ZÁPISNICA
zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

11.4.2019
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: všetci prítomní
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol PhDr. Jaroslav
Dujava, starosta obce. Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov, obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce informoval prítomných o tom, že IV. zasadnutie OZ zvolal o deň skôr
oproti pôvodne plánovanému termínu zasadnutia na piatok 12.4.2019 z dôvodu neodkladnosti
prejednania bodu č. 8 navrhovaného programu s titulom „Návrh na schválenie zapojenia sa
obce Pečovská Nová Ves do aktuálne vyhlásenej výzvy o získanie dotácie na pripravovanú
investičnú akciu obce Pečovská Nová Ves“, ktorej posledný termín na podanie žiadosti
o dotáciu je 16.4.2019 vrátane. V tejto súvislosti navrhol zmenu uznesenia č. 216/2018 zo dňa
10.12.2018 upravujúceho program zasadnutí OZ v roku 2019 v rozsahu zmeny navrhovaného
pôvodne schváleného termínu 12.4.2019 na aktuálny termín zasadnutia 11.4.2019.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa Mgr. Katarína
Falatová, ktorá požiadala starostu obce zvolávať zasadnutia OZ mimo schváleného plánu
zasadnutí minimálne mesiac vopred, nakoľko si plánuje svoje pracovné aktivity mesiac
vopred a zmena termínu zasadnutia spôsobuje kolíziu s jej pracovnými povinnosťami.
Starosta obce zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenie a dodal, že zasadnutie OZ
k navrhovanému bodu mohol zvolať aj mimo schváleného plánu zasadnutí už pár týždňov
vopred, ale neurobil tak a spojil konkrétny navrhovaný bod s programom plánovaného
zasadnutia OZ z ekonomických dôvodov, nakoľko prejednanie navrhovaného bodu programu
na samostatnom zasadnutí OZ by znamenalo navýšenie režijných nákladov (odmien pre
poslancov OZ za účasť na zasadnutí o 100%), preto zvolal zasadnutie OZ deň vopred, aby
mal čas v prípade schválenia predmetného bodu programu na spracovanie žiadosti o dotáciu.
Poslanci OZ schválili zmenu uznesenia č. 216/2018 zo dňa 10.12.2018
v navrhovanom rozsahu.
Uznesenie č. 50/2019
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. 216/2018 zo dňa 10.12.2018,
ktorým bol schválený program zasadnutí OZ na rok 2019 tak, že termín „12. apríla 2019“,
mení na termín „11. apríl 2019“.
úplné znenie zmeneného uznesenia znie

1

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
11.4.2019
14.6.2019
16.8.2019
11.10.2019
13.12.2019
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Katarína Falatová)

Starosta obce navrhol, aby program zasadnutia bol prejednaný v poradí a bodoch
uvedených na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ v dostatočnom
predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce a na úradnej tabuli
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. Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019
7. Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do aktuálne vyhlásenej
výzvy o získanie dotácie na pripravovanú investičnú akciu obce Pečovská Nová Ves
8. Návrh na schválenie plánu odpadového hospodárstva obce Pečovská Nová Ves
9. Doručené podania
10. Rôzne
11. Otázky poslancov OZ
12. Otázky a podnety občanov
13. Záver
Poslanci OZ schválili program rokovania IV. zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu.
Uznesenie č. 51/2019
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 IV. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0
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K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, za overovateľov boli určení Ján
Antol a Peter Novický.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice..
Uznesenie č. 52/2019
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 Ján Antol a Peter Novický.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:
Radoslav Lipjanec, Mgr. Katarína Falatová a Jaroslav Želinský.
Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie.

Ing.

Uznesenie č. 53/2019
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. Radoslav Lipjanec, Mgr. Katarína Falatová a Jaroslav
Želinský.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Katarína Falatová)

K bodu č. 4
V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných
komisií pri OZ za obdobie od III. zasadnutia OZ konaného 15.2.2019 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 9.4.2019 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 predseda komisie Ing. Jozef Kolcun informoval, že v posudzovanom období komisia
zasadala.12.3.2019 a prejednala jeden konkrétny podnet občana.
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 zasadala dňa 22.2.2019 a riešila prípravu akcie
„Fašiangy v obci 2019“
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 nezasadala.
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Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
Uznesenie č. 54/2019
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 16.2.2019 do 11.4.2019.
K bodu č. 5
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení od III. zasadnutia OZ konaného dňa 15.2.2019 doposiaľ. Informovala, že
prijaté uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
Uznesenie č. 55/2019
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 III. zasadnutia OZ konaného dňa 15.2.2019 do dňa 11.4.2019.
K bodu č. 6
V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré predstavuje
prekročenie príjmov ako aj výdavkov v celkovej sume 322 100 Eur. Detailne pomenoval
pohyby v príjmovej a výdavkovej časti návrhu úpravy rozpočtu. Konštatoval, že rozpočet
zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 920 100 Eur.
Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného
majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti informoval, že komisia porúča
OZ schváliť rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 2/2019 zo dňa 11.4.2019
spočívajúce v prekročení príjmov v celkovej sume 322 100 Eur a prekročení výdavkov
v celkovej sume 322 100 Eur, pričom rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 zostáva
vyrovnaný na celkovú sumu 3 920 100 Eur.
V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Viera Horňáková, ktorá sa informovala čo
znamenanú výdavky a príjmy pri dotáciách s ÚPSVaR § 54 a § 50j. Starosta obce odpovedal,
že sú to konkrétne podporené dotácie, špecifikoval percentá spoluúčasti obce v rámci
schválených dotácií a na detailné poznanie podmienok ju odkázal na webovú stránku
obce, časť zmluvy v mesiacoch týkajúcich sa posudzovaného obdobia, kde sú všetky zmluvy
zverejnené.
Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 2/2019 zo dňa 11.4.2019.
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Uznesenie č. 56/2019
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. 2/2019 zo dňa 11.4.2019 spočívajúce
v prekročení príjmov v celkovej sume 322 100 Eur a prekročení výdavkov v celkovej sume
322 100 Eur, pričom rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 zostáva vyrovnaný na
celkovú sumu 3 920 100 Eur.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
V rámci predmetného bodu programu starosta obce predložil poslancom OZ návrh na
zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves so žiadosťou o dotáciu v rámci Environmentálneho
fondu pre rok 2019 zameranej na oblasť - L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť - L5AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania zameranú na podporu aktivít v najmenej
rozvinutých okresoch Slovenskej republiky na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia
prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“ a požiadal
poslancov OZ o podporu predloženého návrhu.
Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného
majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča
OZ schváliť návrh starostu obce na zapojenie sa obce do výzvy Environmentálneho fondu na
rok 2019 na získanie dotácie pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy
sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“.
V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Katarína Falatová, ktorá oslovila prítomných
poslancov OZ, či sa na predmetnú budovu boli pozrieť s tým, či je jej rekonštrukcia dôvodná.
Poslankyňa Mgr. Viera Horňáková a poslanec Jaroslav Želinský potvrdili havarijný stav
budovy. Starosta obce informoval o havarijnom stave budovy, poslankyni Mgr. Falatovej
ukázal fotodokumentáciu stavu budovy, zdôraznil povinnosť obce starať sa o majetok obce,
zveľaďovať ho a informoval prítomných o navrhovanom rozsahu rekonštrukcie verejnej
budovy v zmysle aktuálnej výzvy, ktorou sa obec mieni uchádzať o získanie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu budovy.
Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy
Environmentálneho fondu pre rok 2019 na získanie dotácie pre realizáciu projektu
„Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej
Vsi“.
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje


predloženie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves o získanie podpory formou dotácie na
základe výzvy na predkladanie žiadostí o získanie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu na základe špecifikácie činností podpory formou dotácie pre
rok 2019 v oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania na činnosť L5AP - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
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verejných budov vrátane zatepľovania zameranú na podporu aktivít v najmenej
rozvinutých okresoch Slovenskej republiky podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 313/2018 Z. z. na realizáciu projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy
sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 –
2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves a Akčným plánom najmenej
rozvinutého okresu Sabinov,


zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V tomto bode programu prednosta OcÚ Andrej Petruš predložil návrh na schválenie
Program odpadového hospodárstva obce Pečovská Nová Ves na roky 2016 - 2020.
Poslanci OZ schválili plán odpadového hospodárstva obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Pečovská Nová Ves na roky 2016 - 2020.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali doručené
podania:
9.1. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-045 zo dňa 28.3.2019.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmlúv o poskytnutí
príspevku vo výške 3 564,07 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn.
PNV-2019/001-ZSsMS-045 zo dňa 28.3.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0
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9.2. Poslanci OZ schválili vrátenie darovaných finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-030 zo dňa 4.3.2019.
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie darovaných finančných prostriedkov vo výške 688,80 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-030 zo dňa 4.3.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.3. Poslanci OZ schválili vrátenie darovaných finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-039 zo dňa
26.3.2019.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie darovaných finančných prostriedkov vo výške 91,20 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-039 zo dňa 26.3.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.4. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov z dobropisov za rok 2018 pre ZŠ
s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-040 zo dňa
26.3.2019.
Uznesenie č. 62/2019
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 z dobropisov za rok 2018 vo výške 3 873,47 Eur pre ZŠ
s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-040 zo dňa
26.3.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.5. Poslanci OZ schválili vrátenie darovaných finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-048 zo dňa 5.4.2019.
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Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vrátenie darovaných finančných prostriedkov vo výške 1 067,80 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-048 zo dňa 5.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.6. Poslanci OZ schválili vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-049 zo dňa 8.4.2019.
Uznesenie č. 64/2019
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, nájomné a režimu k stravnému vo výške 6 915,49 Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-049 zo dňa 8.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 10
10.1. V tomto bode poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ schválili zaradenie investičných
akcií zrealizovaných v obci Pečovská Nová Ves s názvom: „IBV ul. Za Majerom“, „Miestna
komunikácia a chodníky na ul. Za Majerom“, „IBV ul. Orgovánová “, „Oplotenie areálu
Základnej školy s materskou školou, ul. Školská“, „Verejné osvetlenie na ul. Za Majerom“ a
„Detské ihrisko, ul. Školská“, do majetku obce Pečovská Nová Ves.
Ing. Štefan Tall, predseda komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného
majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti informoval, že komisia odporúča
OZ schváliť zaradenie vyššie uvedených investičných akcií obce do majetku obce.
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „IBV ul. Za Majerom“, zrealizovanej dodávateľským
spôsobom v rozsahu stavebných prác - uložení inžinierskych sietí (vodovodného,
kanalizačného potrubia a plynofikácie), majetková trieda: 021 Stavby, rok začatia výstavy:
2006, suma majetku: 662 730,53 Eur do majetku obce Pečovská Nová Ves, dňom 15.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „Miestna komunikácia a chodníky na ul. Za
Majerom“, zrealizovanej dodávateľským spôsobom v rozsahu stavebných prác - výstavbe
miestnej komunikácie (živičná úprava) a chodníkov (dlažby), majetková trieda: 021 Stavby,
rok začatia výstavy: 2014, suma majetku: 378 532,13 Eur do majetku obce Pečovská Nová
Ves, dňom 15.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „IBV ul. Orgovánová “, zrealizovanej dodávateľským
spôsobom v rozsahu stavebných prác - uložení inžinierskych sietí a to vodovodného,
kanalizačného potrubia a plynofikácie, majetková trieda: 021 Stavby, rok začatia výstavy:
2006, suma majetku: 42 813,35 Eur do majetku obce Pečovská Nová Ves, dňom 15.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „Verejné osvetlenie na ul. Za Majerom“, spočívajúcej
vo výstavbe verejného osvetlenia v roku 2013 a rekonštrukcii verejného osvetlenia v r. 2019,
stavebné práce boli realizované tak, že obec zakúpila materiál a svojpomocne ho zabudovala,
resp. v roku 2019 vymenila pôvodné svietidlá za LED svietidlá, majetková trieda: 021 Stavby,
rok začatia výstavy: 2013, suma majetku: 16 858,19 Eur do majetku obce Pečovská Nová
Ves, dňom 15.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „Detské ihrisko, ul. Školská“, zrealizovanej čiastočne
svojpomocne v rozsahu stavebných prác – realizáciou oplotenia, chodníka, osadenia lavičiek,
obrubníkov na oddelenie dopadových plôch a čiastočne dodávateľským spôsobom v rozsahu
dodania a osadenia detských hracích prvkov (2 ks preklápacie hojdačky, šplhacia stena,
šmýkľavka, kolotoč a hojdací poník). Výstavba detského ihriska bola financovaná
z poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR v rámci výzvy „Podpora športu 2018“ ako podpora
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projektu pod názvom „Radosť detí z pohybu“ a z vlastných zdrojov. Majetková trieda: 021
Stavby, rok začatia výstavy: 2018, suma majetku: 13 966,32 Eur do majetku obce Pečovská
Nová Ves, dňom 15.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zaradenie investičnej akcie s názvom „Oplotenie areálu Základnej školy s materskou
školou, ul. Školská“, zrealizovanej svojpomocne zamestnancami obce, na oplotenie bol
použitý stavebný materiál - betón, kamenivo, železná stavebná oceľ (roxory), cement
a tvárnice, ktorý bol financovaný z poskytnutej dotácie z Ministerstva financií SR a z
vlastných zdrojov obce, majetková trieda: 021 Stavby, rok začatia výstavy: 2018, suma
majetku: 14 325,95 Eur do majetku obce Pečovská Nová Ves, dňom 15.4.2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

10.2. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o výške
aktuálneho stavu úveru obce ku dňu 31.3.2019, ktorý predstavuje zostatok 14 409,79 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 31.3.2019,
ktorý predstavuje zostatok 14 409,79 Eur.
Uznesenie č. 71/2019
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 31.3.2019,
ktorý predstavuje zostatok 14 409,79 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.
10.3. V rámci predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o:
 priebehu verejnej schôdze s občanmi konanej dňa 2.2019, prítomní boli štyria poslanci
OZ, starosta obce, prednosta OcÚ a hlavná kontrolórka, poslanec Ján Antol svoju neúčasť
ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti, ostatní poslanci a poslankyne OZ svoju
neúčasť neospravedlnili,
 priebehu návštevy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasa v našej
obci dňa 20.3.2019 po výjazdovom zasadnutí vlády SR v Lipanoch,
 získaní dotácie vo výške 200 000 Eur na rozšírenie kanalizácie na ul. Ľutinská, Záhradná,
Jabloňová a Mlynská,
 o získaní dotácie vo výške 12 000 Eur z rezervy predsedu vlády SR na rekonštrukciu
a rozšírenie oplotenia areálu budúcej výstavby bytových domov na ul. Kvetnej,
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začatí stavby dňa 27.3.2019 a postupe prác na stavbe „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,
 podaní žiadosti o zaradenie projektu „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO
01 - káblové NN rozvody, ul. Jabloňová, PS 01 - Úprava trasformačnej stanice TS6“ do
investičného plánu VSD, a.s. Košice a uzatvorení zmluvy o investičnej akcii s VSD, a.s.
Košice,
 podaní žiadosti o zaradenie projektu „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO
01 - káblové NN rozvody“ do investičného plánu VSD, a.s. Košice a a uzatvorení zmluvy
o investičnej akcii s VSD, a.s. Košice,
 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“,
 znížení energetickej náročnosti a s tým súvisiacej svojpomocnej výmene svietidiel
verejného osvetlenia na ul. Za Majerom a ich výmene za LED svietidlá, demontované
svietidlá budú použité v rámci údržby verejného osvetlenia v obci,
 schválení viacerých projektov ÚPSVaR Prešov v súvislosti s riešením nezamestnanosti,
 o majetkovoprávnom bezodplatnom vysporiadaní pozemkov štátu v správe SPF
a odplatnom vysporiadaní pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe SPF
pod verejnoprospešnou stavbou „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ do majetku obce,
 o ukončení výstavby detského ihriska v blízkosti zástavby bytových domov na ul.
Školskej v rámci projektu s názvom „Pre radosť detí z pohybu“ podporeného dotáciou
z Úradu vlády SR vo výške 10 000.- Eur,
 o získaní siedmich exteriérových vitrín a desiatich interiérových vitrín na propagáciu
projektu, regionálnej kultúry a cezhraničnej spolupráce v rámci podporeného projektu
s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ z programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020,
 o zabezpečení projektovej dokumentácie a začatí povoľovacieho konania na rozšírenie
vodovodu na ul. Hlavnej od Poľského dvora popred zdravotné stredisko až po kaplnku
a následne na ul. Hlavnej od križovatky s ul. Južnou po križovatku s ulicou vedúcou
k železničnému priecestiu v smere na Sabinov,
 o preznačení priechodov pre chodcov, ktoré boli presunuté a to v súčinnosti so správcom
cesty I/68,
 o príprave revitalizácie obecného priemyselného parku v areáli bývalej tehelne.
V diskusii vystúpil prednosta OcÚ a poslanci Ján Antol a Jaroslav Želinský, ktorí
podporili aktivity starostu obce zamerané na revitalizáciu obecného priemyselného parku
v areáli bývalej tehelne s cieľom vytvoriť sociálne a technické zázemie pre zamestnancov
obce, pre budúci sociálny podnik, ako aj občanov obce, ktorí navštevujú zberný dvor.
Uznesenie č. 72/2019
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 16.2.2019 do
11.4.2019.
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K bodu č. 11
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ postupne vystúpili:
11.1. Poslanec Peter Novický poukázal na potrebu uloženia dažďového odkvapového zvodu
na budove sociálnych zariadení pri amfiteátri a potrebe opravy podhľadov.
11.2. Poslankyňa Mgr. Katarína Falatová tlmočila požiadavku konkrétneho občana na potrebu
opravy pletivového oplotenia cintorína, ktorého pozemok susedí s cintorínom zo strany od ul.
Orgovánovej obcou. Poslanec Jaroslav Želinský ju informoval, že oplotenie v danej časti patrí
vlastníkom pozemkov bývajúcich na ul. Orgovánovej, ktoré susedia s cintorínom a nepatrí
obci. Konkrétne on sám v nedávnej minulosti toto oplotenie v časti jeho pozemku opravoval.
11.3. Poslanec Jaroslav Želinský sa informoval na percentá napojenosti občanov na odber
vody a kanálu na verejný vodovod a kanalizáciu. Taktiež sa informoval na lokality v obci, kde
občania nemajú možnosť napojiť sa na verejný vodovod a kanalizáciu. Konkrétne sa
informoval na možnosť napojenosti občana Františka Baňasa.
Starosta obce ho informoval o konkrétnych opatreniach obce na rozšírenie možnosti
napojenosti sa občanov na verejný vodovod a kanalizáciu, konkrétne pomenoval projekty,
ktoré sú v štádiu realizácie, ako aj tie, ktoré sú v štádiu prípravy a povoľovacieho konania.
V konkrétnom prípade odkázal poslanca na návrhy možného riešenia budúceho odberateľa
a stanovisko VVS, a.s. k navrhovaným riešeniam.
11.4. Poslanec Peter Novický požiadal o doasfaltovanie chýbajúcich častí asfaltu na miestnej
komunikácii na ul. Kostolnej medzi komunikáciou a chodníkom a to na oboch stranách ulice
(pred potokom aj za potokom).
11.5. Poslankyňa Mgr, Viera Horňáková v súvislosti podporenou navrhovanou
rekonštrukciou prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 (prevádzková
budova bývalej tehelne) požiadala o odkúpenie kaštieľa pri futbalovom ihrisku, ktorý by
mohla obec zrekonštruovať a mohol by slúžiť ako reštaurácia na svadby, pričom by ju
prevádzkovala obec. Taktiež navrhla, aby obec investovala finančné prostriedky do
rekonštrukcie kaštieľa na ul. Ľutinskej (pozn. Kornhaizerov kaštieľ), na ktorom sa prepadla
strecha.
Starosta obce informoval, že doterajšie rekonštrukcie stavieb - prevádzková budova
OcÚ, prevádzkovo vzdelávacie centrum na ul. Kvetnej 32 a prevádzková budova sociálneho
podniku na ul. Hlavnej 2 (bývalá prevádzková budova tehelne), sú majetkom obce a boli
a budú financované v rámci výziev na zatepľovanie a rekonštrukciu verejných budov
v rozsahu, ktoré výzvy dovoľujú. Historické objekty, ktorých kúpu, resp. opravu obcou
navrhuje sú privátne. Ich vlastníci majú taktiež potrebu starať sa o ne a udržiavať ich. Aj oni
môžu byť žiadateľmi o dotácie.
Slová starostu obce potvrdil prednosta OcÚ Andrej Petruš, ktorý poukázal na potrebu
riešiť havarijný stav zdravotného strediska v obci, dobudovanie sietí a nevyhnutnosť výstavby
chodníkov a miestnych komunikácii v obci. V diskusii vystúpili aj poslanci Ján Antol
a Jaroslav Želinský.
11.6. Poslanec Jaroslav Želinský navrhol opatrenia na zamedzenie vstupu motorkárov,
štvorkoliek a motorových vozidiel na cyklotrasu Eurovelo 11, kde sa už v tomto období
v tejto časti stavebných prác preháňajú štvorkolkári.
Starosta obce ho informoval, že tento stav je zarážajúci, ale bohužiaľ reálny, avšak
implementácia podporeného projektu v praxi nedovoľuje do cyklotrasy zabudovať iné ako
schválené materiály a inštalácia navrhovaných zátarasou nie je oprávnená.
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11.7. Poslanec Peter Novický sa informoval, kedy budú vybudované pri bytových domoch na
ul. Školskej stojiská na odpad.
Starosta obce odpovedal, že výstavba stojísk je navrhovaná v rámci projektu
„Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“. Projekt je toho času v štádiu
odborného hodnotenia. Doposiaľ nepoznáme výsledok schvaľovacieho procesu.
11.8. Poslanec Ing. Radoslav Lipjanec požiadal o opravu priekopy z betónových tvárnic na ul.
Záhradnej, ktorá je zdeformovaná a prepadáva sa na viacerých miestach.
K bodu č. 12
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. 13
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí OZ.

Overovatelia zápisnice :
Ján Antol Peter Novický -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala : Mgr. Anna Hrabčáková
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