
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

10.12.2018 

v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Ing. Štefan Tall do bodu č. 9. 
                         

 

K bodu č. 1 

1.1 Úvodnú - slávnostnú časť ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len 

„OZ“) otvoril a zasadnutie viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce. Konala sa 

v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ za prítomnosti zástupcov verejnosti (viď prezenčná 

listina, ktorá tvorí prílohu zápisnice). 

 

1.2 Za zapisovateľku starosta obce určil Mgr. Annu Hrabčákovú, za overovateľov zápisnice 

Jána Antola a Petra Novického. 

 

1.3 Starosta obce vyzval predsedu miestnej volebnej komisie Mgr. Norberta Dujavu, aby 

oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí konanými dňa       

10. novembra 2018.  

 Predseda miestnej volebnej komisie uviedol, že v obci Pečovská Nová Ves bol 

vytvorený jeden volebný obvod a dva volebné okrsky. Na základe výsledkov z celkového 

počtu osôb zapísaných vo voličských zoznamoch - 1911 sa volieb zúčastnilo 1080 voličov. 

Z uvedeného počtu  bolo pre voľby do obecného zastupiteľstva odovzdaných 1063 platných 

hlasovacích lístkov a pre voľbu starostu obce 1047 platných hlasovacích lístkov. Do  funkcie 

starostu obce bol zvolený  PhDr. Jaroslav Dujava (698 hlasov).  Z navrhnutých kandidátov na 

poslancov do OZ boli zvolení: PhDr. Slavomír Karabinoš (607 hlasov), Jaroslav Želinský 

(451 hlasov), PhDr. Jaroslav Dujava (447 hlasov),  Ing. Jozef Kolcun  (446 hlasov), Ing. 

Štefan Tall (378 hlasov),  Ján Antol (371 hlasov), Mgr. Viera Horňáková (347 hlasov), Mgr. 

Katarína Falatová (344 hlasov), Peter Novický (340 hlasov).   

 Predseda miestnej volebnej komisie uviedol, že PhDr. Jaroslav Dujava bol súčasne 

zvolený za starostu obce a aj za poslanca obecného zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu sa 

dnešného dňa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Prvým náhradníkom 

- kandidátom, ktorý nebol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných platných hlasov je Ing. Radoslav Lipjanec (303 hlasov). Vzhľadom k vyššie 

uvedeným skutočnostiam sa stal deviatym poslancom OZ.  

Kópia zápisnice miestnej volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

1.4 V uvedenom bode programu predpísaným spôsobom novozvolený starosta obce zložil  

sľub starostu obce a z rúk  predsedu miestnej volebnej komisie prevzal osvedčenie o zvolení 

za starostu obce.    

 

1.5 V uvedenom bode programu zapisovateľka miestnej volebnej komisie Terézia Bočkaiová 

prečítala sľub poslancov a následne všetci prítomní novozvolení poslanci OZ predpísaným 



spôsobom zložili sľub poslanca OZ a z rúk predsedu miestnej volebnej komisie si prezvali  

osvedčenie o zvolení za poslanca OZ. 

 

1.6 Po slávnostnom zložení sľubov novozvolených poslancov OZ vystúpil s úvodným 

prejavom novozvolený starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava.  

Po ukončení predmetného bodu programu nasledovala prestávka v zasadnutí OZ. 

 

K bodu č. 2 

 Po prestávke pokračovalo zasadnutie OZ už v priestoroch pracovne starostu obce na 

OcÚ Pečovská Nová Ves. V tejto časti zasadnutia sa už na zasadnutí žiadny zástupca 

verejnosti nenachádzal. 

Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 8 poslancov, chýba Ing. 

Štefan Tall, ktorý svoje meškanie oznámil a ospravedlnil plnením neodkladných pracovných 

povinností.  

Starosta obce konštatoval, že OZ je uznášania schopné. Poslanci OZ zobrali na 

vedomie určenie overovateľov zápisnice a výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 

v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 190/2018 

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 Petra Novického.                                                        

        

Uznesenie č. 191/2018 

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  

 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v obci 

Pečovská Nová Ves.                                                        

 

Starosta obce navrhol, aby program pracovnej časti ustanovujúceho 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. Úvodné náležitosti 

 Otvorenie zasadnutia 

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu a volieb do 

obecného zastupiteľstva 

 Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  



   zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený sobášiť 

6. Oznámenie poverenia poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zastupovať starostu 

obce 

7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov, podpredsedov a tajomníkov 

8. Určenie poslaneckých obvodov 

9. Voľba delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 

10. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

11. Schválenie plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2019 

12. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov 

13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

14. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 6/2018 

15. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 

16. Návrh na schválenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019 

17. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, viacročnému 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 - 2021 a k návrhu programového 

rozpočtu na roky 2019 - 2021  

18. Schválenie návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019, viacročného rozpočtu 

obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 - 2021 a programového rozpočtu na roky 2019 – 

2021  

19. Doručené podania 

20. Rôzne 

21. Diskusia 

22. Otázky a podnety poslancov obecného zastupiteľstva  

23. Otázky a podnety občanov 

24. Záver 

 

Poslanci OZ schválili program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ podľa 

predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 192/2018 

  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 ustanovujúceho zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 3 

 V tomto bode programu poslanci OZ schválili zloženie návrhovej, volebnej 

a mandátovej komisie.  

Návrhová komisia: PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Viera Horňáková, Ján Antol 

Volebná komisia: Ing. Radoslav Lipjanec, Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Katarína Falatová 

Mandátová komisia: Jaroslav Želinský, Peter Novický, Ján Antol 

 

 



Uznesenie č. 193/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

        schvaľuje  

 

 návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Viera Horňáková, Ján Antol. 

                                                                

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 194/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  
volebnú komisiu v zložení: Ing. Radoslav Lipjanec, Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Katarína 

Falatová.  

                                  

Hlasovanie : Za  7                      Proti     0                              Zdržal sa       1  

                                                                                                          (Mgr. Katarína Falatová) 

 

Uznesenie č. 195/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

schvaľuje  

 

mandátovú komisiu v zložení: Jaroslav Želinský, Peter Novický, Ján Antol.         

                                                        

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0                                                  

 

K bodu č. 4 

 V tomto bode programu poslanci OZ hlasovaním schválili Jaroslava Želinského, 

poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v súlade s § 12 zákona 

o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 196/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

Jaroslava Želinského, poslanca OZ v Pečovskej Novej Vsi, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OZ v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení.                                                                

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       1 

                                                                                                          (Jaroslav Želinský)                                                  

 

 

 



K bodu č. 5 

 V tomto bode programu poslanci OZ schválili do funkcie  sobášiaceho PhDr. 

Slavomíra Karabinoša. 

 

Uznesenie č. 197/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

do funkcie sobášiaceho PhDr. Slavomíra Karabinoša, poslanca OZ v Pečovskej Novej Vsi. 

                                                                

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                          Zdržal sa  1  

                                                                                                      (PhDr. Slavomír Karabinoš)          

 

K bodu č. 6   

 Vzhľadom na dosiahnuté výsledky v komunálnych voľbách 2018 sa starosta obce 

PhDr. Jaroslav Dujava rozhodol plne akceptovať vôľu voličov a s účinnosťou od 10.12.2018 

poveril zastupovaním starostu obce PhDr. Slavomíra Karabinoša, ktorému v uvedených 

voľbách dôverovalo evidentne najviac voličov.  

 

Uznesenie č. 198/2018 
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  

 

poverenie poslanca PhDr. Slavomíra Karabinoša zastupovaním starostu obce Pečovská Nová 

Ves s účinnosťou od 10.12.2018 

 

K bodu č. 7 

 V tomto bode programu poslanci OZ schválili zriadenie štyroch z piatich odborných 

komisií a ich zloženie. Zhodli sa na tom, že do najbližšieho zasadnutia OZ predsedovia 

komisií predložia na schválenie návrhy ďalších členov odborných komisií.  

 

Komisiu výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho 

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

v zložení: 

Predseda: Ing. Jozef Kolcun 

Podpredseda: Peter Novický 

Tajomník: Terézia Bočkaiová 

Člen: Ing. Michal Petrík  

 

Uznesenie č. 199/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

komisiu výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, 

životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v zložení: 

Predseda: Ing. Jozef Kolcun 

Podpredseda: Peter Novický 



Tajomník: Terézia Bočkaiová 

Člen: Ing. Michal Petrík                                                  

                                    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Komisiu pre vzdelávanie, kultúry a športu, práce s mládežou, spoločenskými 

a záujmovými organizáciami, práce s Rómami v zložení: 

Predseda: PhDr. Slavomír Karabinoš 

Podpredseda: Mgr. Viera Horňáková 

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková 

 

Uznesenie č. 200/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

komisiu pre vzdelávanie, kultúry a športu, práce s mládežou, spoločenskými a záujmovými 

organizáciami, práce s Rómami v zložení: 

Predseda: PhDr. Slavomír Karabinoš 

Podpredseda: Mgr. Viera Horňáková 

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     1                                        Zdržal sa       0          

                                                            (Mgr. Viera Horňáková)                            

 

Komisiu sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 

medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov v zložení: 

Predseda: Ing. Radoslav Lipjanec 

Podpredseda: Mgr. Katarína Falatová 

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková 

Člen: Ing. Jozef Balaščík 

 

Uznesenie č. 201/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

komisiu sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 

medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov v zložení 

Predseda: Ing. Radoslav Lipjanec 

Podpredseda: Mgr. Katarína Falatová 

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková 

Člen: Ing. Jozef Balaščík 

 

Hlasovanie : Za  6                               Proti    0                              Zdržal sa  2  

                                                                                                           (Mgr. Katarína Falatová,     

                                                                                                           Mgr. Viera Horňáková)          

 

 

 



Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Jaroslav Želinský 

Podpredseda: Ján Antol 

Člen: Peter Novický  

 

Uznesenie č. 202/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zložení 

Predseda: Jaroslav Želinský 

Podpredseda: Ján Antol 

Člen: Peter Novický  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Vzhľadom, k tomu že sa na zasadnutí OZ nenachádza Ing. Štefan Tall, ktorý naviac 

ešte nezložil sľub poslanca OZ a bol navrhnutý na predsedu komisie ekonomickej, kontroly 

a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti, poslanci OZ 

navrhli, aby zloženie predmetnej komisie bolo prejednané až následne po príchode Ing. 

Štefana Talla a jeho zložení sľubu poslanca. 

 

K bodu č. 8 

 V tomto bode programu poslanci OZ prejednali návrh rozdelenia poslaneckých 

obvodov a rozdelenie poslancov do jednotlivých poslaneckých obvodov, ktorý bol predložený 

takto:  

Ing. Radoslav Lipjanec - posl. obvod č. 1 - ul. Hlavná 1-12,  88-116, Na Hliník, Za Majerom 

Ing. Jozef Kolcun - posl. obvod č. 2 - ul. Ľutinská, Záhradná 

Mgr. Viera Horňáková - posl. obvod č. 3 - ul. Na Dujave, Za Ľutinkou  

Ján Antol - posl. obvod č. 4 - ul. Kvetná , Na Trubalovec 

Mgr. Katarína Falatová - posl. obvod č. 5 - ul. Rómska 

Jaroslav Želinský - posl. obvod č. 6 - ul. Mlynská, Orgovánová 

PhDr. Slavomír Karabinoš - posl. obvod č. 7 - ul. Hlavná 13-87, Poľský dvor, Na Pečovec   

Peter Novický - posl. obvod č. 8 - ul. Kostolná , Školská 

Ing. Štefan Tall - posl. obvod č. 9 - ul. Jabloňová, Na Rybníkoch, Južná.    

    

V diskusii vystúpila Mgr. Katarína Falatová, ktorá odmietla poslanecký obvod - ul. 

Rómsku a požiadala o pridelenie obvodu na ulici Kostolnej, kde býva. Starosta jej odpovedal, 

že predmetný obvod má už z minulého obdobia poslanec Peter Novický, ktorý sa ho odmietol 

vzdať. Poslankyňa Mgr. Viera Horňáková žiadala poslanecký obvod – ul. Hlavnú, kde býva. 

Starosta obce navrhol prejednanie predmetného bodu po tom, čo budú prítomní všetci deviati 

poslanci. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode programu poslanci OZ prejednali návrh nových delegovaných zástupcov 

obce Pečovská Nová Ves do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. S návrhom 

nesúhlasila Mgr. Viera Horňáková, ktorá za členku navrhla poslankyňu Mgr. Katarínu 

Falatovú. Poslanci OZ hlasovali o jednotlivých kandidátoch samostatne.  



Uznesenie č. 203/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri         

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves - PhDr. Slavomíra Karabinoša.  

    

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                         Zdržal sa       1  

                                                                                                     (PhDr. Slavomír  Karabinoš)          

 

Uznesenie č. 204/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Petra Novického.  

    

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       1  

                                                                                                               (Peter Novický)         

 

Uznesenie č. 205/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Ing. Jozefa Kolcuna.  

    

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       1          

                                                                                                               (Ing. Jozef Kolcun) 

 

Uznesenie č. 206/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Jarmilu Dinisovú.  

    

Hlasovanie : Za  4                      Proti    2                                             Zdržal sa     2 

                                                     (Mgr. Falatová,                                 (Ing. Kolcun,  

                                                     Mgr. Horňáková)                              Ing. Lipjanec)       

 

Uznesenie č. 207/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  



s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Mgr. Katarínu Falatovú.  

    

Hlasovanie : Za  4                      Proti    0                                 Zdržal sa     4  

                                                                                                      (PhDr. Slavomír Karabinoš,  

                                                                                                       Jaroslav Želinský,  

                                                                                                       Ján Antol,                                                                                                             

                                                                                                       Mgr. Katarína Falatová)           

 

Vzhľadom na výsledky hlasovania a rovnaký počet hlasov navrhovaných kandidátov 

Jarmily Dinisovej a Mgr. Kataríny Falatovej  sa poslanci OZ rozhodli opakovane hlasovať 

o všetkých piatich kandidátoch opätovne po príchode Ing. Štefana Talla. Ten sa v danej chvíli 

dostavil na zasadnutie OZ. Ing. Štefan Tall zložil predpísaným spôsobom dodatočne sľub 

poslanca OZ a následne sa poslanci OZ vrátili k prejednaniu zloženia ekonomickej komisie 

pôvodne navrhovanú v bode programu č. 7.  

Poslanci OZ schválili: 

 

Komisiu ekonomickú, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, 

riešenia nezamestnanosti  

Predseda: Ing. Štefan Tall 

Podpredseda: Jaroslav Želinský 

      Tajomník: Mgr. Anna Hrabčáková  

 

Uznesenie č. 208/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

komisiu ekonomickú, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia 

nezamestnanosti v zložení: 

Predseda: Ing. Štefan Tall 

Podpredseda: Jaroslav Želinský 

      Tajomník: Mgr. Anna Hrabčáková  

                                                            

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Poslanci OZ sa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vrátili k prejednaniu 

rozdelenia poslaneckých obvodov pôvodne navrhovaných v bode programu č. 8.  

V diskusii vystúpil poslanec Jaroslav Želinský, ktorý sa vzdal poslaneckého obvodu č. 

6 - ul. Mlynská, Orgovánová v prospech pôvodnému návrhu poslaneckého obvodu pre 

poslankyňu Mgr. Katarínu Falatovú poslanecký obvod č. 5 - ul. Rómska. Poslanec Ing. 

Radoslav Lipjanec sa vzdal v prospech pôvodnému návrhu poslaneckého obvodu č. 1 - ul. 

Hlavná 1-12,  88-116, Na Hliník, Za Majerom v prospech poslankyne Mgr. Viery Horňákovej 

- poslanecký obvod č. 3 - ul. Na Dujave, Za Ľutinkou.  

 Poslanci OZ schválili rozdelenie poslaneckých obvodov. 

 

Uznesenie č. 209/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 



schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 rozdelenie poslaneckých obvodov a rozdelenie poslancov 

do jednotlivých poslaneckých obvodov takto: 

 

Mgr. Viera Horňáková - posl. obvod č. 1 - ul. Hlavná 1-12,  88-116, Na Hliník, Za Majerom 

Ing. Jozef Kolcun - posl. obvod č. 2 - ul. Ľutinská, Záhradná 

Ing. Radoslav Lipjanec - posl. obvod č. 3 - ul. Na Dujave, Za Ľutinkou  

Ján Antol - posl. obvod č. 4 - ul. Kvetná , Na Trubalovec 

Jaroslav Želinský - posl. obvod č. 5 - ul. Rómska 

Mgr. Katarína Falatová - posl. obvod č. 6 - ul. Mlynská, Orgovánová 

PhDr. Slavomír Karabinoš - posl. obvod č. 7 - ul. Hlavná 13-87, Poľský dvor, Na Pečovec   

Peter Novický - posl. obvod č. 8 - ul. Kostolná , Školská 

Ing. Štefan Tall - posl. obvod č. 9 - ul. Jabloňová, Na Rybníkoch, Južná.          

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

Poslanci OZ v kompletnom deväť člennom zložení sa vrátili k prejednaniu návrhu 

členov rady školy pôvodne navrhovaným v bode č. 9. 

 

 

Uznesenie č. 210/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - PhDr. Slavomír Karabinoš.  

    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                          Zdržal sa       1  

                                                                                                      (PhDr. Slavomír Karabinoš)         

 

Uznesenie č. 211/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Peter Novický.  

    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       1          

                                                                                                               (Peter Novický) 

 

Uznesenie č. 212/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Ing. Jozef Kolcun.  



    

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       1       

                                                                                                               (Ing. Jozef Kolcun) 

 

Uznesenie č. 213/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Jarmila Dinisová.  

    

Hlasovanie : Za  5                      Proti     2                                  Zdržal sa       2  

                                                     (Mgr. Katarína Falatová,             (Ing. Jozef Kolcun,  

                                                     Mgr. Viera Horňáková)                Ing. Radoslav Lipjanec)       

 

 

Uznesenie č. 214/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nového delegovaného zástupcu do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves - Mgr. Katarína Falatová.  

    

Hlasovanie : Za  3                                Proti  0            Zdržal sa       6 

                                                                                             (PhDr. Slavomír Karabinoš,  

                                                                                             Jaroslav Želinský,  

                                                                                             Ján Antol,  

                                                                                             Mgr. Katarína Falatová,  

                                                                                             Peter Novický,  

                                                                                             Ing. Štefan Tall)           

 

Uznesenie č. 215/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

s účinnosťou od 10. decembra 2018 nových delegovaných zástupcov do Rady školy pri ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves v tomto zložení: PhDr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický, Ing. 

Jozef Kolcun, Jarmila Dinisová.  

    

Hlasovanie : Za  7                      Proti     0                               Zdržal sa       2        

                                                                                                          (Mgr. Katarína Falatová,               

                                                                                                          Mgr. Viera Horňáková) 

 

K bodu č. 10 

 V tomto bode programu poslanci OZ schválili plán zasadnutí OZ na rok 2019 

v dvojmesačnom cykle. Dôvodom je objem a rozsah prejednávanej agendy. 

  



Uznesenie č. 216/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  
Program zasadnutí OZ na rok 2019: 

15.2.2019 

12.4.2019 

14.6.2019 

16.8.2019 

11.10.2019 

13.12.2019   

    

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

K bodu č. 11 

V tomto bode programu poslanci OZ schválili plán kultúrnospoločenských akcií na 

rok 2019. 

 

Uznesenie č. 217/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  
 

plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2019. 

január 2019  Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce   

február 2019  Detský karneval 

   Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi 

marec 2019  MDŽ 

apríl 2019  Rómsky deň 

máj 2019  Prvomájový beh zdravia  

               Deň matiek 

jún 2019  Medzinárodný deň detí 

august 2019  Pečovskonovoveský jarmok 

október 2019  Jablučkové slávnosti 

Akadémia v rámci mesiaca úcty k starším 

december 2019 Mikuláš 

               Vianočné trhy  

                          Vianočný koncert 

               Zimný pochod: okruh Majdan – chata Čergov – Lysá – Majdan 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

K bodu č. 12 

V tomto bode programu na prerokovaný plat starostu obce. Prednosta OcÚ Andrej 

Petruš informoval poslancov OZ, že starosta obce je odmeňovaný podľa zákona číslo 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v z. n. p. a detailne vysvetlil jeho skladbu a možnosť poslancov OZ zvýšiť ho až o 60 %.  

V diskusii vystúpili poslanci - PhDr. Slavomír Karabinoš, ktorý navrhol ponechať 

starostovi jeho terajší plat, ktorý je navýšený o 40 %, Ing. Radoslav Lipjanec navrhol 

zvýšenie platu starostu o 50 %, starosta obce, ktorý odmietol prijať navýšenie platu nad rámec 



terajšieho platu, ktorý mu poslanci OZ schválili za dosiahnuté výsledky po troch rokoch vo 

funkcii, Ján Antol navrhol ponechať starostovi jeho terajší plat navýšený o 40 %.  

OZ schválilo starostovi obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 4, ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov plat zvýšený o 40 % s účinnosťou od 10. decembra 2018.  

 

Uznesenie č. 218/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

určuje  

 

starostovi obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslavovi Dujavovi v súlade s § 4 ods. 2 zákona  

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 40 % mesačne, s účinnosťou od                

10. decembra 2018.  

                                                                

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

 V tomto bode programu boli prejednané a schválené poslancami OZ aj zásady 

odmeňovania poslancov OZ a členov komisií, ktoré podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.4.2010 schvaľuje OZ. Podľa týchto zásad je 

odmeňovaný aj zástupca starostu obce. Zásady odmeňovania sú prílohou zápisnice OZ. 

 V rámci prejednávania predmetného bodu programu vystúpil zástupca starostu obce 

PhDr. Slavomír Karabinoš a vzhľadom na priznanie mu mesačnej odmeny za zastupovanie 

starostu obce, ktorého rozsah bude konkrétne stanovený starostom obce (vedenie obecnej 

kroniky, starostlivosť o oblasť kultúry, marketing, komunikácia s médiami a i.) sa verejne 

vzdal nároku odmeny poslanca OZ za účasť na všetkých zasadnutiach OZ, za účasť na 

všetkých zasadnutiach komisií OZ a za výkon osobitných funkcií s účinnosťou od 10.12.2018 

po dobu jeho výkonu funkcie zástupcu starostu obce. Starosta obce ho informoval, že jeho 

vyhlásenie o vzdaní sa odmien do zápisnice zo zasadania OZ nepostačuje, musí dané 

vyhlásenie urobiť písomne, listom podaným do podateľne OcÚ. 

 

Uznesenie č. 219/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

  

s účinnosťou od 10. decembra 2018 zásady odmeňovania poslancov OZ, členov odborných 

komisií a zástupcu starostu obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                 Zdržal sa       3  

                                                                                                             (Ing. Štefan Tall, 

                                                                                                             Mgr. Katarína Falatová,          

                                                                                                             Mgr. Viera Horňáková) 

K bodu č. 13 

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

Matisovská predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská 

Nová Ves na I. polrok 2019 a požiadala o jeho schválenie OZ. Poslanci OZ schválili 

predložený návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 



Uznesenie č. 220/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na I. polrok 2019, 

konkrétne: 

a) kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

 kontrola sťažností a petícií za roky 2017 a 2018 

 kontrola účtovných dokladov – došlé faktúry za rok 2018 

 kontrola účtovnej závierky k 31.12.2018 

 kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce  

 kontrola plnenia uznesení  

b)  výkon ostatnej kontrolnej činnosti: 

 vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce na rok 2018 

 vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

K bodu č. 14 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením  č. 6/2018, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 

24 430 Eur. Detailne špecifikoval pohyby na jednotlivých položkách v príjmoch aj výdajoch 

a konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 357 000,- Eur.  

  Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2018. 

 

Uznesenie č. 221/2018 

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. 6/2018 zo dňa 10.12.2018. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                               Zdržal sa       2  

                                                                                                           (Mgr. Katarína Falatová,                                

                                                                                                      Mgr. Viera Horňáková) 

K bodu č. 15 

 V tomto bode poslanci OZ prejednali VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019. Referentka 

ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková oboznámila poslancov OZ s dôvodovou 

správou k predloženému návrhu navýšenia poplatkov za komunálny odpad a i.. V diskusii 

vystúpili poslanci OZ – Ing. Radoslav Lipjanec, prednosta OcÚ, starosta obce, Jaroslav 

Želinský, PhDr. Slavomír Karabinoš. 

 Poslanci OZ schválili VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019. 

 

 



Uznesenie č. 222/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pečovská Nová Ves č. 2/2018 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 

2019. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     1                                        Zdržal sa    0  

                                                             (Ing. Radoslav Lipjanec)                                

 

K bodu č. 16 

 V rámci predmetného bodu programu  poslanci OZ zobrali na vedomie návrh rozpočtu 

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 v rozsahu originálnych kompetencií pre materskú 

školu, školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. 

 V diskusii vystúpili poslanci OZ - PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Katarína Falatová 

a  starosta obce. 

 Poslanci OZ následne schválili VZN o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 223/2018 

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  

 

návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 v rozsahu originálnych kompetencií 

pre materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. 

 

Uznesenie č. 224/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pečovská Nová Ves č. 3/2018 o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019.  
 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

K bodu č. 17 

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

Matisovská predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 

2019, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2020 - 2021 

a k programovému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 a viacročnému rozpočtu na 

roky 2020 a 2021. Záverom bolo jej odporúčanie pre OZ predložený návrh rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2019 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Podobne 

odporučila programový rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 schváliť a viacročný 

rozpočet na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie.  

            Poslanci OZ vzali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na 

vedomie. 



Uznesenie č. 225/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves na rok 2019, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2020 – 2021 

a k návrhu programového rozpočtu na roky 2019 – 2021. 

 

K bodu č. 18 

             V úvode prejednávaného bodu programu poslanci OZ prejednali žiadosti 

spoločenských organizácií pôsobiacich v obci o dotácie na ich činnosť v roku 2019. Starosta 

predniesol návrh, aby obce obdobne ako v predchádzajúcich rokoch sa 30% schválenej výšky 

dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie viazalo na kvalifikovanú, systematickú 

a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov a zmysluplného riešenia 

voľno časových aktivít mladých ľudí v obci. V prípade, že bude kontrolnou činnosťou zistené, 

že organizácia, ktorá má vo svojich radoch mladých členov sa o ich výchovu, nestará, resp. ju 

nezabezpečuje, schválená dotácia jej bude krátená o pomernú časť. Naopak, organizácii, ktorá 

bude v tomto smere plniť úlohy a bude vzorne reprezentovať obec,  bude na konci roka 

poskytnutá časť dotácie organizácie, ktorej bola dotácia krátená. Tento návrh vníma ako 

formu motivácie a hlavne rozhýbania tých organizácii, ktoré s mládežou nepracujú.  

 Poslanci OZ schválili dotácie pre činnosť spoločenských organizácií v obci 

Pečovská Nová Ves na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 226/2018 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

dotáciu na činnosť:   vo výške 2700,00 Eur pre  FS Jablonečka 

                                  vo výške   600,00 Eur pre Úniu žien Slovenska 

                                  vo výške 1000,00 Eur pre Klub dôchodcov 

                                 vo výške   300,00 Eur pre miestny spolok SČK 

                                 vo výške   750,00 Eur pre TJ Orol  stolnotenisový oddiel 

                                 vo výške   600,00 Eur pre DHZ 

                                 vo výške 7700,00 Eur pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves 

                                 vo výške   100,00 Eur pre Zväz chovateľov poštových holubov 

 

s tým, že 30% schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie bude  

viazaných na kvalifikovanú, systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy 

mladých nástupcov a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci 

s výnimkou Únie žien Slovenska, Klubu dôchodcov a Zväzu chovateľov poštových holubov. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       1 

                                                                                                          (Ján Antol) 

 

   

 V ďalšej časti zasadnutia OZ nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves na rok 2019. Starosta obce predniesol poslancom OZ jeho  návrh vrátane programov 

a podprogramov. Referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková oboznámila 



poslancov OZ a detailne informovala o jeho príjmovej a výdavkovej časti, osobitnú pozornosť 

starosta obce venoval investičným akciám obce na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 - 2021.  

 Poslanci OZ schválili rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 vrátane 

programov a podprogramov a zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu 

obce. 

 

Uznesenie č. 227/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 vrátane programov a podprogramov na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                               Zdržal sa       2  

                                                                                                           (Mgr. Katarína Falatová,                                

                                                                                                  Mgr. Viera Horňáková) 

 

Uznesenie č. 228/2018 

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 

 

viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2020 – 2021, vrátane programov 

a podprogramov. 

 

K bodu č. 19 

  V rámci predmetného bodu poslanci OZ prejednali doručené podania. 

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

október 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-239 zo dňa 31.10.2018.  

 

Uznesenie č. 229/2018 

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 október 2018 vo výške 4750.- 

Eur  pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-239 

zo dňa 31.10.2018.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

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

november 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-251 zo dňa 21.11.2018.  

 

 

 

 



Uznesenie č. 230/2018 

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 november 2018 vo výške 

5100.- Eur  pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-251 zo dňa 21.11.2018.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.3. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-258 zo dňa 27.11.2018 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od 

zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 pre žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 231/2018 

          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 zdravotných poisťovní Union a Dôvera 

z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 vo výške 623,64 Eur pre ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-258 zo dňa 

27.11.2018. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.4. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-252 zo dňa 21.11.2018 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od 

ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku pre  žiadateľa. 

  

Uznesenie č. 232/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy 

o poskytnutí príspevku vo výške 2181,76 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-252 zo dňa 21.11.2018. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.5. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-238 zo dňa 25.10.2018 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od 

ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku pre  žiadateľa. 

  

 

 

 

 



Uznesenie č. 233/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy 

o poskytnutí príspevku vo výške 539,80 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-238 zo dňa 25.10.2018. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.6. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-234 zo dňa 24.10.2018 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od 

ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku pre  žiadateľa. 

  

Uznesenie č. 234/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy 

o poskytnutí príspevku vo výške 539,80 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-ZSsMS-234 zo dňa 24.10.2018. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

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

november 2018  pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-260 zo dňa 6.12.2018.  

 

Uznesenie č. 235/2018 

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 november 2018 vo výške 

5600.- Eur  pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2017/090-

ZSsMS-260 zo dňa 6.12.2018.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.8. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn.  PNV-2017/090-

ZSsMS-261 zo dňa 6.12.2018 schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od rodičov, 

ktorých deti navštevujú ŠKD, MŠ, CVČ a réžiu k stravnému za IV. štvrťrok 2018 v sume 

6500.- Eur. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 236/2018 

     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, MŠ, 

CVČ a réžiu k stravnému za IV. štvrťrok 2018 v sume 6500.- Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves na základe žiadosti  sp. zn.  PNV-2017/090-ZSsMS-261 zo dňa 6.12.2018. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.9. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn.  PNV-2017/090-

ZSsMS-250 zo dňa 19.11.2018 schválili poskytnutie finančných prostriedkov na preklenutie 

časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR Prešov za mesiace 

november a december 2018 a z MPC Bratislava – národný projekt „Škola otvorená všetkým“ 

za mesiac november – december 2018 v sume 16 493.- Eur. 

 

Uznesenie č. 237/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov v sume 16 493.- Eur na preklenutie časového nesúladu 

medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR Prešov za mesiace november a december 

2018 a z MPC Bratislava - národný projekt „Škola otvorená všetkým“ za mesiac november - 

december 2018 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti  sp. zn.  PNV-2017/090-

ZSsMS-250 zo dňa 19.11.2018. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.10. Poslanci OZ schválili prenájom pozemku registra KN-C 1494/34, k. ú. Pečovská Nová 

Ves o výmere 30 m2, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves pre Vieru Červeňákovú 

a Milana Červeňáka za účelom legalizácie príbytku postavenému na predmetnom pozemku. 

K podpisu nájomnej zmluvy zástupcom obce dôjde až po tom, čo žiadatelia uhradia všetky 

nedoplatky a dlhy majúce vo vzťahu k obci Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 238/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

prenájom pozemku registra KN-C 1494/34, k. ú. Pečovská Nová Ves o výmere 30 m2, vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za cenu 0,20 Eur/m2/rok pre Vieru Červeňákovú, nar. 

25.8.1974, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 5 a Milana Červeňáka, nar. 23.6.1964, 

bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska č. 5  za účelom legalizácie príbytku postavenému na 

predmetnom pozemku na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 



19.11. Poslanci OZ schválili prenájom pozemku registra KN-C 1494/49, k. ú. Pečovská Nová 

Ves o výmere 143 m2, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves pre Františka Kaleju za 

účelom legalizácie príbytku postavenému na predmetnom pozemku. K podpisu zmluvy 

zástupcom obce dôjde po tom, čo žiadatelia uhradia všetky nedoplatky a dlhy majúce vo 

vzťahu k obci Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 239/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

prenájom pozemku registra KN-C 1494/49, k. ú. Pečovská Nová Ves o výmere 143 m2, vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za cenu 0,20 Eur/m2/rok pre Františka Kaleju, nar. 

13.3.1992, bytom Pečovská Nová Ves, ul. Rómska 11 za účelom legalizácie príbytku 

postavenému na predmetnom pozemku na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.12. Poslanci OZ schválili zámer predaja pomernej časti pozemku registra KN-C 1494/1,   

k. ú. Pečovská Nová Ves - novovytvorenej parcely KN-C 1494/69 o výmere 11 m2 na základe 

GP č. 63/2018 na oddelenie pozemku p.č. 1494/69 zo dňa 21.9.2018, vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves pre Zdenka Červeňáka za účelom rozšírenia prevádzky – obchodu. 

K následnému schváleniu predaja dôjde za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu, znaleckého posudku na určenie všeobecnej 

hodnoty pozemku a poplatkov spojených so zápisom zmeny vlastníckych vzťahov do katastra 

nehnuteľností a súčasne uhradí všetky nedoplatky a dlhy majúce vo vzťahu k obci Pečovská 

Nová Ves. V diskusii vystúpil poslanec Ing. Jozef Kolcun, ktorý sa informoval na 

identifikáciu konkrétnej parcely. Po predložení geometrického plánu na oddelenie pôvodnej 

parcely starostom obce mu postačovala situácia uvedená v dokumente. 

 

Uznesenie č. 240/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer predaja novovytvorenej parcely KN-C 1494/69 o výmere 11 m2, ktorá vznikla 

oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 1494/1, k. ú. Pečovská Nová Ves, zapísanej na 

LV 1116 na základe GP č. 63/2018 na oddelenie pozemku p.č. 1494/69 zo dňa 21.9.2018, za 

cenu 10,00 Eur/m2 pre Zdenka Červeňáka, nar. 6.1.1984, bytom Rómska 731/40, Pečovská 

Nová Ves, za účelom rozšírenia obchodnej prevádzky. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.13. Poslanci schválili predĺženie nájmu bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves  

žiadateľke, ktorá predmetný byt so svojou rodinou užíva a dňom 31.12.2018 jej končí 

nájomná zmluva. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 241/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, ul. 

Školská 12 s príslušenstvom pre Danielu Palenčárovú, nar. 9.12.1968, bytom Na Rybníkoch 

480/2, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne 

platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.14. Poslanci schválili žiadosti o predĺženie nájmu bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi pre 11 žiadateľov, ktorí predmetné byty obývajú a dňom 31.12.2018 

im končí nájomná zmluva.  

 

Uznesenie č. 242/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/22 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 11.1.1954, bytom Rómska 680/22, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 243/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Olinu Bilú, nar. 22.5.1996, bytom Rómska 680/23, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok nájomnej zmluvy aktuálne platnej zmluvy.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 244/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/24 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Zdenka Červeňáka, nar. 22.11.1967, bytom Rómska 680/24, Pečovská Nová 

Ves na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 



Uznesenie č. 245/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/25 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Róberta Bilého, nar. 9.12.1966, bytom Rómska 680/25, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  9                      Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 246/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/26 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Libušu Červeňákovú, nar. 17.4.1986, bytom Rómska 680/26, Pečovská Nová 

Ves na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 247/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/27 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Gabrielu Červeňákovú, nar. 17.12.1959, bytom Rómska 680/27, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 248/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Květu Bilú, nar. 20.8.1952, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 249/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/29 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Pavla Gabča, nar. 21.5.1970, bytom Rómska 680/29, Pečovská Nová Ves na 

obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 250/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/30 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Margitu Husárovú, nar. 5.7.1957, bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 251/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/31 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 27.7.1972, bytom Rómska 680/31, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 252/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/32 v Pečovskej 

Novej Vsi pre Ladislava Bilého, nar. 30.3.1973, bytom Rómska 680/32, Pečovská Nová Ves 

na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.15. Poslanci OZ schválili žiadosť o predĺženie nájmu bytu v bytovom dome na ul. 

Rómskej 11 v Pečovskej Novej Vsi pre žiadateľa, ktorý predmetný byt obýva so svojou 

rodinou a dňom 31.12.2018 mu končí nájomná zmluva.  

 

 

 



Uznesenie č. 253/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšieho štandardu v bytovom dome na ul. Rómskej 

589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Pavla Bilého, nar. 17.9.1985, bytom Rómska 589/11, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.16. Poslanci OZ schválili žiadosti o predĺženie nájmu troch unimobuniek na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi žiadateľom, ktorí predmetné unimobunky obývajú. 

 

Uznesenie č. 254/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 1 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Irenu Červeňákovú, nar. 15.5.1972, bytom Rómska, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 255/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 2 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Červeňáka, nar. 15.9.1972, bytom Rómska, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 256/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 3 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Zlatu Kučovú, nar. 14.8.1974, bytom ul. Rómska 589/11, 

Pečovská Nová Ves, manželku nájomcu Štefana Kuču, ktorý zomrel, na obdobie od 1.1.2019 

do 31.12.2019 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   



19.17. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť  starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. 

Jaroslava Dujavu o preplatenie nevyčerpanej riadnej dovolenky za rok 2017 a 2018 z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti po dobu výkonu funkcie starostu obce, nakoľko ukončením funkčného 

obdobia  nie je možné nevyčerpanú dovolenku preniesť na nasledujúce obdobie. 

V diskusii vystúpili poslanci OZ - Mgr. Viera Horňáková, ktorá uviedla, že 

dovolenka sa dá preniesť do nasledujúceho roka. Starosta obce jej odpovedal, že sa mýli, 

nakoľko starostovi obce dňom 10.12.2018 končí funkčné obdobie 2014 – 2018 a začína nové 

2018 – 2022. Keby takáto možnosť existovala nežiadal by o preplatenie. Hlavná kontrolórka 

obce potvrdila slová starostu obce, Jaroslav Želinský požiadal starostu obce o čerpanie 

dovolenky do budúcna aj vzhľadom na odpočinok a zdravie, starosta obce odôvodnil 

nevyčerpanie dovolenky plnením pracovných úloh, dosiahnutými nadštandardnými 

výsledkami a zabezpečovaním početných investičných projektov, ktorých hodnoty sú 

v zjavnom nepomere ako hodnota nevyčerpanej dovolenky, pričom správy o svojej činnosti 

podáva poslancom na každom zasadnutí OZ. 

 

Uznesenie č. 257/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

preplatenie náhrady platu starostovi obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslavovi Dujavovi  za 

nevyčerpanú riadnu dovolenku v počte 14 dní za rok 2017 a 27,5 dní za rok 2018, spolu    

41,5 dní. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                               Zdržal sa       2  

                                                                                                           (Mgr. Katarína Falatová,                                

                                                                                                  Mgr. Viera Horňáková) 

K bodu č. 20 

V bode „Rôzne“ poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ postupne prejednali: 

 

20.1. Poslanci OZ schválili zaradenie zrealizovaných diel a stavieb v roku 2018 do majetku 

obce Pečovská Nová Ves.  

 Konkrétne:  

 Renováciu javiska v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ,  

 Spevnená plocha, ul. Na Rybníkoch, p.č. 912/14 – Pečovská Nová Ves, 

 Miestna komunikácia za Domom smútku – cintorín, 

 Nová časť cintorína + krížová cesta, 

 Detské ihrisko Roveň  - lokalita Za Majerom, 

 Technické zhodnotenie areálu Roveň v časti Za Majerom, 

 Revitalizácia ul. Kostolnej (ľavá strana od cesty I/68 po železničnú stanicu), 

 Miestna komunikácia ul. Ľutinská, 

 Osvetlenie priechodov pre chodcov, 

 Rekonštrukcia chodníka ul. Jabloňová, 

 Technické zhodnotenie prevádzkovej budovy ul. Na Pečovec č. 802. 

 

 

Uznesenie č. 258/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 



 

zaradenie zrealizovaného diela z roku 2018 s titulom „Mechanická zamatová opona“ 

v hodnote 5 796,00 Eur do majetku obce Pečovská Nová Ves. Zrealizovanú renováciu javiska 

v kultúrnospoločenských priestoroch Obecného úradu zahŕňa inštaláciu mechanickej 

zamatovej opony, vertikálne bočné a zadné krytie javiska a montáž zamatových závesov. 

Práce boli realizované  dodávateľskou firmou a odovzdané preberacím protokolom. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 259/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie zrealizovanej stavby z roku 2018 s názvom „Spevnená plocha, ul. Na rybníkoch, 

p.č. 912/14 – Pečovská Nová Ves“ v hodnote 2 383,19 Eur, do majetku obce Pečovská Nová 

Ves. Stavba zahŕňa projektovú dokumentáciu a stavebný materiál (kamenivo, obrubníky, 

zatrávňovaciu dlažbu). Vykonané stavebné práce boli realizované pracovníkmi na MOS 

a zamestnancami obce pracujúcimi podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 260/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej v roku 2017, ukončenej z roku 2018 s názvom „Miestna 

komunikácia za Domom smútku - cintorín“ v hodnote 6 733,51 Eur, do majetku obce 

Pečovská Nová Ves. Stavba zahŕňa nákup stavebného materiálu - kamenivo, obrubníky 

a živičnú úpravu, vykonané stavebné práce boli realizované pracovníkmi na MOS 

a zamestnancami obce pracujúcimi podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti, živičná 

úprava bola realizovaná dodávateľskou firmou. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 261/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej v roku 2017, ukončenej z roku 2018 s názvom „Nová časť cintorína 

+ krížová cesta“ v hodnote 19 667,87 Eur, do majetku obce Pečovská Nová Ves. Stavba 

zahŕňa nákup stavebného materiálu - kamenivo, obrubníky, tvárnice, dlažbu a krížová cesta – 

kamenné tabule s reliéfmi. Vykonané stavebné práce boli realizované pracovníkmi na MOS 

a zamestnancami obce pracujúcimi podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 



Uznesenie č. 262/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby zrealizovanej v roku 2018 s názvom „Detské ihrisko Roveň  - lokalita Za 

Majerom“ v hodnote 12 543,94  Eur, do majetku obce Pečovská Nová Ves. Stavba zahŕňa 

nákup stavebného materiálu - cement, kamenivo, materiál na oplotenie ihriska a detské hracie 

prvky. Vykonané stavebné práce boli realizované pracovníkmi na MOS a zamestnancami 

obce pracujúcimi podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. Dodanie hracích prvkov a ich 

osadenie bolo zrealizované dodávateľskou firmou. Stavba detského ihriska bola podporená 

dotáciou z Prešovského samosprávneho celku v sume 1 500,00 Eur. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 263/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej v roku 2012, zrealizovanej v roku 2018 s názvom „Technické 

zhodnotenie areálu Roveň v časti Za Majerom“ v hodnote 12 219,74 Eur, do majetku obce 

Pečovská Nová Ves. Stavba pozostáva z multifunkčného ihriska Roveň a detského ihriska 

Roveň rovným dielom. K technickému zhodnoteniu multifunkčného ihriska Roveň došlo 

v sume 6 109,87 Eur a k technickému zhodnoteniu detského ihriska Roveň v sume 6 109,87 

Eur. Technické zhodnotenie celého areálu pozostáva z vykonaných terénnych a zemných 

úprav a vypracovania geometrického plánu. Vykonané stavebné práce boli realizované 

dodávateľskými firmami. Na terénne a zmenné práce bola poskytnutá dotácia z Prešovského 

samosprávneho celku v sume 1 000,00 Eur v roku 2012. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 264/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej a zrealizovanej v roku 2018 s názvom „Revitalizácia ul. Kostolnej“ 

v hodnote 26 642,15 Eur, do majetku obce Pečovská Nová Ves. Stavba pozostáva 

z rekonštrukcie verejného osvetlenia a chodníka (ľavá strana od cesty I/68 po železničnú 

stanicu). Rekonštrukcia chodníka a verejného osvetlenia zahŕňa projektovú dokumentáciu a 

stavebný materiál – kamenivo, betón, obrubníky, asfaltovanie, elektroinštalačný materiál, 

oceľové stĺpy, led svietidlá. Vykonané stavebné práce boli realizované pracovníkmi na MOS 

a zamestnancami obce pracujúcimi podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. Asfaltovanie 

chodníka bolo realizované dodávateľskou firmou.. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

 



Uznesenie č. 265/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej a zrealizovanej v roku 2018 s názvom „Miestna komunikácia ul. 

Ľutinská“, v hodnote 9 635,33 Eur, do majetku obce Pečovská Nová Ves. Rekonštrukcia 

miestnej komunikácie spočívala v spevnení terénu a položení asfaltového betónu. Terénne 

práce boli realizované pracovníkmi na MOS a zamestnancami obce pracujúcimi podľa § 54 

zákona o službách zamestnanosti. Asfaltovanie miestnej komunikácie bolo realizované 

dodávateľskou firmou.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 266/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej a zrealizovanej v roku 2018 s názvom „Pečovská Nová Ves – 

zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68“ v hodnote 

15 466,84 Eur, do majetku obce Pečovská Nová Ves. Zrealizovanú investičná akcia spočívala 

v osvetlení priechodov pre chodcov a úprave chodníkov. Osvetlenie priechodov pre chodcov 

zahŕňa projektovú dokumentáciu a stavebný materiál - betón, elektroinštalačný materiál, 

stožiare, výložníky, led svietidlá. Vykonané stavebné práce boli realizované pracovníkmi na 

MOS a zamestnancami obce pracujúcimi podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti.   

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 267/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej v roku 2016 a zrealizovanej v roku 2018 s názvom „Rekonštrukcia 

chodníka ul. Jabloňová“ v hodnote 2 631,66 Eur, do majetku obce Pečovská Nová Ves. 

Stavba spočívala v oprave obrubníkov, spevnení terénu a položení asfaltového betónu. 

Terénne práce boli realizované pracovníkmi na MOS a zamestnancami obce pracujúcimi 

podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. Asfaltovanie chodníka bolo realizované 

dodávateľskou firmou.   

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 268/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zaradenie stavby začatej a zrealizovanej v roku 2018 s názvom „Technické zhodnotenie 

prevádzkovej budovy ul. Na Pečovec č. 802“ v hodnote 33 037,17 Eur, do majetku obce 



Pečovská Nová Ves. Investícia spočívala z vypracovania projektovej dokumentácie na 

plynofikáciu budovy, projektovej dokumentácie na stavebné úpravy a samotných stavebných 

úprav, stavebné práce boli realizované dodávateľskou firmou a pozostávali  búracích prác, 

architektúry, realizácii vykurovania a pripojovacieho plynovodu SO 01 a SO 02 – OPZ.         

Na časť stavby v rozsahu „stavebné úpravy“ je kolaudačné rozhodnutie právoplatné dňa      

22. 11. 2018.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

20.2. V tomto bode poslanci OZ schválili majetkovoprávne vysporiadania - nákup 

pozemkov pod plánovanými verejnoprospešnými stavbami od dedičov po zomrelom 

vlastníkovi pozemku, os SR v správe Slovenského pozemkového fondu a SR v správe 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

  

Uznesenie č. 269/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkové vysporiadanie pozemkov pod plánovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna 

komunikácia k židovskému cintorínu na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“, 

konkrétne parciel registra KN-C 331/5, výmera 10 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 35/140 a KN-C 331/6, výmera 4 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 35/140, obe zapísané na LV 2206, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, po obnove dedičského konania od dedičov po nebohom vlastníkovi 

Vojtechovi Lackovi, nar. 16.5.1924, zomrelom dňa 6.1.1990 v Pečovskej Novej Vsi, 

naposledy bytom Pečovská Nová Ves 524 na budúceho stavebníka obec Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 270/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkové vysporiadanie pozemkov pod plánovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna 

komunikácia k židovskému cintorínu na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“, 

konkrétne parciel registra KN-C 331/5, výmera 10 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, KN-C 331/6, výmera 4 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obe 

zapísané na LV 2206, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 331/7, výmera 98 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, obe zapísané na LV 2205, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 

331/8, výmera 124 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obe zapísané na LV 2204, 

k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 331/9, výmera 59 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, obe zapísané na LV 2203, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 331/10, výmera 21 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obe zapísané na LV 2207, k. ú. Pečovská Nová 

Ves, KN-C 332/9, výmera 38 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na 

LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, KN-C 1542/72, výmera 14 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, zapísaná na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves, od neznámych vlastníkov v správe 

Slovenského pozemkového fondu Bratislava a vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 



Slovenského pozemkového fondu Bratislava na budúceho stavebníka obec Pečovská Nová 

Ves. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 271/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkové vysporiadanie pozemkov pod plánovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna 

komunikácia k židovskému cintorínu na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“, 

konkrétne pomernej časti parcely registra KN-E 333/2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, celková plocha 50 m2, zapísaná na LV 1863, k. ú. Pečovská Nová Ves od 

vlastníka Slovenskej republiky v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR na budúceho stavebníka obec Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 272/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkové vysporiadanie pozemkov pod existujúcou verejnoprospešnou stavbou 

„Prevádzkovo-vzdelávacie centrum na ul. Kvetnej 639/32 v Pečovskej Novej Vsi“ a okolia 

v jej bezprostrednej blízkosti, konkrétne pomernej časti parcely registra KN-E 304/1, celková 

výmera 9622 m2, druh pozemku trvalé trávnaté pozemky, zapísané na LV 1113, k. ú. 

Pečovská Nová Ves od vlastnícka Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového 

fondu Bratislava na vlastníka budovy obec Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

20.3. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o výške 

aktuálneho stavu úveru obce z roku 11/2013 – 2014 použitého na výstavbu miestnych 

komunikácií na ul. Za Majerom s úrokom 2,83 % ku dňu 30.11.2018, ktorá predstavuje 

zostatkovú sumu 34 709,79 Eur. 

 

Uznesenie č. 273/2018 

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 aktuálnom stave zostatku úveru obce Pečovská Nová Ves na výstavbu 

miestnych komunikácií na ul. Za Majerom s úrokom 2,35 % ku dňu 30.11.2018, ktorá 

predstavuje zostatkovú sumu 34 709,79 Eur. 

 

 

20.4 V tomto bode programu starosta obce informoval o aktuálnom dianí v obci Pečovská 

Nová Ves od predchádzajúceho zasadnutia OZ konaného dňa 12.10.2018 doposiaľ.  



Konkrétne uviedol: 

 s Úradom vlády SR sme podpísali zmluvu na poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 

120 000 Eur na výstavbu denného stacionára ASEN, 

 s Úradom vlády SR sme podpísali zmluvu na poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 

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, 

 s Úradom vlády SR sme podpísali zmluvu na poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 

8 000 Eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu prevádzkovej 

budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 (administratívna budova bývalej tehelne), 

 prebieha proces zmeny rozhodnutia zrušenia zamietnutia žiadosti o NFP k projektu ZŠ 

Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice (rekonštrukcia 

knižnice, vybudovanie čitárne, dovybavenie knižničného fondu, zariadenie knižnice) 

v investičnom náklade 87 000.- Eur, 

 schválení - podporení dotácie  MV SR k projektu „Smelo do materskej školy  - podpora 

predprimárneho vzdelávania v MRK obce Pečovská Nová Ves – I. etapa“ vo výške 11 000 

Eur,  

 svojpomocne sme zrealizovali chodník zo zámkovej dlažby v areáli ZŠ s MŠ, 

 došlo ku kolaudácii stavby - „Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ - ul. Kostolná, 

 zrekonštruovali sme a vyasfaltovali pomernú časť miestnej komunikácie na ul. Ľutinskej 

pred mäsovýrobou,  

 v rámci podporenej dotácie v projekte „Podpora športu 2018“ realizujeme detské ihrisko 

v lokalite pri bytových domoch na ul. Školskej - Na Rybníkoch, 

 zrealizovali sme zateplenie a rekonštrukciu budovy Prevádzkovo vzdelávacieho centra na 

ul. Kvetnej 32 v rámci podporenej žiadosti o NFP, 

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

chodníka a rekonštrukcie verejného osvetlenia v smere od železničnej stanice, 

 svojpomocne sme zrealizovali práce na výstavbe oporného múra v dĺžke 95 m okolo 

miestnej komunikácie na ul. Kvetnej (okolo potoka Ľutinka) k pripravovanej výstavbe 

bytových domov,  

 ako každoročne, aj tento rok starosta obce nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2018 v zmysle ustanovení §§ 29,30 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

termín začatia a ukončenia inventarizácie je od 10.12.2018 do 25.01.2019, spôsob 

vykonania inventarizácie - fyzicky, prepočtom, návrhom na vyradenie, porovnaním na 

účtovný stav. 

Uznesenie č. 274/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 

13.10.2018 do 10.12.2018. 

 

K bodu č. 21 

Diskusia prebehla priebežne pri jednotlivých prejednávaných bodoch programu.                



K bodu č. 22 

 V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpil poslanec 

Jaroslav Želinský, ktorý sa informoval ako pokračuje spor obce s navrhovateľom Jaroslavom 

Strakom o určenie vlastníckych práv k pozemku. 

 Starosta obce odpovedal, že obec sa k návrhu navrhovateľa na základe výzvy 

Okresného súdu Prešov vyjadrila v stanovenej lehote. Doposiaľ nebol vytýčený termín 

pojednávania. Obec v predmetnej veci zastupuje AK JUDr. Sotolář - Košice.  

 Poslanec Jaroslav Želinský sa informoval, aký je stav so zápismi do obecnej kroniky 

za posledné roky. 

 Starosta obce odpovedal, že v danej veci máme nedostatky, ktoré sa rozhodol vyriešiť 

tak, že v rámci kompetencií pre zástupcu starostu túto oblasť zveril do jeho pracovnej náplne 

s cieľom, aby dokončil to, čo začal a súčasne bol aj do budúcna kronikárom obce. 

 

 

 K bodu č. 23 

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

otázky. Pri jeho prejednávaní nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti.  

 

 

K bodu č. 24 

 Zástupca starostu obce PhDr. Slavomír Karabinoš informoval poslancov OZ 

o kultúrno-spoločenských akciách pripravovaných obcou, konkrétne vianočnými trhmi 

v sobotu 15.12.2018 so začiatkom o 14.00 h., vianočnou akadémiou v kostole sv. Ondreja 

30.12.2018 so začiatkom o 17.00 h. a privítaním Nového roka 2019 pred OcÚ 1.1.2019 

o 17.00 h. s ohňostrojom a pozval ich k účasti na nich. 

V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom 

zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ján Antol - 

Peter Novický - 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                        Andrej Petruš                             

       starosta obce                                                                                prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Anna Hrabčáková  


