rámci podporeného projektu „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ a účasť 

a prezentácia regionálnej kultúry na dvoch workshopoch v rámci projektu v Pečovskej 

Novej Vsi a poľskej Sieniawe, 

 sanácia havarijného stavu striedačiek v rozsahu odstránenia starých, výroby a osadenia 2 

ks nových futbalových 12 miestnych striedačiek na miestnom futbalovom ihrisku,  

 rekonštrukcia oddychovej zóny pri potoku Ľutinka na ul. Za Ľutinkou v rozsahu opravy 

lavičiek a stola,  

 sanácia troch unimobuniek v havarijnom stave z areálu futbalového ihriska. 

 získanie  športového náradia a náčinia v hodnote 4 712 Eur v rámci projektu „Výstavby, 

modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu“ od 

Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR cestou Národného športového centra Bratislava 

vybavenie (zverené do správy ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves).  

 

Príprava investičných akcií  
 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt 

Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves v časti Bukovec, žiadosť je v štádiu 

posudzovania, 

 podanie žiadosti o získanie dotácie na projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu 

v obci Pečovská Nová Ves, SO-02 Splašková kanalizácia“ v lokalitách ul. Mlynská, 

Jabloňová, Na Pečovec, Ľutinská, Záhradná, termín podávania žiadostí o dotáciu na rok 

2019 je do 31.10.2018, 

 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na  spoločný projekt 

obcí Pečovská Nová Ves, Ľutina a partnerského mesta a gminy Sieniawa z Poľska s 

názvom „Duchovné tradície spájajú naše cesty“, ktorý na území našej obce zahŕňa  

realizáciu stavby „Revitalizácia ul. Ľutinskej, stavebný, objekt SO-01 Cyklochodník, SO-

02 Turistické zastavenie“, žiadosť nepodporená pre nedostatok finančných prostriedkov, 
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 komplexný inžiniering vrátane vysporiadania majetkovoprávnych pomerov k pozemkom 

pod stavbou, realizácia povoľovacieho konania na výstavbu miestnej komunikácií na ul. 

Na Trubalovec (k židovskému cintorínu) – prebieha konanie o umiestnení stavby (územné 

konanie),  

 komplexný inžiniering vrátane vysporiadania majetkovoprávnych pomerov k pozemkom 

pod stavbou, realizácia povoľovacieho konania na výstavbu miestnej komunikácií na ul. 

Kvetnej (k budove PVC a rodinným domom na záhradách z ul. Kvetnej) - stavebné 

povolenie, prebieha realizácia oporného múru a protipovodňovej steny, 

 komplexný inžiniering  vrátane vysporiadania majetkovoprávnych pomerov k pozemkom 

pod stavbou, realizácia povoľovacieho konania na rekonštrukciu  miestnej komunikácie na 

ul. Ľutinskej v časti k mäsovýrobe, povolená stavba, pripravená na realizáciu v mesiaci 

október - november 2018, 

 príprava projektu komplexnej rekonštrukcie prevádzkovej budovy obecného podniku na ul. 

Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi“ (prevádzková budova bývalej tehelne), 

 príprava projektu  s názvom „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Pečovská Nová 

Ves“, ktorý rieši revitalizáciu parku pred OcÚ a realizáciu stavby „Revitalizácia ul. 

Ľutinskej, stavebný, objekt SO-01 Chodník, SO-02 Výsadba zelene“, 

 povoľovacie konanie na projekt „Rozšírenie distribučnej siete plynu k materskej škole na 

ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej Vsi, SO 01 - STL plynovod, SO 02 - pripojovacie 

plynovody“, prebieha konanie o umiestnení stavby, 

 povoľovacie konanie na projekt „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 -    

káblové NN rozvody, ul. Jabloňová, SO 02 - verejné osvetlenie, ul. Jabloňová, PS 01  - 

Úprava transformačnej stanice TS6“, vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, 

 povoľovacie konanie na projekt „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 - 

káblové NN rozvody, ul. Záhradná, SO 02 - verejné osvetlenie“, vydané rozhodnutie 

o umiestnení stavby, 

 inžinierska činnosť k príprave projektu „Rozšírenie elektrifikácie obce Pečovská Nová Ves 

- ul. Mlynská, Na Pečovec“, príprava podkladov pre konanie o umiestnení stavby, 

Podané žiadosti o nenávratné finančné prostriedky EÚ a ŠR  

(Prehľad pomernej časti podaných žiadostí) 

 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt „EuroVelo 11 

v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“, 

projekt bol podporený sumou 723 592,14 Eur, zavŕšený proces verejného obstarávania 

(ďalej iba „VO“) dodávateľa stavby, prebieha kontrola  VO, projekt pripravený na 

realizáciu v roku 2018, 

 podanie žiadosti o získanie dotácie na projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu 

v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 Vodovod“ v lokalitách ul. Mlynská, Jabloňová, Na 

Pečovec, Ľutinská a Kostolná, projekt podporený a zrealizovaný, prebieha proces  

kolaudácie stavieb, 

 zapojenie sa do Národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov 

v marginalizovaných Rómskych komunitách s názvom projektu „Podpora vysporiadania 

pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“,                                                         

 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt „Rozšírenie 

zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“, 

 podanie žiadosti získanie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 

na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – Obecný úrad – prevádzková 

budova“ na pozemku parc. č. 663/2  kat. územie Pečovská Nová Ves, projekt bol 

podporený sumou cca. 87 000 Eur, stavba je zrealizovaná, 
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 podanie žiadosti o získanie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 

2018 pre financovanie projektu „Revitalizácia areálu multifunkčného ihriska v Pečovskej 

Novej Vsi, lokalita Roveň“,  projekt bol podporený sumou 1 500 Eur, oplotenie 

a infraštruktúra detského ihriska je zrealizované svojpomocne, obec z vlastných 

finančných prostriedkov vybudovala detské ihrisko v areáli, ihrisko je v prevádzke, 

 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 

vyhlásenej Úradom Vlády Slovenskej republiky Bratislava na  projekt bol podporený 

sumou 10 000 Eur na výstavbu detského ihriska, zrealizované verejného obstarávanie 

(ďalej len „VO“), prebieha proces kontroly VO, projekt pripravený na realizáciu v roku 

2018, 

 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2018 s projektom  „Obnova telovýchovného traktu ZŠ s MŠ v Pečovskej 

Novej Vsi“, projekt zameraný na rekonštrukciu strechy telocvične nebol podporený, 

 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, projekt je v štádiu posudzovania,  

 podanie žiadosti o získanie dotácie na projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu 

v obci Pečovská Nová Ves, SO-02 splašková kanalizácia“ v lokalitách ul. Mlynská, 

Jabloňová, Ľutinská a Záhradná, prebieha proces  posudzovania projektu, 

 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“,   projekt je v štádiu posudzovania, 

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

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

v štádiu posudzovania, 

 získaná dotácia od predsedu vlády SR v sume 12 000.- Eur na realizáciu projektu Sanácia 

havarijného stavu múra na ul. Školskej pred ZŠ,  projekt zrealizovaný svojpomocne,    

 získaná dotácia od ministra financií SR v sume 13 500.- Eur na realizáciu projektu 

Výstavba protipovodňovej steny na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi, projekt realizujeme 

svojpomocne,    

 výbor regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov schválil našej obci sumu  

10 000.- Eur na zameranie a vyhotovenie geometrickým plánov, odborného posúdenia 

zabranej pôdy pre účely odňatia ornej pôdy k projektu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, 

úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“,     

 výbor regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov schválil našej obci sumu  

120 000.- Eur na výstavbu denného stacionára ASEN, 

 podporená žiadosť o NFP na realizáciu projektu Dobudovanie systému zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves a jeho úspešná realizácia v 

investičnom objeme  25 500.- Eur, 

 v spolupráci s partnerským mestom a gminou Sieniawa z Poľska obec podala žiadosť 

o NFP pre realizáciu projektu „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 na realizáciu 

mikroprojektov, projekt bol podporený, získaná dotácia vo výške cca. 28 000.- Eur,  

realizuje sa, 



 19 

 podporených 10 dotácií z ÚPSVaR v sume 54 061,94.- Eur na mzdy 17 pracovníkov s 

príslušenstvom v rámci projektov riešenia zamestnanosti v obci, 

 podaná žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci 

Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec 802 v investičnom náklade 27 383,31.- Eur, dotácia 

podporená, projekt zrealizovaný, 

 podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve 

obce Pečovská Nová Ves v investičnom náklade 98 000.- Eur,  projekt podporený, 

prebieha jeho realizácia, 

 obec získala dotáciu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 500,- Eur na 

rekonštrukciu umelého osvetlenia multifunkčného ihriska v lokalite Roveň, 

 podporená žiadosť o dotáciu na projekt „Pre radosť detí z pohybu (výstavba detského 

ihriska na ul. Školskej) v investičnom objeme 10 000.- Eur. 

 

Iné 
 získali sme bezplatným prevodom od Slovenskej republiky v zastúpení Slovenským 

pozemkovým fondom Bratislava pozemky vo výmere 3 206 m2 do vlastníctva obce 

Pečovská Nová Ves pod budúcou verejnoprospešnou stavbou „Protipovodňová ochrana 

obce Pečovská Nová Ves - časť Bukovec“  

 získali sme bezplatným prevodom od Slovenskej republiky v zastúpení Slovenským 

pozemkovým fondom Bratislava pozemky vo výmere 10 055 m2  do vlastníctva obce 

Pečovská Nová Ves pod spoločným projektom obcí Pečovská Nová Ves, Ľutina 

a partnerského mesta a gminy Sieniawa z Poľska s názvom „Duchovné tradície spájajú 

naše cesty“, ktorý na území našej obce zahŕňa  realizáciu stavby „Revitalizácia ul. 

Ľutinskej, stavebný objekt SO-01 Cyklochodník, SO-02  Turistické zastavenia“, 

 postupné vysporiadavanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam pod miestnymi 

komunikáciami od pôvodných vlastníkov v prospech obce vrátane získania pozemkov vo 

vlastníctve štátu na obec pod verejnoprospešnými stavbami, 

 existencia terénnej sociálnej práce v obci, 

 existencia komunitnej sociálnej práce v obci, 

 existencia opatrovateľskej služby v obci, 

 zverenie motorového vozidla Škoda Fabia combi vo vlastníctve obce na rozvoz stravy zo 

školskej jedálne do elokovaných pracovísk materských škôl, 

 legalizáciou stavieb - dvoch plechových montovaných skladov v lokalite Roveň pri bývalej 

tehelni nadobudnutých obcou v rokoch, 

 legalizácia stavby - budovy bývalej tehelne vybudovanej v roku 1968,  

 legalizácia čiernej stavby kostolík v rómskej osade 

 legalizácie  stavby - prevádzkovej budovy na ul. Školskej č. 818  (klub dôchodcov) 

vybudovanej v roku 1971, 

 odstránenie nedostatkov a kolaudácia stavby „Rekonštrukcia historickej budovy obecného 

úradu“, ktorá bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 2006. 

 

Kultúrno-spoločenská oblasť a šport 
 zvyšovanie úrovne tradičných kultúrno-spoločenských akcií (MDD (Zahrajko zo 

Spievankova), Pečovskonovoveský jarmok (PUĽS, Šarišanci, Iné Kafe),  fašiangy + 

zabíjačka s detským kútikom, …) 

 vytváranie kvalitnejších podmienok pre činnosť spoločenských organizácií 
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K bodu č. 12 
 V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“  neodzneli žiadne  

otázky a podnety poslancov OZ.  

 

 

 K bodu č. 13 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ nezazneli žiadne otázky. Pri 

prejednávaní tohoto bodu nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti.  

 

 

K bodu č. 14 

Na záver zasadnutia OZ starosta obce v súvislosti s blížiacim sa koncom funkčného 

obdobia starostu obce a poslaneckého zboru poďakoval všetkým poslancom obecného 

zastupiteľstva za racionálny prístup k výkonu funkcie, na ktorú dostali mandát od občanov 

Pečovskej Novej Vsi. Uviedol, že vďaka vzájomnému porozumeniu a rozumnému prístupu 

k výkonu funkcie sme spoločne dokázali dosiahnuť nadštandardné výsledky, prípravu 

a podporu množstva projektov, urobiť našu obec krajšou a ekonomicky silnou, zvýšiť kvalitu 

života jej občanov. Tým poslancom, ktorí sa uchádzajú o post poslancov OZ v blížiacich sa 

komunálnych voľbách 2018 zaželal úspech dňa 10.11.2018. Všetkým prítomným poslancom 

OZ odovzdal morálne ocenenie za odvedenú prácu v podobe ďakovného listu za prácu 

poslanca OZ vo funkčnom období 2014 – 2018.   

Poslanec Jaroslav Želinský v mene všetkých poslancov OZ poďakoval starostovi obce 

a prednostovi OcÚ za odvedenú prácu. Kolegom poslancom OZ sa poďakoval za spoluprácu, 

vzájomné pochopenie a odvedenú prácu v prospech obce.  

Starosta obce všetkých prítomných pozval na pripravované kultúrnospoločenské akcie 

do vynovených kultúrnospoločenských priestorov obecného úradu na  akadémiu pre seniorov 

v rámci mesiaca úcty k starším o 16.00 h. dňa 24. októbra 2018 (streda) a o 14.00 h. dňa      

27. októbra 2018 (sobota) do areálu pred obecný úrad na Jablučkové slávnosti a vystúpenie 

hudobnej skupiny Traky. Na záver sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 

OZ.   

  

 

  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Peter Novický - 

PhDr. Slavomír Karabinoš - 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 
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