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

14.6.2019 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ing. Radoslav Lipjanec, Jaroslav Želinský do bodu 9, Ing. Štefan Tall do 

bodu 10.  
       

K bodu č. 1 

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

obce. Skonštatoval, že na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves (ďalej 

len „OZ“) nie je prítomný poslanec Ing. Radoslav Lipjanec, ktorý svoju neprítomnosť vopred 

oznámil a ospravedlnil rodinnými dôvodmi. Na zasadnutí OZ nie sú prítomní poslanci 

Jaroslav Želinský, Ing. Štefan Tall, ktorí svoju neprítomnosť neospravedlnili. Konštatoval, že 

fyzicky je prítomných šesť poslancov, OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce navrhol, aby program V. zasadnutia OZ bol prejednaný v poradí 

uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom v dostatočnom 

predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa z rokovania komisií OZ  

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

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o vykonaných kontrolách 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves  

na II. polrok 2019 

8. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

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

10. Návrh na 3. úpravu rozpočtu roku 2019 

11. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2019 

12. Doručené podania 

13. Rôzne 

14. Otázky poslancov OZ 

15. Otázky a podnety občanov 

16. Záver    

   

Uznesenie č. 73/2019 

  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 V. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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Poslanci OZ schválili program rokovania V. zasadnutia OZ podľa predloženého 

návrhu. 

 

 

K bodu č. 2  

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

Peter Novický a PhDr. Slavomír Karabinoš.  

 

Uznesenie č. 74/2019 

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 Petra Novického a PhDr. Slavomíra Karabinoša. 

                                     

                                                                                                                                 

K bodu č. 3 

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

Kolcun, Ján Antol a Mgr. Katarína Falatová. 

 

Uznesenie č. 75/2019 

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, Ján Antol a Mgr. Katarína Falatová. 

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

  V tomto bode bola jednotlivými predsedami komisií, resp. starostom obce 

a tajomníčkou komisie prezentovaná činnosť odborných komisií pri OZ za obdobie od 

12.4.2019 do 14.6.2019.  

  Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

4.1 Tajomníčka komisie Mgr. Anna Hrabčáková informovala, že komisia ekonomická, 

kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej  činnosti, riešenia nezamestnanosti 

v posudzovanom  období zasadala 11.6.2019 a prejednala jednotlivé body programu 

a stanovisko komisie odprezentuje v rámci prejednávania príslušných bodov programu. 

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

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

poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení v posudzovanom období  

nezasadala. 

4.3 Predseda  komisie  PhDr. Slavomír  Karabinoš  informoval,  že komisia  pre  vzdelávanie,      

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

s Rómami v posudzovanom období zasadala 17.4.2019 a prejednala prípravu  

Prvomájového behu zdravia.  

4.4 Podpredsedníčka komisie Mgr. Katarína Falatová informovala, že komisia sociálna a 

zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, medziľudských 

vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období v posudzovanom  



 3 

období komisia zasadala 6.6.2019 a prejednala jednotlivé body programu, 

pričom stanovisko komisie odprezentuje v rámci prejednávania príslušných bodov 

programu.  

4.5 Člen komisie Ján Antol informoval, že komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií v posudzovanom  období zasadala dňa 11.6.2019 a prejednala podanie 

majetkového priznania starostom obce za rok 2018 vyplývajúce zo zákonnej povinnosti 

starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2019 s konštatovaním splnenia 

zákonom stanovenej povinnosti zo strany starostu obce. 

  

     Uznesenie č. 76/2019 

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  

 

informácie o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od 12.4.2019 do 14.6.2019. 

 

 

K bodu č. 5 

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav plnenia prijatých 

uznesení OZ od 12.4.2019 do 14.6.2019.  
 Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o plnení prijatých uznesení na vedomie. 

 

Uznesenie č. 77/2019 

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 o stave plnenia prijatých uznesení OZ 

od 12.4.2019 do 14.6.2019. 

   

 

K bodu č. 6 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská informovala o výsledkoch 

vykonaných kontrol za obdobie od 12.4.2019 do 14.6.2019. Skontrolovala postup pri 

vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrola petícií podľa 

zákona č. 85/1990 o petičnom práve za roky 2017 a 2018, pričom v kontrolovanom období 

neboli prijaté sťažnosti v zmysle tohto zákona a nebola prijatá žiadna petícia. Taktiež 

vykonala kontrolu zostavenia individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018, pričom kontrolou 

správnosti údajov vo finančných a účtovných výkazoch neboli zistené nedostatky. 
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol na 

vedomie. 

 

Uznesenie č. 78/2019 

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 o výsledkoch vykonaných kontrol za  

obdobie od 12.4.2019 do 14.6.2019. 
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K bodu č. 7 

   Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská požiadala 

o schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves  

na  2. polrok roku 2019.  

   Poslanci OZ schválili návrh plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová 

Ves na sledované obdobie. 

 

Uznesenie č. 79/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves  na  2. polrok roku 

2019, konkrétne: 

 

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce ku dňu vykonania kontroly 

 Kontrola pokladničných príjmov a výdavkov obce za rok 2018 

 Kontrola tvorby a čerpania rezervného fondu obce za rok 2018 

 Kontrola plnenia uznesení  

 

 Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                    Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 8 

V úvodnej časti prejednávaného bodu programu hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda 

Matisovská predniesla stanovisko k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2018. Po 

detailnej analýze tvorby, plnenia a čerpania rozpočtu za rok 2018 konštatovala, že v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2018 zostavený 

ako programový. Výdavky rozpočtu boli rozvrhnuté do 10 programov, ktoré mali svoje 

podprogramy. Každý program mal definovaný svoj zámer a cieľ. Hodnotenie programov 

v návrhu záverečného účtu bolo na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia jednotlivých 

programov a v číselnom vyjadrení. Konštatovala, že návrh záverečného účtu obsahuje údaje 

o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, hodnotenie plnenia 

programov obce. Inventarizácia majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti bola  

vykonaná. Uviedla, že pred schválením bol záverečný účet obce  zverejnený najmenej na 15 

dní spôsobom v obci obvyklým, návrh bol uverejnený na internetovej stránke obce. Záverom 

konštatovala, že na základe vyššie uvedených skutočností odporúča poslanom OZ schváliť 

záverečný účet obce Pečovská Nová Ves za rok 2018 a prijať bez výhrad.  

Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.  
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Uznesenie č. 80/2019 

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  

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k schváleniu záverečného účtu obce 

za rok 2018 bez výhrad.            

 

 V ďalšej časti prejednávaného bodu programu referentka ekonomického oddelenia 

OcÚ Mgr. Anna Hrabčáková informovala o individuálnej účtovnej závierke obce Pečovská 

Nová Ves k 31.12.2018 a konsolidovanej účtovnej závierke obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2018.  

 Predmetný bod programu bol prejednaný komisiou ekonomickou, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej  činnosti, riešenia nezamestnanosti dňa 11.6.2019. 

Poslanci OZ zobrali závierky na vedomie. 

 

Uznesenie č. 81/2019 

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  

individuálnu účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2018 a konsolidovanú 

účtovnú závierku k 31.12.2018. 

 

 V ďalšej časti prejednávaného bodu programu referentka ekonomického oddelenia 

OcÚ Mgr. Anna Hrabčáková predniesla návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 

2018 a celoročného hospodárenia obce.  

 Tajomníčka komisie Mgr. Anna Hrabčáková odprezentovala stanovisko ekonomickej 

komisie k prejednávanému bodu programu. Uviedla, že komisia odporúča OZ schváliť 

Záverečný účet obce Pečovská Nová Ves a celoročné hospodárenie obce Pečovská Nová Ves 

bez výhrad. Taktiež odporúča schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 186 483,87 Eur, 

ktorý vznikol z prebytku hospodárenia za rok 2018.  

Poslancami OZ schválili záverečný účet  obce Pečovská Nová Ves 2018 a celoročné 

hospodárenie obce Pečovská Nová Ves bez výhrad.  

 Poslancami OZ schválili prebytok rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová 

Ves za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu  vo výške  186 483,87 Eur.  

 

Uznesenie č. 82/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

záverečný účet obce Pečovská Nová Ves za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce 

Pečovská Nová Ves bez výhrad. 

  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

 

 



 6 

Uznesenie č. 83/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

  

tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves za 

rok 2018 vo výške  186 483,87 Eur. 

  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 9 

 Pri prejednávaní predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec 

OZ Jaroslav Želinský.  

Na návrh starostu obce poslanci OZ schválili čerpanie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej sume  3 700,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume    

3-700,00 Eur. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie 

výstavby detského ihriska v rámci projektu s názvom „Pohybom k radosti detí“ na parcelách 

KN-C 912/22 a 912/14, k.ú. Pečovská Nová Ves v lokalite oddychovej zóny pri potoku 

Ľutinka medzi železničným mostom a mostom na ceste I/68. 

Predmetný bod programu bol prejednaný komisiou ekonomickou, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej  činnosti, riešenia nezamestnanosti dňa 11.6.2019. 

 

Uznesenie č. 84/2019 

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 na prevod prostriedkov z rezervného 

fondu v celkovej sume  3 700,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej 

sume 3 700,00 Eur. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie 

výstavby detského ihriska v rámci projektu s názvom „Pohybom k radosti detí“ na parcelách 

KN-C 912/22 a 912/14, k.ú. Pečovská Nová Ves. 

    

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                                     Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 10 

Pri prejednávaní predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec 

Ing. Štefan Tall.  

V úvode prejednávaného bodu programu starosta obce požiadal predsedu DHZ 

a súčasne  poslanca OZ Jána  Antola o predstavenie žiadosti o navýšenie príspevku, ktorá bola 

doručená po zverejnení návrhu programu a po zasadnutí finančnej komisie.  

V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na zmenu 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019. Detailne 

pomenoval príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu.  

Predseda komisie Ing. Štefan Tall oboznámil  prítomných so stanoviskom 

ekonomickej komisie k prejednávanému bodu programu. Konštatoval, že komisia odporúča 

OZ schváliť rozpočtové opatrenie č. 3/2019, pričom uviedol, že žiadosť DHZ nebola 
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predmetom prejednania komisie, preto žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov pre DHZ 

bola predmetom diskusie. V diskusii vystúpili poslanci OZ Ján Antol, Mgr. Viera Horňáková, 

PhDr. Slavomír Karabinoš, Ing. Štefan Tall, Jaroslav Želinský, starosta obce, prednosta OcÚ 

a hlavná kontrolórka.  

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

rozpočtovým opatrením č. 3/2019 s navýšením pôvodného návrhu o 1 100.- Eur pre DHZ. 

 

Uznesenie č. 85/2019 

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. 3/2019 zo dňa 14.6.2019 spočívajúce 

prekročení príjmov v celkovej sume 49 200,00  Eur a v prekročení výdavkov v celkovej sume 

49 200,00 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 969 300,00  Eur. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

    

K bodu č. 11 

Referentka ekonomického oddelenia OcÚ Mgr. Anna Hrabčáková informovala 

poslancov OZ o stave čerpania rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.3.2019. 

Predmetný bod programu bol prejednaný komisiou ekonomickou, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej  činnosti, riešenia nezamestnanosti dňa 11.6.2019.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o stave čerpania rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 31.3.2018. 

 

Uznesenie č. 86/2019 

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 čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 k 31.3.2019. 

 

 

K bodu č. 12  

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali doručené podania: 

 

12.1. Poslanci OZ schválili poskytnutie jednorazovej dávky finančnej pomoci vo výške 

1 000,00 Eur obcou Pečovská Nová Ves pre žiadateľku Annu Skubovú z Pečovskej Novej Vsi 

na úhradu nevyhnutne potrebných nákladov spojených s liečbou jej dcéry Aleny Skubovej, 

ktorá nie je uhrádzaná zdravotnou poisťovňou na  základe žiadosti zo dňa 5.6.2019.  

Predmetný bod programu bol prejednaný komisiou ekonomickou, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti dňa 11.6.2019 

a komisiou sociálnou a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného 

poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období 

v posudzovanom  období komisia dňa 6.6.2019. 
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Uznesenie č. 87/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie jednorazovej dávky finančnej pomoci vo výške 1 000,00 Eur obcou Pečovská 

Nová Ves pre žiadateľku Annu Skubovú, bytom ul. Na rybníkoch 495/17, Pečovská Nová 

Ves na úhradu nevyhnutne potrebných nákladov spojených s liečbou jej dcéry Aleny 

Skubovej, ktorá nie je uhrádzaná zdravotnou poisťovňou za podmienky zdokladovania 

použitia poskytnutej jednorazovej dávky.  

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0   

 

12.2. Poslanci OZ schválili poskytnutie jednorazovej dávky finančnej pomoci vo výške 

1 000,00 Eur obcou Pečovská Nová Ves pre žiadateľa Pavla Krajňáka z Pečovskej Novej Vsi 

na úhradu nevyhnutne potrebných nákladov spojených s jeho liečbou na základe žiadosti zo 

dňa 28.5.2019.  

Predmetný bod programu bol prejednaný komisiou ekonomickou, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti dňa 11.6.2019 

a komisiou sociálnou a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného 

poriadku, medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností v posudzovanom období 

v posudzovanom  období komisia dňa 6.6.2019. 

V diskusii vystúpili poslanci OZ Mgr. Katarína Falatová, Mgr. Viera Horňáková, 

starosta obce. 

 

Uznesenie č. 88/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie jednorazovej dávky finančnej pomoci vo výške 1 000,00 Eur obcou Pečovská 

Nová Ves pre žiadateľa Pavla Krajňáka, bytom ul. Ľutinská 181/36, Pečovská Nová Ves na 

úhradu nevyhnutne potrebných nákladov spojených s jeho liečbou za podmienky 

zdokladovania použitia poskytnutej jednorazovej dávky.  

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0   

 

12.3. V rámci odstraňovania chýb z minulosti a zosúlaďovania skutkového stavu so stavom 

právnym poslanci OZ na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Košice, závod Prešov zo dňa 11.6.2019 schválili zverenie skolaudovanej verejnej kanalizácie 

v období od roku 2000 do roku 2011 v majetku obce Pečovská Nová Ves do správy 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, závod Prešov. 
 

Uznesenie č. 89/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zverenie skolaudovanej verejnej kanalizácie v majetku obce Pečovská Nová Ves, konkrétne 

stoky: 
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 vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. OŽP/2000/1038-

Gi/ŠVS/2 zo dňa 23.10.2000: 

Stoka A PVC DN 400 1566,5 m 

 

 vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. 

ObÚŽP/2005/00053-00003/ŠVS/Gi zo dňa 18.3.2005: 

Stoka AB PVC DN 300 42,0 m 

Stoka AB-4 PVC DN 300 441,5 m 

Stoka AC PVC DN 300 589,0 m 

Stoka AC-3 PVC DN 300 255,5 m 

Stoka AC-3-1 PVC DN 300 49,0 m 

Stoka AC-3-1-1 PVC DN 300 37,0 m 

Stoka BA PVC DN 300 143,0 m 

Stoka BA-1 PVC DN 300 146,0 m 

 

 vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. 

ObÚŽP/2005/00650-00003/ŠVS/Gi zo dňa 8.6.2005: 

Stoka AD od Š212-Š252 PVC DN 300 671,2 m 

Stoka AD-1 PVC DN 300 140,0 m 

Stoka AD-5 od Š215-Š276 PVC DN 300 197,5 m 

Stoka AD-7 PVC DN 300 304,0 m 

Stoka AD-9 PVC DN 300 122,5 m 

 

 vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. 

ObÚŽP/2006/00904-00005/ŠVS/Gi zo dňa 20.12.2006: 

Stoka ADa PVC DN 300 655,0 m 

Stoka AD od Š252 PVC DN 300 918,0 m 

 

 vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. 

ObÚŽP/2011/00224-00007/ŠVS/Gi zo dňa 9.11.2011: 

Stoka AB PVC DN 300 546,0 m 

            Stoka AB-1 PVC DN 300 100,0 m 

Stoka AB-1 PVC DN 300 89,0 m 

 

do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, závod Prešov. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                  Zdržal sa       0   

 

 

Uznesenie č. 90/2019 

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 bezodplatnom zverení skolaudovanej 

verejnej kanalizácie v majetku obce Pečovská Nová Ves - stoky: 
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vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. OŽP/2000/1038-

Gi/ŠVS/2 zo dňa 23.10.2000: 

Stoka A PVC DN 400 1566,5 m 

 

vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. ObÚŽP/2005/00053-

00003/ŠVS/Gi zo dňa 18.3.2005: 

Stoka AB PVC DN 300 42,0 m 

Stoka AB-4 PVC DN 300 441,5 m 

Stoka AC PVC DN 300 589,0 m 

Stoka AC-3 PVC DN 300 255,5 m 

Stoka AC-3-1 PVC DN 300 49,0 m 

Stoka AC-3-1-1 PVC DN 300 37,0 m 

Stoka BA PVC DN 300 143,0 m 

Stoka BA-1 PVC DN 300 146,0 m 

 

vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. ObÚŽP/2005/00650-

00003/ŠVS/Gi zo dňa 8.6.2005: 

Stoka AD od Š212-Š252 PVC DN 300 671,2 m 

Stoka AD-1 PVC DN 300 140,0 m 

Stoka AD-5 od Š215-Š276 PVC DN 300 197,5 m 

Stoka AD-7 PVC DN 300 304,0 m 

Stoka AD-9 PVC DN 300 122,5 m 

 

vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. ObÚŽP/2006/00904-

00005/ŠVS/Gi zo dňa 20.12.2006: 

Stoka ADa PVC DN 300 655,0 m 

Stoka AD od Š252 PVC DN 300 918,0 m 

 

vetva verejnej kanalizácie s platným kolaudačným rozhodnutím č. ObÚŽP/2011/00224-

00007/ŠVS/Gi zo dňa 9.11.2011: 

Stoka AB PVC DN 300 546,0 m 

            Stoka AB-1 PVC DN 300 100,0 m 

Stoka AB-1 PVC DN 300 89,0 m 

 

do správy prevádzkovateľa vodovodnej siete - Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

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

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                  Zdržal sa       0   

 

12.4. Poslanci OZ prejednali podanie Vladimíra Vaľuša z Pečovskej Novej Vsi zo dňa 

16.5.2019 s titulom „Žiadosť o legalizáciu prístupovej cesty k parcele č. 638“. 

V diskusii vystúpili poslanci OZ Mgr. Viera Horňáková, Ing. Jozef Kolcun, prednosta 

OcÚ a starosta obce. 
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Uznesenie č. 91/2019 

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 

 

podanie Vladimíra Vaľuša z Pečovskej Novej Vsi zo dňa 16.5.2019 s titulom „Žiadosť 

o legalizáciu prístupovej cesty k parcele č. 638“.  

 

12.5. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Tomáša Jankuru zo Sabinova o zriadenie 

vecného bremena a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 704/9 zapísanej na 

LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu realizácie elektrickej prípojky k novostavbe 

rodinného domu.  

 

Uznesenie č. 92/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zriadenie vecného bremena a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 704/9 zapísanej 

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu realizácie elektrickej prípojky k novostavbe 

rodinného domu budovaného na parcelách registra KN-C 704/15, 704/21, k.ú. Pečovská Nová 

Ves v prospech žiadateľa Tomáša Jankuru, nar. 30.6.1983, bytom ul. Ružová 149/61, 

Sabinov, pričom všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena a poplatky spojené so zápisom vkladu do katastra nehnuteľností 

bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                  Zdržal sa       0   

 

12.6. Poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie námietku Oľgy Hétharšiovej z Pečovskej 

Novej Vsi k zápisu geometrického plánu č. 6/08 a 7/08 zo dňa 3.3.2008 spracovaného firmou 

Vavrenec Jozef – Geomap, Tulčík 164 v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

V diskusii vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský, Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Viera 

Horňáková, Peter Novický a starosta obce. 

 

Uznesenie č. 93/2019 

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 

 

podanie Oľgy Hétharšiovej, bytom ul. Záhradná 99/26, Pečovská Nová Ves s titulom 

„Námietka“ k zápisu geometrického plánu č. 6/08 a 7/08 zo dňa 3.3.2008 spracovaného 

firmou Vavrenec Jozef – Geomap, Tulčík 164 v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

  

 

K bodu č. 13  

13.1. Poslanci OZ na návrh zástupcu starostu obce PhDr. Slavomíra Karabinoša prejednali 

a schválili zápis do obecnej kroniky za roky 2014, 2015, 2016, 2017. 
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Uznesenie č. 94/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zápis do obecnej kroniky obce Pečovská Nová Ves za roky 2014, 2015, 2016, 2017.  

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                  Zdržal sa       0   

 

13.2. Poslanci OZ na návrh zástupcu starostu obce PhDr. Slavomíra Karabinoša prejednali 

a zobrali na vedomie návrh na vstup obce Pečovská Nová Ves do Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Šariš. 

 V priebehu prejednávaného bodu programu zasadnutie OZ z dôvodu plnenia 

pracovných povinností opustil prednosta OcÚ Andrej Petruš. 

Predmetný bod programu bol prejednaný komisiou ekonomickou, kontroly a správy 

obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti dňa 11.6.2019 

s návrhom riešiť vstup v rámci prípravy rozpočtu na rok 2020, nakoľko v tohtoročnom 

rozpočte s tým nerátame. 

V diskusii vystúpili poslanci OZ PhDr. Slavomír Karabinoš, Jaroslav Želinský, Ing. 

Jozef Kolcun, referentka ekonomického oddelenia OcÚ Mgr. Anna Hrabčáková, hlavná 

kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská,  starosta obce. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie návrh na vstup obce Pečovská Nová Ves do Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Šariš s tým, že sa k nemu vrátia pri príprave rozpočtu na rok 

2020. 

 

Uznesenie č. 95/2019 

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 

 

návrh na vstup obce Pečovská Nová Ves do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Šariš.  

  

13.3. Poslanci OZ na návrh starostu obce prejednali a schválili podanie žiadosti obce 

Pečovská Nová Ves o odovzdanie pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré tvorili verejný 

majetok (neknihované pozemky) podľa ustanovení  § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 

predpisov do majetku obce Pečovská Nová Ves.  

V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý ozrejmil, že v danom prípade sa jedná 

o bezodplatnú delimitáciu pozemkov Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava pod cestou I/68 v intraviláne obce Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 96/2019 

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 obce Pečovská Nová Ves o bezodplatné odovzdanie pozemkov registra KN-

E 795/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 7383 m2 v podiele 1/1, KN-E 795/2, druh 

pozemku zastavaná plocha o výmere 60 m2 v podiele 1/1, KN-E 796/1, druh pozemku 

zastavaná plocha o výmere 11305 m2 v podiele 1/1, všetky vo vlastníctve Slovenskej 
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republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, zapísané na LV 1113, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) registra podľa 

ustanovení  § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 

vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov do majetku obce Pečovská Nová Ves. 

   

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                  Zdržal sa       0 

 

13.4. Poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie zámer spoločnosti Centex Global s.r.o. 

Trieda KVP 1, Košice vybudovať v obci Pečovská Nová Ves obchodnú budovu. 

 

Uznesenie č. 97/2019 

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 

 

zámer spoločnosti Centex Global s.r.o. Trieda KVP 1, Košice vybudovať v obci Pečovská 

Nová Ves obchodnú budovu.  

   

13.5. V tomto bode poslanci OZ schválili majetkovoprávne vysporiadanie pomerných častí 

pozemku vo vlastníctve neznámych vlastníkov na parcele registra KN-C 329/2, k.ú. Pečovská 

Nová Ves pod pripravovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna komunikácia 

k židovskému cintorínu na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“ v správe Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava a majetkovoprávne vysporiadanie pomerných častí pozemku 

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava - 

parcely registra KN-E 333/1, zapísanej na LV 1113, k.ú. Pečovská Nová Ves pod 

pripravovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu na 

ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“. 

 

Uznesenie č. 98/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkové vysporiadanie spoluvlastníckych podielov 105/280 a 105/280 vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov z parcely registra KN-C 329/2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 1 m2, zapísanej na LV 2205, k.ú. Pečovská Nová Ves pod 

pripravovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu na 

ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“ v správe Slovenského pozemkového fondu 

Bratislava v prospech obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                  Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 99/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkové vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu 1/1 pomernej časti parcely registra KN-E 

331/1, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV 1113, k.ú. Pečovská Nová Ves pod 

pripravovanou verejnoprospešnou stavbou „Miestna komunikácia k židovskému cintorínu na 
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ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi“ vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu Bratislava v prospech obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                  Zdržal sa       0   

 

13.6. V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predstavil poslancom OZ 

pripravovaný investičný zámer obce a požiadal ich o schválenie návrhu podania žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry zastúpenej miestnou akčnou skupinou Partnerstvo 

Bachureň, zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 

vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, kód výzvy: MAS_035/7.4/1, 

podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou, program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020, pre realizáciu 

projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 

– ul. Hlavná, Na Dujave, Pečovská Nová Ves“.  

 Poslanci OZ schválili podanie ŽoNFP na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na predmetný investičný projekt obce Pečovská Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 100/2019 

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 nenávratného finančného príspevku obcou Pečovská Nová 

Ves v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

zastúpenej miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Bachureň, zameranie výzvy: 

309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry, kód výzvy: MAS_035/7.4/1, podopatrenie: 19.2 – Podpora na 

vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, program: 

309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020, pre realizáciu projektu s názvom 

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 – ul. Hlavná, 

Na Dujave, Pečovská Nová Ves“,   pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a územným plánom 

obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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13.7. V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce informoval poslancov OZ o stave 

odborného posudzovania obcou podanej žiadosti o získanie finančných prostriedkov (ďalej 

len „NFP“)  na realizáciu projektu „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“ 

a vzhľadom na výsledky hodnotenia predložil návrh na zmenu uznesenia OZ č. 47/2018 zo 

dňa 22.3.2018 v rozsahu zmeny výšky žiadanej finančnej podpory a na to naviazaného 5 % 

zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu žiadateľom – obcou 

Pečovská Nová Ves. 

Počas prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ opätovne vrátil prednosta 

OcÚ Andrej Petruš. 

V diskusii vystúpil starosta obce a poslanci Ing. Jozef Kolcun, Peter Novický, Jaroslav 

Želinský, Ján Antol a Mgr. Viera Horňáková. 

 Poslanci OZ schválili zmenu uznesenia OZ č. 47/2018 zo dňa 22.3.2018  v súvislosti 

s podaním žiadostí o poskytnutie NFP obcou Pečovská Nová Ves.  

 

Uznesenie č. 101/2019 

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. 47/2018 zo dňa 22.3.2018 

v rozsahu zmeny výšky žiadanej finančnej podpory a na to naviazaného 5 % zabezpečenia 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu žiadateľom – obcou Pečovská Nová 

Ves. 

  

Pôvodné znenie: 

 

„zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 

maximálne 87 208,80  Eur   (slovom:   osemdesiatsedemtisícdvestoosem    80/100  Eur) 

z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 1 245 840,00 Eur  (slovom: 

jedenmilióndvestoštyridsaťpäťtisícosemstoštyridsať Eur) v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci.“ 

  

Znenie po zmene: 

 

„zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 

maximálne 34 033,44  Eur   (slovom:   tridsaťštyritisíctridsaťtri    44/100  Eur) 

z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 680 668,82 Eur  (slovom: 

šesťstoosemdesiattisícšesťstošesťdesiatosem 82/100 Eur) v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci,“ 

 

Úplné znenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 47/2018 

zo dňa 22.3.2018 po zmene v rozsahu zmeny výšky žiadanej finančnej podpory a na to 

naviazaného 5 % zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

žiadateľom – obcou Pečovská Nová Ves po zmenách znie: 
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Uznesenie č. 47/2018 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 zapojenie obce Pečovská Nová Ves  do výzvy na  predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného 

prostredia, zameranie - Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická 

úprava triedeného zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy - OPKZP-P01-

SC111-2017-32, prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičná priorita: 1.1. – 

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 

v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, špecifický cieľ - 1.1.1. - 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 

použitie a recykláciu  a podpora predchádzania vzniku odpadov, fond – kohézny fond,  

typ výzvy – otvorená, poskytovateľ - Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. 

Štúra 1, 812 35 Bratislava s projektom „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská 

Nová Ves“ 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 

maximálne 34 033,44  Eur   (slovom:   tridsaťštyritisíctridsaťtri    44/100  Eur) 

z celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 680 668,82 Eur  (slovom: 

šesťstoosemdesiattisícšesťstošesťdesiatosem 82/100 Eur) v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                                  Zdržal sa       0 

  

13.6 Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom dianí v obci od predchádzajúceho 

zasadnutia OZ konaného dňa 12.4.2019.  

Konkrétne informoval o: 

 realizácii rozšírenia kanalizácie na ul. Ľutinská, Záhradná, Jabloňová a Mlynská, s ktorou 

sa začalo v mesiaci jún 2019, 

 postupe prác na stavbe „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská 

Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ (cyklochodník v koridore železnice), 

 odovzdaní staveniska na realizáciu projektu „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD, ul. 

Jabloňová, SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Jabloňová, PS 01 - Úprava trasformačnej 

stanice TS6“ v mesiaci jún 2019,, 

 odovzdaní staveniska na realizáciu projektu „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. 

Záhradná, SO 01 - káblové NN rozvody“ v mesiaci jún 2019, 

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

Nová Ves“, 
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 znížení energetickej náročnosti a s tým súvisiacej svojpomocnej výmene svietidiel 

verejného osvetlenia na ul. Na Hliník, Na Pečovec, Záhradná a ich výmene za LED 

svietidlá, demontované svietidlá budú použité v rámci údržby verejného osvetlenia v obci,  

 schválení ÚPSVaR Prešov v súvislosti s riešením nezamestnanosti, 

 dokončení výstavby oporného múra a oplotenia na miestnej komunikácii k budúcim 

bytovým domom na ul. Kvetnej, 

 majetkovoprávnom bezodplatnom vysporiadaní pozemkov štátu v správe SPF pre miestnu 

komunikáciu k budúcim bytovým domom na ul. Kvetnej a odplatnom vysporiadaní 

pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe SPF pod verejnoprospešnou 

stavbou cyklochodníka do Ľutiny v časti ul. Ľutinskej a  verejnoprospešnou stavbou 

rozšírenia inžinierskych sietí od ul. Ľutinskej po ul. Záhradnú v časti od mäsovýroby 

popred betonárku, do majetku obce, 

 schválenej a poskytnutej dotácii z Úradu vlády SR vo výške 8 300.- Eur na realizáciu 

výstavby detského ihriska v rámci projektu s názvom „Pohybom k radosti detí“ v lokalite 

oddychovej zóny pri potoku Ľutinka medzi železničným mostom a mostom na ceste I/68, 

 podpore žiadosti o zapojení sa obce do Národného projektu predškolského vzdelávania 

MRK s názvom PRIM,  

 začatí povoľovacieho konania pre výstavbu bytových domov na ul. Kvetnej, 

 vydaní publikácie s titulom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ a jej predstavení 

a uvedení počas záverečnej konferencie realizovaného projektu, regionálnej kultúry 

a cezhraničnej spolupráce v rámci podporeného projektu s názvom „Dedičstvo starých 

mám bez hraníc“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A  Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020,  

 zabezpečení protipovodňových opatrení na toku potoka Ľutinka v katastri obce 

v spolupráci so správcom vodného toku, 

 zrealizovaní odvodnenia miestnej komunikácie na ul. Na Pečovec,  

 oprave miestnych komunikácií v obci vyasfaltovaním prekopávok vyvolaných obcou a ich 

poškodení po zimnom období, 

 realizácia zvodov dažďovej vody na streche, oprava podhľadov strechy a odvodnenie 

(vsakovacia nádrž) budovy toaliet v areáli ZŠ s MŠ pri amfiteátri,  

 renovácii fasády kaplnky Jána Nepomuckého vymaľovaním podľa podmienok Krajského 

pamiatkového úradu Prešov, 

 dňa 31. mája 2019 sme spolu s deťmi z obce oslávili „MDD“. Všetky deti a ich rodičov 

potešili rozprávkové postavičky a divadelné predstavenie „Snehulienka“ na miestnom 

amfiteátri.   

 

Uznesenie č. 102/2019 

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 aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 

12.4.2019 do 14.6.2019. 

 

 

K bodu č. 14 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili: 
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14.1. Poslankyňa OZ  Mgr. Katarína Falatová požadovala informáciu ako si naša obec plní 

povinnosťou obce poskytovať príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi 

sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby. 

  Starosta obce ju informoval, že obec v predmetnej veci komunikuje so zariadeniami, 

žiada od nich informácie k preukázaniu nákladov, ktorých náhradu si uplatňujú u obce, 

uviedol, že táto téma je predmetom opakovaných pracovných stretnutí starostov, primátorov, 

vedúcich odborov sociálnych vecí a iných inštitúcii nie len na úrovni okresu, nakoľko 

predmetná povinnosť je vysvetľovaná rôzne. Uviedol, že v našej obci evidujeme aktuálne 

štyri prípady, pričom v troch z nich je pozoruhodné, že umiestnené osoby boli ešte do 

nedávna vlastníkmi nehnuteľností, ktoré boli odpredané a zariadenia žiadajú od obce mesačnú 

náhradu nákladov, ktoré sú v jednotlivých zariadeniach rôzne. Taktiež poukázal na 

skutočnosť, že výška podielových daní na jedného občana je vyčísliteľná a v rámci nej si vie 

predstaviť krytie žiadaných nákladov, pričom musíme mať na pamäti, že napriek tomu obec 

má povinnosť zabezpečovať aj ďalšie funkcie pre občanov bez ohľadu nato, či konkrétna 

osoba sa nachádza v obci, alebo je umiestnená v zariadení sociálnej služby. 

 V diskusii k predmetnej téme, ako aj k výstavbe denného stacionára v obci vystúpili 

poslanci PhDr. Slavomír Karabinoš, Jaroslav Želinský, Mgr. Viera Horňáková, prednosta 

OcÚ a starosta obce.   

 

14.2. Poslankyňa OZ  Mgr. Viera Horňáková požadovala informáciu k prevádzke zberného 

dvora v obci, osobitne k výberu PVC fólií a koreňov z tují. 

  Prednosta OcÚ vysvetlil proces dočasného umiestnenia odpadu na obecnom zbernom 

dvore a možnosti obce pri spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Poslankyňa 

požadovala opakované rozoslanie informačných letákov do rodín. Starosta obce ju 

informoval, že predmetnej téme je venovaná značná pozornosť nie len v rozhlase, ale aj 

v obecnom spravodajcovi, pričom niektoré veci sú špecifické a nie všetko sa dá do letákov 

uviesť. Radi ich vysvetlíme osobne ako aj telefonicky. Pravdou je skutočnosť, že kladieme 

veľký dôraz na správcu zberného dvora, aby v ňom udržiaval poriadok, nakoľko zberný dvor 

nie je smetisko, ale dočasné úložisko odpadu.  

 

14.3. Poslanec OZ  Ing. Jozef Kolcun informoval, že na ceste I/68 v smere od ZŤS do 

Sabinova počas dažďa zostáva na vozovke stáť veľké množstvo vody, ktoré neodteká do 

priekop, preto požiadal starostu obce o zabezpečenie výzvy pre správcu cesty o odstránenie 

trávy a hliny, ktorá bráni odtekaniu vody. 

  

14.4. Poslankyňa OZ  Mgr. Viera Horňáková informovala informáciu prítomných o existencii 

herne s hracími výhernými automatmi v obci v blízkosti OcÚ. Žiadala informáciu, či je to 

legálne povolené, poukázala na gemblerstvo ako nežiadúci patologický jav a požiadala 

o prijatie opatrení na jeho elimináciu. 

  Starosta obce informoval, že obec nemá prijaté VZN, ktoré by bránilo umiestneniu 

hracích výherných automatov na území obce. Taktiež poznamenal, že doposiaľ  neevidujeme 

na obci porušovanie verejného poriadku a iné narušenia v tým spojené. Informoval, že 

umiestnenie výherných hracích automatov je povoľované maximálne na jeden rok, najbližšie 

do 31.12.2019. Vyzval poslankyňu a všetkých ostatných poslancov OZ v prípade, že majú 

konkrétne podnety, aby ich oznámili a veľmi rád ich prizve k príprave VZN na reguláciu 

umiestnenia hracích automatov na území obce. 

 

14.5. Poslanec OZ  Ján Antol požiadal, aby v rámci protipovodňových opatrení realizovaných 

toho času na potoku Ľutinka bola venovaná pozornosť nie len ochrane budúcej výstavby 



 19 

bytových domov na ul. Kvetnej, ale aj pravej strane toku smerom k rodinným domom na ul. 

Na Trubalovec.  

 

 

K bodu č. 15 

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

otázky a podnety občanov, nakoľko na zasadnutí OZ nebol prítomný žiadny zástupca 

verejnosti. 

 

 

K bodu č. 16 

  Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí 

OZ.  

  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Peter Novický - 

PhDr. Slavomír Karabinoš - 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Anna Hrabčáková  


