
 1 

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

15.2.2019 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ján Antol, Jaroslav Želinský do bodu č. 2. 
       

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol PhDr. Jaroslav 

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Jána Antola z dôvodu jeho 

práceneschopnosti. Poslanec Jaroslav Želinský svoje meškanie na zasadnutí OZ 

neospravedlnil. Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov, obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol prejednaný v poradí a bodoch 

uvedených na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, tá bola poslancom OZ v dostatočnom 

predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce. Nikto z prítomných 

nepredniesol návrh na zmenu programu, resp. jeho doplnenie. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa z rokovania komisií OZ  

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ  

6. Voľba ďalších členov odborných komisií OZ  

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

8. Ročná správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za  rok 

2018 

9. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves 

10. Návrh na 1. úpravu rozpočtu roku 2019 

11. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2018 

12. Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2018 

13. Schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do aktuálne vyhlásených výziev 

o získanie dotácií na pripravované investičné akcie obce Pečovská Nová Ves 

14. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

       k 31.12.2018 

15. Doručené podania 

16. Rôzne 

17. Otázky poslancov OZ 

18. Otázky a podnety občanov 

19. Záver    

   

            Poslanci OZ schválili program rokovania III. zasadnutia OZ podľa predloženého 

návrhu. 
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Uznesenie č. 8/2019 

  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 III. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 2  

 Na začiatku prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec 

Jaroslav Želinský.  

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

Jaroslav Želinský a Ing. Štefan Tall.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.. 

 

Uznesenie č. 9/2019 

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 Jaroslava Želinského a Ing. Štefana Talla.                                                               

                                                                                                                                    

K bodu č. 3 

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

Kolcun, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Viera Horňáková. 

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 10/2019 

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: Ing. Jozef Kolcun, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Viera 

Horňáková. 

                                                                

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných 

komisií pri OZ za obdobie od I. zasadnutia OZ konaného 10.12.2018 doposiaľ. 

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

      činnosti, riešenia  nezamestnanosti   Ing.  Štefan   Tall   informoval,  že  v   posudzovanom   

      období členovia komisie zasadali  dňa 14.2.2019   a   prejednali konkrétne body programu  

      týkajúce sa komisie. Stanovisko   komisie  odprezentuje pri ich prejednávaní. 

4.2 Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho 

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení - 
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predseda komisie Ing. Jozef Kolcun  informoval, že v posudzovanom období komisia 

nezasadala. 

4.3 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými 

organizáciami, prácu s Rómami - predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš  informoval, 

že v posudzovanom období komisia nezasadala. 

4.4 Komisia sociálna,  zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 

medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov - predseda komisie Ing. 

Radoslav Lipjanec  informoval, že v posudzovanom období komisia nezasadala. 

4.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií podľa vyjadrenia 

predsedu komisie Jaroslava Želinského v posudzovanom období zasadala dňa 1.2.2019 

a prejednala podanie majetkového priznania PhDr. Jaroslava Dujavu, starostu obce 

vyplývajúce zo zákonnej povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v lehote do 

30 dní od nástupu do funkcie s odporúčaním pre OZ konštatovať splnenie zákonom 

stanovenej povinnosti zo strany starostu obce, v zákonom stanovenom rozsahu a zákonom 

stanovenom termíne.  

 Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 11/2019 

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  

 

správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od 10.12.2018 do 15.2.2019. 

 

 

K bodu č. 5  

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

plnenia uznesení od XL. zasadnutia OZ konaného dňa 12.10.2018 doposiaľ. Informovala, že 

prijaté uznesenia boli splnené. Jedno uznesenie týkajúce sa prevodu majetku obce je v plnení.  

Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

Uznesenie č. 12/2019 

 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  

 

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

plnenia uznesení od XL. zasadnutia OZ konaného dňa 12.10.2018 do 15.2.2019.  

 

 

K bodu č. 6 

 V tomto bode predsedovia 4 odborných komisií pri OZ Pečovská Nová Ves navrhli 

doplniť komisie o ďalších členov. 

 

 Na návrh predsedu komisie Ing. Štefana Talla bola komisia ekonomická, kontroly 

a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti doplnená 

o členov JUDr. Štefana Antola a Ing. Gabrielu Kochanovú.. 

 

 Na návrh predsedu komisie Ing. Jozefa Kolcuna bola komisia výstavby, územného 

plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, 
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poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení doplnená o člena Mgr. Pavla 

Dolinského. 

 

 Na návrh predsedu komisie Mgr. Slavomíra Karabinoša bola komisia pre vzdelávanie, 

kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu 

s Rómami doplnená o členov Mgr. Janu Petrekovú, Lídiu Karaffovú, Máriu Čekanovú, Elenu 

Pitoňákovú a Mgr. Norberta Dujavu.  

 

 Na návrh  predsedu   komisie   Ing.   Radoslava   Lipjanca    bola   komisia    sociálna,  

zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských  vzťahov, 

riešenia medziľudských vzťahov doplnená o členku Mgr. Marianu Kolečanskú. 

 

Uznesenie č. 13/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí  

 

ďalších členov komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej 

činnosti, riešenia nezamestnanosti v tomto zložení:  

 

Člen : Mgr. Štefan Antol 

Člen : Ing. Gabriela Kochanová 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 14/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí  

 

ďalších členov komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, 

regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových 

opatrení v tomto zložení: 

Člen : Mgr. Pavel Dolinský 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

                                                       

Uznesenie č. 15/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí  

 

ďalších členov komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými 

a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami v tomto zložení: 

 Člen : Lýdia Karaffová 

            Člen : Mária Čekanová 

            Člen : Mgr. Jana Petreková 

            Člen : Mgr. Norbert Dujava 

            Člen : Elena Pitoňáková 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0           
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Uznesenie č. 16/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí  

 

ďalšiu členku komisie sociálnej,  zdravotnej, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného 

poriadku, medziľudských vzťahov:  

               Člen : Mgr. Mariana Kolečanská. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 7 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla správu 

o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 13.10.2018 do 15.2.2019.  

Uviedla, že: 

 v zmysle plánu kontrol na II. polrok roku 2018 vykonala kontrolu nakladania 

s finančnými prostriedkami pridelenými obcou v rámci originálnych kompetencií 

v CVČ pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. Kontrola výdavkov bola zameraná hlavne na 

účelnosť a hospodárnosť použitia týchto finančných prostriedkov. Kontrolou neboli zistené 

vážne nedostatky, 

 v zmysle plánu kontrol na I. polrok roku 2019 vykonala kontrolu došlých faktúr za rok 

2018 na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, v rámci ktorej  boli skontrolované 

náležitosti faktúr (súlad so zákonom č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve) a vykonávanie 

základnej finančnej kontroly (súlad so zákonom č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite). Všetky faktúry boli vystavené na obec a boli k nim priložené potrebné doklady 

(objednávka prípadne zmluva). Každá faktúra bola overená finančnou kontrolou, ktorou 

obec ako orgán verejnej správy musí overiť každú pripravovanú finančnú operáciu a že 

kontrolu vykonala a podpísala oprávnená osoba. Všetky faktúry boli uhradené. Kontrolou 

neboli zistené nedostatky. 

  V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Katarína Falatová, ktorá sa opýtala hlavnej 

kontrolórky obce, či pri výkone kontroly v CVČ kontrolovala aj efektívnosť vynakladania 

finančných prostriedkov, či  bol nákup nábytku v rámci použitia finančných prostriedkov 

dôvodný, či skúmala aj efektívnosť práce pedagogického personálu na jednotlivých 

vyučovacích hodinách, nakoľko má vedomosť, že na jednej hodine v jednej triede pracujú aj 

traja a to sa jej javí ako neefektívne. Hlavná kontrolórka jej odpovedala na otázky, vrátane tej, 

že ona nie je oprávnená kontrolovať vyučovací proces a jeho efektívnosť. Starosta obce sa 

opýtal poslankyne, že ak má konkrétne informácie o neefektívnosti môže ich riešiť 

samostatným podaním na príslušnú inštitúciu, resp. v prípade, že požaduje vysvetlenie k danej 

problematike od ZŠ s MŠ dokážeme to riešiť tak, že ak o to požiada a určí okruh otázok, ktoré 

mieni riešiť zabezpečíme na najbližšie zasadnutie OZ kompetentné osoby zo ZŠ s MŠ, 

oznámime im ňou požadovaným okruhom otázok a požiadame ich, aby jej na otázky 

zodpovedali. Poslankyňa takúto požiadavku nevzniesla. Poslankyňa Mgr. Viera Horňáková 

požadovala v rámci CVČ potrebu rovnomerného prerozdeľovania finančných prostriedkov 

pre jednotlivé krúžky. Hlavná kontrolórka jej odpovedala, že kontrola bola za uplynulé 

obdobie, v ktorom FS Jablonečka nemala krúžok. Starosta obce informoval, že zriaďovateľ 

v rámci svojich kompetencií nemôže zasahovať do vzdelávacieho procesu a odkázal 

poslancov na aktívnu činnosť v rámci príslušných komisií a hlavne v rade školy, ktorá má 

„veľkú“ právomoc a v rámci nej priestor na riešenie konkrétnych tém. V diskusii vystúpili aj 

poslanec Ing. Jozef Kolcun a Ing. Radoslav Lipjanec, ktorý mimo iného poznamenal, že 
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predmetná kontrola vykonaná hlavnou kontrolórkou sa týkala  CVČ, nie efektívnosti 

vzdelávacieho procesu. Starosta obce informoval poslancov OZ, že v prípade ak vidia potrebu 

vykonať kontroly aj v rámci iných oblastí, ako ich navrhla v decembri 2018 hlavná 

kontrolórka obce v návrhu plánu kontrol na prvý polrok 2019, môžu o ich vykonanie požiadať 

a navrhnúť doplnenie plánu kontrol. Plán kontrol na I. polrok roka 2019 bol v decembri 2019 

schválený poslancami OZ. Žiadny z poslancov OZ nepožiadal o doplnenie plánu kontrol. 

  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol 

na vedomie. 

 

Uznesenie č. 17/2019 

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  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledkoch 

vykonaných kontrol za obdobie od 10.12.2018 do 15.2.2019 v zmysle plánu kontrol na         

II. polrok roku 2018 a plánu kontrol na I. polrok roku 2019. 

 

 

K bodu č. 8 

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

podala ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Informovala, že v roku 2018 bolo 

naplánovaných 9 kontrol, bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce  Pečovská Nová Ves za rok 2017, v decembri bolo vypracované aj stanovisko k návrhu 

rozpočtu a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému návrhu 

rozpočtu obce na roky 2020 - 2021. Konkrétne pomenovala vykonané kontroly 

a konštatovala, že zo všetkých kontrol boli vypracované správy o kontrole, s  ktorými bolo 

obecné zastupiteľstvo po ich ukončení  na svojich zasadnutiach priebežne informované. 

  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 

na vedomie. 

 

Uznesenie č. 18/2019 

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  

 

ročnú správu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode programu prednosta OcÚ Andrej Petruš predniesol návrh na dočerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, ktorý ku dňu 

31.12.2018 predstavuje sumu 357 000,00 Eur a prebytok hospodárenia obce za minulý rok 

2018 predstavuje sumu 217 187 Eur, z čoho do prebytku môžeme rátať s neviazanou sumou 

cca. 190 000 Eur, spolu cca. 547 000 Eur, konkrétne navrhol prevod prostriedkov 

z rezervného fondu v celkovej sume  151 300,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného 

fondu v celkovej sume 151 300,00 Eur. Uviedol, že finančné prostriedky budú použité na 

dofinancovanie investičných akcií: „Výstavba denného stacionára ASEN v obci Pečovská 

Nová Ves“ v sume 100 000,00 Eur, „Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Jabloňovej 

v Pečovskej Novej Vsi“ v sume 6 300,00 Eur, „Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. 

Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi“ v sume 10 000,00 Eur a „Rozšírenie distribučnej siete 
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plynu k MŠ  na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“ v sume 35 000,00 Eur, 

pričom finančné prostriedky na predmetnú investičnú aktivitu boli schválené už v roku 2018 

uznesením OZ č. 124/2018 z 10.8.2018.  

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves 

na dofinancovanie investičných akcií: „Výstavba denného stacionára ASEN v obci Pečovská 

Nová Ves“ v sume 100 000,00 Eur, „Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Jabloňovej 

v Pečovskej Novej Vsi“ v sume 6 300,00 Eur, „Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. 

Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi“ v sume 10 000,00 Eur a „Rozšírenie distribučnej siete 

plynu k MŠ  na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“ v sume 35 000,00 Eur. 

 V diskusii vystúpil starosta obce, poslankyňa Mgr. Viera Horňáková, prednosta OcÚ, 

Peter Novický a i.. 

Poslanci OZ schválili návrh na dočerpanie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu obce Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 19/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves  v celkovej 

výške 100 000,00 Eur na dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba denného stacionára 

ASEN v obci Pečovská Nová Ves“. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 20/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves  v celkovej 

výške 6 300,00 Eur na dofinancovanie investičnej akcie „Rozšírenie verejného osvetlenia na 

ul. Jabloňovej v Pečovskej Novej Vsi“. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 21/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves  v celkovej 

výške 10 000,00 Eur na dofinancovanie investičnej akcie „Rozšírenie verejného osvetlenia na 

ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi“. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 22/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

  

čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves v celkovej 

výške 35 000,00 Eur na financovanie investičnej akcie „Rozšírenie distribučnej siete plynu 

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

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0                              

 

 

K bodu č. 10 

 V úvode predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali žiadosť ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-15 zo dňa 12.2.2019 o navýšenie 

rozpočtu na rok 2019 na rekreácie 17 zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD, pričom žiadateľ žiada 

štvrťročne náhradu skutočne vyplatených príspevkov na rekreácie.  

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 o výšku príspevku 

na rekreácie pre 17 zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD v objeme 4 675.- Eur. 

Poslanci OZ schválili navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 23/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 na rekreácie zamestnancov MŠ, 

ŠJ a ŠKD na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-

15 zo dňa 12.2.2019. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Následne starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj 

výdavkov v celkovej sume 1 116 000 Eur. Detailne pomenoval pohyby v príjmovej a 

výdavkovej časti návrhu úpravy rozpočtu. Konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný na 

celkovú sumu 3 598 000 Eur.  Poznamenal, že sa v danom prípade jedná o historický najvyšší 

rozpočet v dejinách obce, historický najvyšší rezervný fond, minimálne úverové zaťaženie 

obce (24 559,79  Eur) a k tomu netreba opomenúť aj značný nehnuteľný a hnuteľný majetok 

obce. 

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť  rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2019 zo dňa 15.2.2019 

spočívajúce v prekročení príjmov v celkovej sume 1 116 000 Eur a prekročení výdavkov 

v celkovej sume 1 116 000 Eur, pričom rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 

zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 598 000 Eur. 

Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 

rozpočtovým opatrením č. 1/2019 zo dňa 15.2.2019. 
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Uznesenie č. 24/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 1/2019 zo dňa 15.2.2019 spočívajúce 

v prekročení príjmov v celkovej sume 1 116 000 Eur a prekročení výdavkov v celkovej sume        

1 116 000 Eur, pričom rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 zostáva vyrovnaný na 

celkovú sumu 3 598 000 Eur. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 11 

 V tomto bode starosta obce informoval prítomných o čerpaní rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 31.12.2018. Uviedol, že bežné príjmy obce v uplynulom roku predstavovali sumu 

2 307 095,77 Eur, kapitálové príjmy sumu 450 457,12 Eur, finančné príjmy sumu 221 399,19 

Eur, spolu príjmy obce predstavovali sumu 2 978 952,08 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  spolu sumu 

139 663,50 Eur, príjmy spolu sumu 3 118 615,58 Eur. Bežné výdavky obce predstavovali 

sumu 626 058,11 Eur, kapitálové výdavky obce sumu 697 713,72 Eur, finančné výdavky obce 

sumu 137 760,62 Eur, výdavky obce spolu činili 1 461 532,45 Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ 

spolu sumu 1 439 896,48 Eur, výdavky spolu sumu  2 901 428,93 Eur.  

Starosta obce informoval, že rezervný fond obce Pečovská Nová Ves ku dňu 

31.12.2018 predstavoval sumu 357 000,00 Eur. Obec v minulom roku hospodárila 

s prebytkom 217 187 Eur. 

 Starosta obce predložil poslancom OZ na porovnanie prehľady hospodárenia za 

obdobie od roku 2010 do 2019, vrátane návrhu 1. úpravy rozpočtu, prehľady prebytkov 

v hospodárení, prehľady stavu tvorby rezervného fondu, ako aj prehľad vynakladaných 

finančných prostriedkov na školstvo v rozsahu výkonu prenesených kompetencií 

a originálnych kompetencií. 

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ zobrať na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves  k 31.12.2018. 

Poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na vedomie.  

 

Uznesenie č. 25/2019 

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  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2018. 

 

 

K bodu č. 12 

 V tomto bode referentka ekonomického oddelenia OcÚ Mgr. Anna Hrabčáková 

predniesla hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2018. 

Konštatovala, že dokument vypovedá o programovej štruktúre výdavkov obce k 31. 12. 2018 

a je zložený z textovej a tabuľkovej časti. Tento dokument bude zároveň súčasťou 

Záverečného účtu obce za rok 2018. Výsledok hospodárenia k 31.12.2018 bude finálne 
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uzavretý pri návrhu schvaľovania Záverečného účtu obce k 31. 12. 2018 a správe audítora za 

rok 2018.  

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 31. 12. 2018. 

 Poslanci OZ schválili hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

31. 12. 2018. 

 

Uznesenie č. 26/2019 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2018. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

  

 

K bodu č. 13 

13.1. V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh na zapojenie 

sa obce Pečovská Nová Ves so žiadosťou o dotáciu v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy  Úradu 

vlády SR na „Podporu rozvoja športu na rok 2019“ na získanie finančných prostriedkov na 

investičnú podporu projektu „Pohybom k radosti detí“ spočívajúceho vo výstavbe detského 

ihriska v lokalite ul. Za Ľutinkou v Pečovskej Novej Vsi.  

 Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť návrhy na zapojenie sa obce do výzvy na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na projekt „Pohybom k radosti detí“.  

 Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy  Úradu vlády 

SR na „Podporu rozvoja športu na rok 2019“ podaním žiadosti na získanie finančných 

prostriedkov na podporu projektu „Pohybom k radosti detí“ spočívajúceho vo výstavbe 

detského ihriska v lokalite ul. Za Ľutinkou v Pečovskej Novej Vsi.  

 

Uznesenie č. 27/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 

2019 vyhlásenej Úradom Vlády Slovenskej republiky Bratislava, ktorej základným 

cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu 

a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, 

výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy, 

zameraných predovšetkým na deti a mládež, na podporu projektu „Pohybom k radosti 

detí“ spočívajúceho vo výstavbe detského ihriska v lokalite ul. Za Ľutinkou v Pečovskej 

Novej Vsi, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 10 % 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, 
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 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

13.2. V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh na zapojenie 

sa obce Pečovská Nová Ves so žiadosťou o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre 

prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019, 

konkrétne na podporu projektu „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší - I. etapa“ spočívajúceho 

vo výstavbe kamerového systému v obci Pečovská Nová Ves.  

 Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť návrhy na zapojenie sa obce do výzvy na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na projekt „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší - I. etapa“. 

 V diskusii vystúpil prednosta OcÚ, ktorý oboznámil prítomných s navrhovaným 

technickým riešením a zónami, ktoré navrhujeme kontrolovať. Poslankyňa Mgr. Viera 

Horňáková sa informovala, či miesta na umiestnenie kamier boli vybrané na základe analýzy  

kriminality v obci, alebo iba tak ako sa navrhovateľovi chcelo. Taktiež sa pýtala na výšku 

spoluúčasti obce na danom projekte. Starosta obce ju informoval, že v danom prípade je to 

20% spoluúčasť. Starosta obce s prednostom OcÚ jej odpovedali, že obec v danom prípade 

nevypracovávala analýzu na základe evidovaného nápadu trestnej činnosti páchanej v 

našej obci, ale vychádzala z poznania konkrétnych nám známych prípadov v nedávnej 

minulosti spáchanej závažnej trestnej činnosti (lúpeže na pošte a krádeží motorových vozidiel 

a i.), ale hlavne z dôkladného poznania situácie v našej obci a s tým spojenej potreby riešenia 

nekonečnému vandalizmu a poškodzovania majetku obce, osobitne z potreby preventívnej 

ochrany života a zdravia občanov,  potreby ochrany majetku obce a jej historických pamiatok 

a ochrany životného prostredia pred zakladaním čiernych skládok odpadov. Konkrétne 

poukázali na vandalizmus a poškodzovanie majetku na detských ihriskách, železničnej 

stanici, verejných priestranstvách, v areáli futbalového ihriska, pred areálom bývalej tehelne 

a i.. Starosta informoval, že v prípade schválenia podania žiadosti o dotáciu poslancami OZ 

musí byť projekt kamerového systému posúdený Krajským riaditeľstvom PZ Prešov, pričom 

jeho súhlasné stanovisko je povinnou prílohou žiadosti. V diskusii vystúpili aj poslanci Ing. 

Štefan Tall, Jaroslav Želinský a Ing. Radoslav Lipjanec, ktorí sa nie len pýtali na technické 

riešenie, ale taktiež navrhovali miesta pre zvýšený monitoring, ale aj priamo podporili zámer 

obce inštalovať kamerový systém.  

 Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do Výzvy Rady vlády SR 

pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 

2019, konkrétne podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov na podporu projektu „V 

Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší - I. etapa“ spočívajúceho vo výstavbe kamerového systému 

v obci Pečovská Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 28/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality 

na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019, konkrétne na 

podporu projektu „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší - I. etapa“. 
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 20 % 

z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       1 

                                                                                                         (Mgr. Viera Horňáková) 

                                                                             

13.3. V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh na zapojenie 

sa obce Pečovská Nová Ves so žiadosťou o poskytnutie dotácie z Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytnutí 

dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení „Výzva pre 

región“ pre rok 2019, Podprogram 2., Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% 

spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, konkrétne na podporu projektu „EuroVelo 11 

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

 Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia porúča 

OZ schváliť návrhy na zapojenie sa obce do výzvy s názvom „Výzva pre región“ pre rok 

2019, Podprogram 2., Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% 

spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, konkrétne na projekt „EuroVelo 11 v Prešovskom 

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

 Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves so žiadosťou 

o poskytnutie dotácie z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 

v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Prešovského 

samosprávneho kraja v platnom znení „Výzva pre región“ pre rok 2019, Podprogram 2. 

Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, 

konkrétne na podporu projektu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš - 

Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves“.  

 

Uznesenie č. 29/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 30 000.- Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) 

z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 v zmysle VZN PSK 

č. 57/2017 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

v platnom znení „Výzva pre región“ pre rok 2019, Podprogram 2., Dofinancovanie už 

schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, konkrétne na 

podporu projektu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová 

Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves“,  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie už schváleného projektu 

v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, konkrétne na podporu projektu 

„EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská 

Nová Ves“, nad rámec žiadanej výšky dotácie, 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu   a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

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

14.1. Referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková predniesla správu              

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 

Uviedla, že na základe príkazu starostu obce  Pečovská Nová Ves  zo dňa 10. 12. 2018 bola 

vykonaná inventarizácia majetku obce. Detailne oboznámila prítomných s predmetom a 

výsledkami inventarizácie a skonštatovala, že ústredná inventarizačná komisia zhodnotila 

výsledky dielčích inventarizačných  komisií a dospela k záveru, že inventarizácia majetku a 

záväzkov k 31.-12.-2018 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p., pričom za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia dielčích 

inventarizačných komisií a členovia Ústrednej  inventarizačnej komisie. 

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ zobrať na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2018. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2018 

 

Uznesenie č. 30/2019 

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  

 

správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Pečovská Nová Ves k 31.12.2018. 

 

14.2. V tomto bode referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková 

informovala prítomných o záväzkoch a pohľadávkach obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2018.  

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ zobrať na vedomie  inventarizačný súpis záväzkov a pohľadávok obce Pečovská Nová 

Ves k 31.12.2018. 

 V diskusii vystúpili poslanci OZ Peter Novický, Jaroslav Želinský a Ing. Radoslav 

Lipjanec, na ich otázky odpovedali prednosta OcÚ a starosta obce. 

            Poslanci OZ zobrali na vedomie inventarizačný súpis záväzkov a pohľadávok obce 

Pečovská Nová Ves k 31.12.2018. 

 

Uznesenie č. 31/2019 

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  

 

inventarizačný súpis záväzkov a pohľadávok obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2018. 

 

14.3. V tomto bode programu predseda inventarizačnej komisie a súčasne aj predseda 

vyraďovacej komisie - prednosta OcÚ Andrej Petruš informoval prítomných, že vyraďovacia  

komisia menovaná starostom obce na základe príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce, vykonala dňa 28.12.2018 obhliadku 

majetku určeného na vyradenie. Oboznámil prítomných so stanoviskom komisie, že 

konkrétny komisiou identifikovaný  majetok je nepoužiteľný z dôvodu jeho poškodenia, 

nefunkčnosti, opotrebenia, predaja a odcudzenia a preto komisia navrhla  tento majetok 
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v celkovej sume 7 573,09 Eur  vyradiť  zo stavu majetku obce. Podotkol, že hodnota majetku 

je viazaná na nadobúdajúcu hodnotu majetku, nie na zostatkovú, zdôraznil, že hodnotu 

vyradeného majetku tvoria napríklad pozemky predané obcou v minulom roku, predané a iné 

veci, ktoré detailne pomenoval. 

  Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť vyradenie nepoužiteľného majetku obce v celkovej sume 7 573,09 Eur  z dôvodu 

jeho poškodenia, nefunkčnosti, opotrebenia, predaja a odcudzenia zo stavu majetku obce.  

  Poslanci OZ schválili vyradenie nepoužiteľného majetku obce v celkovej sume 

7 573,09 Eur  z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti, opotrebenia, predaja a odcudzenia zo 

stavu majetku obce.  

 

Uznesenie č. 32/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vyradenie nepoužiteľného majetku obce Pečovská Nová Ves v celkovej sume 7 573,09 Eur   

zo stavu majetku obce Pečovská Nová Ves z dôvodu jeho poškodenia, nefunkčnosti, 

opotrebenia, predaja a odcudzenia na základe návrhov na vyradenia podľa jednotlivých 

zariadení. Zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 28.12.2018 tvorí 

neoddeliteľnú prílohu uznesenia. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

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

aktuálneho stavu úveru obce ku dňu 31.1.2019, ktorý predstavuje zostatok 24 559,79 Eur. 

Konkrétne sa jedná o úver s úrokom 2,83 % z rokov 2013 a 2014 a úverové finančné 

prostriedky boli  použité na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za Majerom. 

 Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia porúča 

OZ zobrať na vedomie informáciu o výške aktuálneho stavu úveru obce ku dňu 31.1.2019, 

ktorý predstavuje zostatok 24 559,79 Eur. 

 

Uznesenie č. 33/2019 

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  

 

informáciu o aktuálnom stave zostatku úveru obce Pečovská Nová Ves ku dňu 31.1.2019, 

ktorý predstavuje zostatok 24 559,79  Eur. Úver s úrokom 2,83 % z rokov 2013 a 2014 

a úverové finančné prostriedky boli použité na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za 

Majerom. 

 

 

K bodu č. 15 

15.1. V  tomto bode starosta obce informoval prítomných, že na obec bol dňa 1.2.2019 

doručený list štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny (zriadenej Ministerstvom 

zdravotníctva SR), v ktorým si nás dovoľujú informovať o realizácii programu podpory 
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zdravia osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia v našej obci, ponúknuť nám ich odbornú 

pomoc a zároveň požiadať nás o spoluprácu.  

  Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 34/2019 

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  

 

informáciu štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny (zriadenej Ministerstvom 

zdravotníctva SR) o realizácii programu podpory zdravia osôb zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v našej obci, ponuke ich odbornej pomoci a žiadosti o spoluprácu s obcou 

Pečovská Nová Ves zo dňa 2.1.2019. 

 

15.2. V  tomto bode starosta obce informoval prítomných, že na obec bola dňa 6.2.2019 

doručená žiadosť spoločnosti MJ projekt s.r.o. Šarišské Michaľany o vyjadrenie obce 

Pečovská Nová Ves k návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a.s. 

Košice na pozemku registra KN-C 625, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves k stavbe  s názvom „NN prípojka - Pečovská Nová Ves“ pozostávajúca 

z SO 01 NN prípojka, SO 02 odberné elektrické zariadenie k stavbe rodinného domu 

investora Tomáša Antola, bytom ul. Hlavná 122/42, Pečovská Nová Ves.  

   Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD, 

a.s. Košice na pozemku registra KN-C 625, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves 

v nadväznosti na stavbu rodinného domu Tomáša Antola z Pečovskej Novej Vsi 

a splnomocniť starostu obce k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

VSD, a.s. Košice na predmetnom pozemku 

   Poslanci OZ schválili návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech VSD, a.s. Košice na pozemku registra KN-C 625, zapísanej na LV 1116, k. ú. 

Pečovská Nová Ves v nadväznosti na stavbu rodinného domu Tomáša Antola z Pečovskej 

Novej Vsi a splnomocnili starostu obce k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena v prospech VSD, a.s. Košice na predmetnom pozemku. 

 

Uznesenie č. 35/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zriadenie budúceho vecného bremena na parcele registra KN-C 625, zapísanej na LV 1116,  

k. ú. Pečovská Nová Ves v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., ul. Mlynská 31, 

Košice pre stavbu s názvom „NN prípojka - Pečovská Nová Ves“ , konkrétne na realizáciu 

stavebných objektov v rozsahu zemných prác a zabudovaného materiálu:  

 

A/ Stavebný objekt: 

SO 01 - NN prípojka Pečovská Nová Ves    

                                                        

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 36/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

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

starostu obce Pečovská Nová Ves na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na parcele registra KN-C 625, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves 

v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., ul. Mlynská 31, Košice pre stavbu s názvom 

„NN prípojka - Pečovská Nová Ves“, konkrétne na realizáciu stavebných objektov v rozsahu 

zemných prác a zabudovaného materiálu:  

 

A/ Stavebný objekt: 

SO 01 - NN prípojka Pečovská Nová Ves                                 
 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.3 Poslanci OZ schválili odpustenie príspevku pre 27 rodičov žiakov školy na čiastočnú 

úhradu nákladov CVČ pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, bez sp. zn., zo 

dňa 11.2.2019 za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019.  

 Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť odpustenie príspevku pre 27 rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov 

CVČ pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, bez sp. zn., zo dňa 11.2.2019 za 

obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019. 

 

Uznesenie č. 37/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevku pre 27 rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov v centre 

voľného času za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na 

základe žiadosti, bez sp. zn., zo dňa 11.2.2019.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.4 Poslanci OZ neschválili žiadosť Zdenka Červeňáka o odpustenie dlhu na vodnom z roku 

2017 vo výške 1 099,84 Eur.  

Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ neschváliť žiadosť Zdenka Červeňáka o odpustenie dlhu na vodnom z roku 2017 vo výške 

1 099,84 Eur. 

V diskusii vystúpil poslanec Jaroslav Želinský, ktorý sa v rámci predmetného bodu, 

ako aj v nadväznosti bod 14.2 programu zasadnutia OZ informoval, ako je zabezpečené 

meranie vody na ul. Rómskej, prečo má menovaný dlh na vodnom u obce. Starosta obce ho 

informoval, že pred rómskou osadou na ul. Rómskej je meranie vody, pričom odberateľom 

vody od VVS a.s., závod Prešov podľa zmluvy z obdobia dávno pred našim nástupom do 

funkcie je obec. Z uvedeného miesta vedie vodovod po osade a z neho sú zrealizované 

prípojky k jednotlivým obydliam. Takže obec zaplatí celý odber vody a následne si 
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zabezpečuje dielčie platby od obyvateľov ul. Rómskej napojených na odber. Konštatoval, že 

to nie je ľahké, ale boríme sa s tým v podmienkach, ktoré sme zdedili. Poslanec Jaroslav 

Želinský žiadal starostu, aby zistil, či obdobný stav existuje aj u iných obcí s prítomnosťou 

MRK a navrhol vstúpiť do jednania s prevádzkovateľom vodovodu a odovzdať mu vodovod 

na ul. Rómskej do správy a odbremeniť tak obec od činností, ktoré by mal podľa jeho úsudku 

robiť ten, kto na predaji vody profituje. Tento stav sa mu javí ako diskriminácia ostatných  

obyvateľov obce vo vzťahu k MRK bývajúcej na ul. Rómskej. V diskusii vystúpili poslanec 

Ing. Radoslav a prednosta OcÚ. 

 

Uznesenie č. 38/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie dlhu Zdenka Červeňáka, bytom ul. Rómska 44, Pečovská Nová Ves na vodnom 

z roku 2017 vo výške 1 099,84 Eur na základe žiadosti zo dňa 7.2.2019.  

 

Hlasovanie : Za   0                             Proti     8                                       Zdržal sa       0   

                                                             (PhDr. Slavomír Karabinoš, 

                                                              Ing. Jozef Kolcun, 

                                                              Jaroslav Želinský, 

                                                              Peter Novický, 

                                                              Ing. Radoslav Lipjanec, 

                                                              Mgr. Katarína Falatová,  

                                                              Mgr. Viera Horňáková)  

 

K bodu č. 16 

16.1. V  tomto bode programu starosta obce informoval prítomných, že po tom, čo obec 

Pečovská Nová Ves v októbri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na 

rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutinská, 

Záhradná a Kostolná a vedeniu obce sa podarilo v rekordne krátkom čase v rámci dotácie od 

Environmentálneho fondu získať nenávratné finančné prostriedky na investičnú akciu 

„Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie v Pečovskej Novej Vsi, ul. Jabloňová, Na 

Pečovec, Mlynská, Ľutinská“, v rámci ktorej sme v roku 2018 v obci zrealizovali predĺženie 

existujúcej siete vodovodu o  646  m vodovodu na ul. Jabloňovej, Na Pečovec, Mlynskej 

a Ľutinskej v investičnom objeme 177 420.- Eur, v súvislosti s prípravou kolaudácie stavby 

obec potrebuje riešiť aj správu - prevádzkovanie novovybudovanej vodovodnej siete 

u doterajšieho prevádzkovateľa, ktorým je Východoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. 

Košice, Závod Prešov.  

   Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť zverenie novovybudovaného vodovodu do správy VVS, a.s., závod Prešov a 

bezodplatné vecné bremeno v prospech VVS, a.s. Košice, závod Prešov. 

       Poslanci OZ v nadväznosti na zrealizovanú investíciu schválili zverenie 

novovybudovaného vodovodu do správy VVS, a.s., závod Prešov a bezodplatné vecné 

bremeno v prospech VVS, a.s. Košice, závod Prešov. Súčasne splnomocnili starostu obce na 

uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena a zverení vodovodu do správy.  
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Uznesenie č. 39/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zriadenie bezodplatného vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce Pečovská Nová 

Ves, konkrétne na ul. Jabloňovej - parcely registra KN-C 780/21, KN-C 780/55, KN-C 

780/38, KN-C 780/68, KN-C 780/65 zapísaných na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, na ul. 

Mlynskej - parcela registra KN-C 1082/4 zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, na 

ul. Ľutinskej - parcele registra KN-C 1550/13, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová 

Ves a parcele registra KN-C 922/1, zapísanej na LV 1793, k. ú. Pečovská Nová Ves, na ul. Na 

Pečovec - parcele registra KN-C 700/3, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves a 

parcelách registra KN-E 13/9, KN-E  12/6 zapísaných na LV 1793, k. ú. Pečovská Nová Ves 

v prospech prevádzkovateľa vodovodnej siete - Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, Prešov pre celý rozsah časti stavby „Dobudovanie 

vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím Okresného úradu 

Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-SB-OSZP-2017/000908-08/Če-

Ur/ŠVS zo dňa 30.10.2017, konkrétne na realizáciu stavebného objektu v rozsahu zemných 

prác a zabudovaného materiálu:  

 

SO 01 Vodovod – rozšírenie vodovodnej siete  

- ul. Jabloňová                                                          v celkovej dĺžke 234,92 m 

                                      HDPE DN/ID110 110             dĺžka existujúceho vodovodu 57,35 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 120,05 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 57,52 m 

 

- ul. Mlynská      „6-4-2“                                                      v celkovej dĺžke 168,37 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 168,37 m 

 

- ul. Ľutinská      „4-3“                                                      v celkovej dĺžke 175,60 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 175,60 m 

 

- ul. Na Pečovec  „5-1-1“                                                      v celkovej dĺžke 124,85 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 124,85 m 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 40/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

Ves“, povolenej rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie č. OÚ-SB-OSZP-2017/000908-08/Če-Ur/ŠVS zo dňa 30.10.2017, vo vlastníctve 

obce Pečovská Nová Ves do správy prevádzkovateľa vodovodnej siete - Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, Prešov na dobu neurčitú, 

konkrétne sa jedná o zverenie časti zrealizovaného stavebného objektu v rozsahu zemných 

prác a zabudovaného materiálu:  
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SO 01 Vodovod – rozšírenie vodovodnej siete  

- ul. Jabloňová                                                          v celkovej dĺžke 234,92 m 

                                      HDPE DN/ID110 110             dĺžka existujúceho vodovodu 57,35 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 120,05 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 57,52 m 

 

- ul. Mlynská      „6-4-2“                                                      v celkovej dĺžke 168,37 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 168,37 m 

 

- ul. Ľutinská      „4-3“                                                      v celkovej dĺžke 175,60 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 175,60 m 

 

- ul. Na Pečovec  „5-1-1“                                                      v celkovej dĺžke 124,85 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 124,85 m 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 41/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

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

starostu obce Pečovská Nová Ves na uzavretie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného 

bremena na parcelách vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne na ul. Jabloňovej - 

parcely registra KN-C 780/21, KN-C 780/55, KN-C 780/38, KN-C 780/68, KN-C 780/65 

zapísaných na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, na ul. Mlynskej - parcela registra KN-C 

1082/4 zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, na ul. Ľutinskej - parcele registra 

KN-C 1550/13, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves a parcele registra KN-C 

922/1, zapísanej na LV 1793, k. ú. Pečovská Nová Ves, na ul. Na Pečovec - parcele registra 

KN-C 700/3, zapísanej na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves a parcelách registra KN-E 13/9, 

KN-E  12/6 zapísaných na LV 1793, k. ú. Pečovská Nová Ves v prospech prevádzkovateľa 

vodovodnej siete - Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Prešov, ul. 

Kúpeľná 3, Prešov pre celý rozsah časti stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci 

Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie č. OÚ-SB-OSZP-2017/000908-08/Če-Ur/ŠVS zo dňa 30.10.2017, 

konkrétne na realizáciu stavebného objektu v rozsahu zemných prác a zabudovaného 

materiálu:  

 

SO 01 Vodovod – rozšírenie vodovodnej siete  

- ul. Jabloňová                                                          v celkovej dĺžke 234,92 m 

                                      HDPE DN/ID110 110             dĺžka existujúceho vodovodu 57,35 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 120,05 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 57,52 m 

 

- ul. Mlynská      „6-4-2“                                                      v celkovej dĺžke 168,37 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 168,37 m 

 

- ul. Ľutinská      „4-3“                                                      v celkovej dĺžke 175,60 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 175,60 m 
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- ul. Na Pečovec  „5-1-1“                                                      v celkovej dĺžke 124,85 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 124,85 m 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 42/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

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

starostu obce Pečovská Nová Ves na uzavretie zmluvy o zverení časti stavby s názvom 

„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím 

Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-SB-OSZP-

2017/000908-08/Če-Ur/ŠVS zo dňa 30.10.2017, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves do 

správy prevádzkovateľa vodovodnej siete - Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 

závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, Prešov na dobu neurčitú, konkrétne sa jedná o zverenie časti 

zrealizovaného stavebného objektu v rozsahu zemných prác a zabudovaného materiálu:  

 

SO 01 Vodovod – rozšírenie vodovodnej siete  

- ul. Jabloňová                                                          v celkovej dĺžke 234,92 m 

                                      HDPE DN/ID110 110             dĺžka existujúceho vodovodu 57,35 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 120,05 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 57,52 m 

 

- ul. Mlynská      „6-4-2“                                                      v celkovej dĺžke 168,37 m 

                                      HDPE  SDR11 DN/ID80        dĺžka 168,37 m 

 

- ul. Ľutinská     „4-3“                                                      v celkovej dĺžke 175,60 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 175,60 m 

 

- ul. Na Pečovec  „5-1-1“                                                      v celkovej dĺžke 124,85 m 

                                      HDPE DN/ID100                     dĺžka 124,85 m 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.2. V  tomto bode programu starosta obce informoval prítomných, že po tom, čo obec      

v januári 2019 úspešne zavŕšila procesy povoľovacieho konania na  verejne prospešné stavby 

s názvami „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 - káblové NN rozvody, ul. 

Jabloňová, PS 01 - Úprava transformačnej stanice TS6“, povolenej rozhodnutím Obce 

Červenica pri Sabinove (verejná vyhláška), sp. zn. 306/2018-199/Mp-003 zo dňa 22.1.2019 a 

„Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 - káblové NN rozvody“, povolenej 

rozhodnutím Obce Červenica pri Sabinove (verejná vyhláška), sp. zn. 305/2018-198/Mp-003 

zo dňa 22.1.2019 a pripravuje ich zaradenie do investičného plánu VSD, a.s. Košice, 

predkladá návrh na schválenie zmlúv o budúcich zmluvách o bezodplatnom zriadení vecného 

bremena na stavbami dotknutých pozemkoch v rozsahu strpieť umiestnenie elektro-

energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude 

zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s. Košice. 
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          Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť uzavretie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena pre VSD, a.s. 

Košice na vyššie uvedené investičné akcie.  

      Poslanci OZ v nadväznosti na pripravované investície schválili uzavretie zmlúv 

o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena pre VSD, a.s. Košice a splnomocnili 

starostu obce na uzavretie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena pre VSD, 

a.s. Košice. 

 

Uznesenie č. 43/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves, konkrétne na ul. Jabloňovej - parcely registra KN-C 780/38 a KN-C 

780/68, zapísaných na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, v prospech Východoslovenskej 

distribučnej, a.s., ul. Mlynská 31, Košice pre celý rozsah  stavby s názvom „Pečovská Nová 

Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová,  povolenej stavebným povolením Obce Červenica pri 

Sabinove sp. zn.:  306/2018-199/Mp-03 zo dňa 22.1.2019, konkrétne na realizáciu stavebného 

objektu a prevádzkového súboru v rozsahu zemných prác a zabudovaného materiálu:  

 

A/ Stavebný objekt: 

SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Jabloňová,                                                           

- kábel samonosný NFA2X 4x120RM uložený na betónových podperných bodoch - 80 m, 

- kábel NAYY-J 4x150SE uložený v zemi – 160 m, 

- rozpojovacie a istiace skrine - 3 ks. 

 

B/ Prevádzkový súbor: 

PS 01 - Úprava transformačnej stanice TS6 

- výmena transformátora Tr=160kVA na trans., Tr=250kVA transformačnej stanice TS 

TS0686-0006. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 44/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

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

starostu obce Pečovská Nová Ves na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

bezodplatného vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

konkrétne na ul. Jabloňovej - parcelách registra KN-C 780/38 a KN-C 780/68, zapísaných na 

LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves, v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., ul. 

Mlynská 31, Košice pre celý rozsah  stavby s názvom „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD, ul. 

Jabloňová,  povolenej stavebným povolením Obce Červenica pri Sabinove sp. zn.:  306/2018-

199/Mp-03 zo dňa 22.1.2019, konkrétne na realizáciu stavebného objektu a prevádzkového 

súboru v rozsahu zemných prác a zabudovaného materiálu:  
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A/ Stavebný objekt: 

SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Jabloňová,                                                           

- kábel samonosný NFA2X 4x120RM uložený na betónových podperných bodoch - 80 m, 

- kábel NAYY-J 4x150SE uložený v zemi – 160 m, 

- rozpojovacie a istiace skrine - 3 ks. 

 

B/ Prevádzkový súbor: 

PS 01 - Úprava transformačnej stanice TS6 

- výmena transformátora Tr=160kVA na trans., Tr=250kVA transformačnej stanice TS 

TS0686-0006. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 45/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves, konkrétne na ul. Záhradnej - parcely registra KN-C 482/2 a KN-C 

1367/4, zapísaných na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves a  parcele registra KN-C 482/1, 

zapísanej na LV 2186, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech Východoslovenskej distribučnej, 

a.s., ul. Mlynská 31, Košice pre celý rozsah  stavby s názvom  „Pečovská Nová Ves IBV 11 

RD, ul. Záhradná, SO 01 - káblové NN rozvody“  povolenej stavebným povolením Obce 

Červenica pri Sabinove sp. zn.: 305/2018-198/Mp-03 zo dňa 22.1.2019, konkrétne na 

realizáciu stavebného objektu v rozsahu zemných prác a zabudovaného materiálu:  

 

A/ Stavebný objekt: 

SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Záhradná,                                                           

- kábel samonosný NFA2X 4x120RM uložený na betónových podperných bodoch - 80 m, 

- kábel NAYY-J 4x150Se uložený v zemi - 186 m, 

- rozpojovacie a istiace skrine - 4 ks. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 46/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

splnomocňuje 

 

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

starostu obce Pečovská Nová Ves na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

bezodplatného vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

konkrétne na ul. Záhradnej - parcelách registra KN-C 482/2 a KN-C 1367/4, zapísaných na 

LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves a  parcele registra KN-C 482/1, zapísanej na LV 2186, 

k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., ul. Mlynská 31, 

Košice pre celý rozsah  stavby s názvom „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 

01 - káblové NN rozvody“,  povolenej stavebným povolením Obce Červenica pri Sabinove 

sp. zn.:  305/2018-198/Mp-03 zo dňa 22.1.2019, konkrétne na realizáciu stavebného objektu 

v rozsahu zemných prác a zabudovaného materiálu:  
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A/ Stavebný objekt: 

SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Záhradná,                                                           

- kábel samonosný NFA2X 4x120RM uložený na betónových podperných bodoch - 80 m, 

- kábel NAYY-J 4x150Se uložený v zemi - 186 m, 

- rozpojovacie a istiace skrine - 4 ks. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.3. V tomto bode programu poslanci OZ z dôvodu zmiernenia a odstránenia tvrdosti 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch prejednali a schválili zníženie 

poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovskej Novej Vsi na rok 2019 na základe 

individuálnej žiadosti poplatníka po predložení dokladu držiteľa diamantovej a zlatej 

Jánskeho plakety o 100 % a  držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 % zo schválenej 

sadzby poplatku 12.- Eur. Pri splnení si dokladovej povinnosti bude akceptovaná individuálna 

žiadosť podaná aj v roku 2018. 

  Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej,  kontroly   a   správy   obecného   

majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovskej Novej Vsi na 

rok 2019 na základe individuálnej žiadosti poplatníka po predložení dokladu držiteľa 

diamantovej a zlatej Jánskeho plakety o 100 % a  držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 % 

zo schválenej sadzby poplatku. 

 

Uznesenie č. 47/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovská Nová Ves na rok 2019 na 

základe individuálnej žiadosti poplatníka a predložení dokladu držiteľa diamantovej a zlatej 

Jánskeho plakety o 100 %  zo sadzby poplatku a  držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 % 

zo sadzby poplatku určenej vo VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.4. V tomto bode poslanci OZ  schválili zvolanie a termín konania verejnej schôdze 

s občanmi obce Pečovská Nová Ves s hlavným predmetom - bilancia hospodárenia a 

dosiahnutých výsledkov obce Pečovská Nová Ves v roku 2018 a predstavenie plánu 

investičných akcií na roky 2019 – 2020. Verejná schôdza sa bude konať v stredu 27.2.2019 

o 17.00 h. v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ Pečovská Nová Ves.  

   V diskusii vystúpil poslanec Jaroslav Želinský, ktorý požiadal starostu obce do 

programu verejnej schôdze zapracovať bod týkajúci sa oboznámenia občanov s trasovaním 

obchvatu obce, nakoľko navrhovaný stav sa mu javí pre obec nevýhodný, obec obmedzujúci 

a brániaci jej v ďalšom rozvoji. 

  

Uznesenie č. 48/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
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zvolanie verejnej schôdze s občanmi obce Pečovská Nová Ves na termín 27.2.2019 (streda) 

o 17.00 h. v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ Pečovská Nová Ves s hlavným 

predmetom programu - bilancia hospodárenia a dosiahnutých výsledkov obce Pečovská Nová 

Ves v roku 2018 a predstavenie plánu investičných akcií na roky 2019 - 2020.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.5. V rámci predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o: 

 postupe prác na pripravovanom projekte „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký 

Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ (cyklochodník v koridore 

železnice) v investičnom objeme  762 000 Eur, 

 postupe prác pri realizácií projektu „Smelo do materskej školy“,  

 postupe prác na projekte „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 - káblové 

NN rozvody, ul. Jabloňová, PS 01 - Úprava transformačnej stanice TS6“, 

 postupe prác na projekte „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 - káblové 

NN rozvody“, 

 postupe prác na investičnej akcii „Výstavba denného stacionára ASEN v obci Pečovská 

Nová Ves“. 

 postupe povoľovacieho konania na projekte „Miestna komunikácia na ul. Na Trubalovec 

v Pečovskej Novej Vsi k židovskému cintorínu“, 

 kolaudácii stavby „Zníženie    energetickej    náročnosti    a   zlepšenie   energetickej    

hospodárnosti    budovy Prevádzkovo-vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves“, 

 legalizácii čiernej stavby „Prístavba modlitebne k rómskej bytovke“, jej dodatočnom 

povolení užívania dňom 17.1.2019 (vykonateľné dňom 6.2.2019), pridelením súpisného 

čísla a podaniu žiadosti na zápis GP na stavbu do katastra nehnuteľností, 

 ukončení verejného obstarávania na dodávateľa nových LED svietidiel na celú ul. Za 

majerom a príprave ich inštalácie, resp. výmeny v čo najkratšom čase, pričom 

dementovaný materiál bude slúžiť na údržbu existujúceho osvetlenia v obci,  

 zasadnutí MAS Partnerstvo Bachureň, konanom dňa 28.1.2019 na OcÚ v Renčišove,  

 zasadnutí ZMOS Horná Torysa konanom dňa 14.2.2019 v Lipanoch. 

 

Uznesenie č. 49/2019 

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  

 

informáciu starostu obce o aktivitách obce Pečovská Nová Ves za obdobie od 16.1.2019 do 

15.2.2019. 

 

K bodu č. 17 

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

17.1. Poslanec Jaroslav Želinský požiadal kolegov poslancov OZ o vnímavosť a sledovanie 

okolia okolo seba v súvislosti s predajom voľných nehnuteľností v zmysle včasnej eliminácie 

nežiadúcich živlov a ich zabývaniu sa v našej obci. 

 

17.2. Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš navrhol napriek opakovanému vandalizmu 

a poškodzovaniu priestorov čakárne na železničnej stanici opätovne ju sfunkčniť a otvárať 

ráno od 5.00 do 16.00 až 17.00 h.. Na návrh poslanca reagovali prednosta OcÚ,  starosta obce 

a poslanci OZ Ing. Štefan Tall, Peter Novický a Mgr. Horňáková. 
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17.3. Poslanec Jaroslav Želinský požiadal starostu obce o informáciu ako postupuje príprava 

výstavby bytov. Ten mu odpovedal, že je prerušené územné konanie za účelom vyriešenia 

podmienok SVP, š. p. Banská Štiavnica na zabezpečenie opatrení proti Q 100. Riešenie je už 

známe, preto veríme, že konanie bude v čo najkratšej dobe pokračovať. 

 

17.4. Poslanec Peter Novický sa informoval ako sa vyvíja schvaľovacie konanie v projekte 

Dobudovanie zberného dvora. Starosta obce ho informoval, že projekt je vo fáze odborného 

posudzovania a čakáme na konečný verdikt riadiaceho orgánu.  

 

17.2. Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš informoval prítomných o pripravovanej 

kultúrnospoločenskej akcie s názvom „Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi“ spojenej s obecnou 

zabíjačkou plánovanou na 2.3.2019 so začiatkom o 14.00 h. v areáli pred OcÚ a všetkých 

pozval na jej pripravovaný 5. ročník. 

 

 

K bodu č. 18 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodznel žiadny podnet, či 

otázka, nakoľko zasadnutia OZ sa nezúčastnil žiadny zástupca verejnosti. 

  

 

K bodu č. 19 

  Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ.  

  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Jaroslav Želinský - 

Ing. Štefan Tall - 

 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Anna Hrabčáková 

                      


