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

14.1.2019 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  všetci prítomní 
       

 

K bodu č. 1 

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

obce. Skonštatoval, že prítomných je 9 poslancov, OZ je uznášania schopné.  

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

z dôvodu operatívnej potreby riešenia doručeného podania ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

doručeného na obec dňa 10.1.2019. Na zasadnutí OZ je prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves Mgr. Marek Adamečko, ktorý bol pozvaný na zasadnutie OZ za účelom 

predstavenia a ozrejmenia predmetu doručenej žiadosti.  

Starosta obce navrhol, aby program II. 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. Doručené podanie ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves    

5. Rôzne 

6. Otázky poslancov OZ 

7. Otázky a podnety občanov 

8. Záver    

 

Poslanec OZ Jaroslav Želinský navrhol schválenie zmeny poslaneckých obvodov 

oproti schváleniu na zasadnutí OZ dňa 10.12.2018. Starosta obce sa ho opýtal, či si žiada 

zaradenie samostatného bodu programu, alebo postačuje zaradenie jeho návrhu do bodu 

pôvodne navrhovaného ako č. 6 - Rôzne. Súhlasil so zaradením jeho návrhu do bodu č. 6 - 

Rôzne. 

Poslanci OZ schválili program rokovania II. zasadnutia OZ podľa predloženého 

návrhu so zaradením návrhu poslanca OZ Jaroslava Želinského do bodu pôvodne 

navrhovaného pod č. 6 - Rôzne. 
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Uznesenie č. 1/2019 

  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 II. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu so zaradením návrhu 

poslanca OZ Jaroslava Želinského do bodu pôvodne navrhovaného pod č. 6 - Rôzne. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Nadežda Matisovská, za overovateľov boli určení 

Ing. Jozef Kolcun a PhDr. Slavomír Karabinoš.  

 

Uznesenie č. 2/2019 

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 Ing. Jozefa Kolcuna a PhDr. Slavomíra Karabinoša.                                                        

        

                                                                                                                          

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: Peter 

Novický, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera Horňáková. 

 

Uznesenie č. 3/2019 

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: Peter Novický, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera Horňáková. 

                                                                

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

       V tomto bode programu poslanci OZ prejednali doručené podanie ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-002 zo dňa 9.1.2019 s titulom „Žiadosť 

o schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP“. Riaditeľ ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

informoval prítomných o tom, že ZŠ s MŠ zadala napísanie žiadosti o NFP v rámci výzvy na 

zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania "V základnej škole úspešnejší 2", pričom výška 

spolufinancovania žiadateľa predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t.j. v sume do výšky maximálne 21 220 Eur na 36 mesiacov (7 073,34 Eur/rok), pričom 

projekt nemôže byť spolufinancovaný z rozpočtu školy (z normatívnych prostriedkov) 

a vlastné zdroje školy nie sú na spolufinancovanie postačujúce. Termín predloženia žiadosti je 

do 17.1.2019, predpokladaný začiatok realizácie projektu je január 2020, žiadateľom projektu 

v zmysle podmienok výzvy sú základné školy, minimálna výška NFP predstavuje sumu       

11 457 Eur, maximálna 424 440 Eur, dĺžka trvania projektu je minimálne 12 mesiacov, 
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maximálne 36 mesiacov. Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Taktiež poskytol informáciu o oprávnených 

aktivitách projektu.  

 V diskusii postupne, resp. opakovane vystúpili poslanci OZ PhDr. Slavomír 

Karabinoš, Jaroslav Želinský, Mgr. Katarína Falatová, Peter Novický, Ing. Jozef Kolcun 

a starosta obce. V rámci diskusie riaditeľ ZŠ s MŠ zmenil sumy uvedené v pôvodnej žiadosti 

a upresnil ich na sumu celkových oprávnených výdavkov vo výške 273 870 Eur, z čoho 

poskytnutie 5% spolufinancovania predstavuje 13 693,50 Eur. 

 Poslanci OZ schválili poskytnutie sumy 13 693,50 Eur ako spolufinancovanie žiadosti 

o NFP pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves k výzve "V základnej škole úspešnejší 2".   

 

    Uznesenie č. 4/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

poskytnutie 5% spolufinancovania maximálne v sume 13 693,50 Eur z rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves z celkových oprávnených výdavkov v sume 273 870 Eur pre žiadateľa 

Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves pre prípad schválenia žiadosti 

o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov pre zapojenie sa žiadateľa do výzvy na 

zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania "V základnej škole úspešnejší 2". 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5 

 

5.1. V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ v súvislosti 

s pripravovanou výzvou na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné 

komunikácie) v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre obce z atlasu rómskych 

komunít pripravovanej na rok 2019, že v tomto čase je možnosť vyriešiť chybu z minulosti 

a zosúladiť skutkový stav so stavom právnym vo vzťahu k prístupovej komunikácii k rómskej 

osade na ul. Rómskej od cesty III/3183 na Ľutinu. Miestna komunikácia nemá vysporiadané 

vlastnícke práva k pozemkom zastavaným stavbou, nachádza sa na pozemkoch vo vlastníctve 

konkrétnych osôb, nie obce Pečovská Nová Ves a na druhej strane je spolu s chodníkom 

v havarijnom stave a vyžaduje si nevyhnutnú komplexnú rekonštrukciu, ktorú je možné 

zrealizovať z EŠIF za predpokladu vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 

v prospech obce. Predložil prítomným mapu skutkového stavu z pohľadu parciel registra   

KN-C a KN-E s ich podsvietením skutkovým stavom. Uviedol, že náklady na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na stavbu „Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi“, geodetické práce (GP, výškopisné a polohopisné zameranie 

pozemkov) a vypracovanie znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

pre ich majetkovoprávne vysporiadanie mieni obec hradiť z dotácie v rámci 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“. Pôvodný zámer získať finančné prostriedky na majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov pod dotknutou stavbou nebol naplnený. V rámci predmetnej žiadosti 
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nie je nákup pozemkov oprávneným nákladom. V rozsahu požadovanej sumy na nákup 

pozemkov bude dotácia krátená.   

Poslanci OZ následne jednali o predloženom návrhu. V diskusii vystúpili poslanci OZ 

Jaroslav Želinský, Ing. Radoslav Lipjanec, Ing. Jozef Kolcun, Peter Novický a starosta obce.  

Poslanci OZ schválili nákup pozemku parcely registra KN-E 307/15, druh pozemku 

orná pôda, celková plocha 4406 m2, od vlastníkov zapísaných na LV 1210, k. ú. Pečovská 

Nová Ves za dohodnutú sumu 7 Eur/ m2. 
 

Uznesenie č. 5/2019 

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 pozemku pod verejnoprospešnou stavbou „Prestavba miestnej 

komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi“, konkrétne parcely registra KN-E 

307/15, druh pozemku orná pôda, celková plocha 4406 m2, od vlastníkov zapísaných na LV 

1210, k. ú. Pečovská Nová Ves za dohodnutú sumu 7 Eur/m2. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     1                                          Zdržal sa       0   

                                                             (Ing. Radoslav Lipjanec)                              

 

5.2. V tomto bode poslanci OZ schválili zmenu uznesenia č. 271/2018 zo dňa 10.12.2018 

v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod plánovanou 

verejnoprospešnou stavbou „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu na ul. Na 

Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“ od Slovenskej republiky v správe Ministerstva dopravy 

a výstavby SR. 

  

Uznesenie č. 6/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

mení  

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 271/2018 zo dňa 10.12.2018 

v rozsahu zmeny identifikácie dotknutých parciel a upresnenia plochy pozemku. 

 

Pôvodné znenie: 

 

„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.“ 

  

Znenie po zmene: 

 

„majetkové vysporiadanie pozemku pod plánovanou verejnoprospešnou stavbou 

„Miestna komunikácia k židovskému cintorínu na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej 

Vsi“, konkrétne novovytvorenej parcely registra KN-C 318/2, druh pozemku zastavaná 

plocha o výmere 35 m2, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 
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71/2018 zo dňa 19.12.2018, vypracovaným spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Sabinov, 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove, sp. zn. G1-708/2018 zo 

dňa 8.1.2019 na určenie vlastníckych práv k pozemku p.č. 318/2, oddelením z pôvodných 

parciel KN-E 333/2 a 2-746/2, pôvodné k.ú. Červenica pri Sabinove vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Ministerstva dopravy a výstavby SR zapísaná na LV 

1863, k. ú. Pečovská Nová Ves.“  

  

Úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 

271/2018 zo dňa 10.12.2018, ktoré bolo zmenené uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

Pečovská Nová Ves č. 6/2019 zo dňa 14.1.2019 v rozsahu zmeny identifikácie dotknutých 

parciel a upresnenia plochy pozemku po zmenách a doplnení znie: 

 

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 pozemku pod plánovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna 

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

konkrétne novovytvorenej parcely registra KN-C 318/2, druh pozemku zastavaná plocha 

o výmere 35 m2, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 71/2018 zo 

dňa 19.12.2018, vypracovaným spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Sabinov, overeným 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove, sp. zn. G1-708/2018 zo dňa 8.1.2019 na 

určenie vlastníckych práv k pozemku p.č. 318/2, oddelením z pôvodných parciel KN-E 333/2 

a 2-746/2, pôvodné k.ú. Červenica pri Sabinove vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Ministerstva dopravy a výstavby SR zapísaná na LV 1863, k. ú. Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

5.3. V tomto bode programu poslanci OZ na návrh poslanca OZ Jaroslava Želinského po 

vzájomnej dohode poslancov OZ v dotknutých poslaneckých obvodoch schválili zmenu 

poslaneckých obvodov pôvodne schválených na zasadnutí OZ dňa 10.12.2018.  

 

Uznesenie č. 7/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

mení  

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 209/2018 zo dňa 10.12.2018 

v rozsahu zmeny poslaneckých obvodov pre jednotlivých poslancov. 

 

Pôvodné znenie: 

 

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

poslancov do jednotlivých poslaneckých obvodov takto: 

 

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

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

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

Mgr. Katarína Falatová - posl. obvod č. 6 - ul. Mlynská, Orgovánová 
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   Znenie po zmene: 

 

„s účinnosťou od 15. januára 2019 rozdelenie poslaneckých obvodov a  rozdelenie poslancov 

do jednotlivých poslaneckých obvodov takto: 

 

Ing. Radoslav Lipjanec - posl. obvod č. 2 - ul. Ľutinská, Záhradná 

Mgr. Katarína Falatová - posl. obvod č. 3 - ul. Na Dujave, Za Ľutinkou  

Ing. Jozef Kolcun - posl. obvod č. 5 - ul. Rómska 

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

 

Úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 209/2018 zo 

dňa 10.12.2018, ktoré bolo zmenené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pečovská 

Nová Ves č. 7/2019 zo dňa 14.1.2019 v rozsahu zmeny poslaneckých obvodov pre 

jednotlivých poslancov. 

 

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 15. januára 2019 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. Radoslav Lipjanec - posl. obvod č. 2 - ul. Ľutinská, Záhradná 

Mgr. Katarína Falatová - posl. obvod č. 3 - ul. Na Dujave, Za Ľutinkou  

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

Ing. Jozef Kolcun - 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.          

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 6 

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

Želinský, ktorý sa informoval na stav výstavby bytových domov. Starosta obce ho 

informoval, že po kontrole potrebných dokladov bolo zistené, že investor dostal zamietavé 

stanovisko jednej z dotknutých inštitúcii, ktorá ho zaviazala splniť jej požiadavky, preto 

súčasne zabezpečuje ich naplnenie podľa pokynov. 

 

 

K bodu č. 7 

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

otázky, nakoľko na zasadnutí OZ nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti. 
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K bodu č. 8 

  Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.   

  

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Jozef Kolcun - 

PhDr. Slavomír Karabinoš - 

 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Nadežda Matisovská        

 

 

 

 


