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Z Á P I S N I C A 
zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

11.7.2019 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Ján Antol, Ing. Nadežda Matisovská,  Ing. Radoslav Lipjanec do bodu č. 1, 

Mgr. Katarína Falatová do bodu č. 1, Mgr. Viera Horňáková do bodu č. 

1. 
       

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 OZ Ján Antol, ktorý svoju neprítomnosť ospravedlnil 

pobytom na dovolenke mimo územia obce a pani hlavná kontrolórka Ing. Nadežda 

Matisovská, ktorá svoju neprítomnosť ospravedlnila. Konštatoval, že fyzicky je prítomných 5 

poslancov, OZ je uznášania schopné.  

Počas prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavili poslankyňa Mgr. 

Katarína Falatová,  Ing. Radoslav Lipjanec a Mgr. Viera Horňáková. 

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

z dôvodu, že na obecný úrad bola doručená sťažnosť na postup obce Pečovská Nová Ves a jej 

orgánov. V zmysle internej smernice príslušnosť na prešetrovanie sťažností a ich vybavovanie 

v danom prípade a jemu podobných má komisia OZ na prešetrovanie sťažností proti 

samosprávnej činnosti orgánov obce pozostávajúca z poslancov OZ, ktorej členov je potrebné 

zvoliť, nakoľko takúto komisiu doposiaľ zvolenú nemáme. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba členov komisie OZ na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti 

orgánov obce 

4. Rôzne 

5. Záver    

 

       Starosta obce navrhol, aby program VI. zasadnutia OZ tvoriaci súčasť pozvánky na 

zasadnutie OZ, ktorá bola poslancom OZ doručená a súčasne bola zverejnená na úradnej 

tabuli a na webovej stránke obce bol doplnený o ďalší bod s názvom „Voľba návrhovej 

komisie“, ktorý by bol zaradený za pôvodný bod č. 2 „Určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice“ a pôvodné body programu č. 3 až č. 5 by boli posunuté ako ďalšie v poradí č. 4 až 

č. 6. 

Poslanci OZ hlasovali o návrhu starostu obce a schválili doplnenie programu 

zasadnutia OZ. 
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Uznesenie č. 103/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

 

doplnenie bodu programu rokovania VI. zasadnutia OZ o bod č. 3 „Voľba návrhovej 

komisie“, pričom pôvodné body programu č. 3 až č. 5 budú posunuté ako ďalšie v poradí č. 4 

až č. 6. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Poslanci OZ následne schválili doplnený program rokovania VI. zasadnutia OZ. 

 

Doplnený program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba členov komisie OZ na prešetrovanie sťažností proti samosprávnej činnosti 

orgánov obce 

5. Rôzne 

6. Záver    

 

Uznesenie č. 104/2019 

  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 VI. zasadnutia OZ podľa schváleného doplnenia bodu programu. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľa bol určený prednosta OcÚ Andrej Petruš, za overovateľov boli určení 

Jaroslav Želinský a Ing. Radoslav Lipjanec.  

 

Uznesenie č. 105/2019 

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 Jaroslav Želinský a Ing. Radoslav Lipjanec. 

                                     

                                                                                                                                 

K bodu č. 3 

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

Slavomír Karabinoš,  Peter Novický a Mgr. Viera Horňáková. 
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Uznesenie č. 106/2019 

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 PhDr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický a Mgr. Viera 

Horňáková. 

                                                                

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 4  

  Starosta obce informoval prítomných, že dňa 3.7.2019  bola na Obecný úrad 

v Pečovskej Novej Vsi doručená sťažnosť Moniky Mesarčovej, Ľuboša Mesarča, Martiny 

Hermanovskej a Petra Hermanovského z Pečovskej Novej Vsi proti samosprávnej činnosti 

orgánov obce Pečovská Nová Ves. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti je potrebné postupovať 

v zmysle internej smernice obce - „Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach 

Obce Pečovská Nová Ves“, čo znamená, že príslušnosť na prešetrenie a vybavenie sťažnosti 

v danom prípade a jemu podobných v budúcnosti má komisia OZ na prešetrenie a vybavenie  

sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce, ktorej členov je 

potrebné zvoliť z radov poslancov OZ, nakoľko doposiaľ takúto komisiu nemáme zvolenú. 

Vyzval poslancov OZ, aby navrhli troch, resp. päť člennú komisiu poslancov OZ, ktorej 

členovia si následne zo svojich radov zvolia predsedu a podpredsedu komisie. Vzniknutej 

komisii bude následne pridelená sťažnosť na vybavenie a komisii po pridelení sťažnosti na 

vybavenie následne prešetrí a vybaví doručenú sťažnosť a v budúcnosti všetky ostatné 

doručené sťažnosti smerujúce proti starostovi obce, poslancom OZ a hlavnej kontrolórke 

obce. 

  V diskusii vystúpili: poslankyňa Mgr. Falatová, Mgr. Viera Horňáková, Jaroslav 

Želinský, Peter Novický, PhDr. Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Kolcun, Ing. Radoslav 

Lipjanec, Ing. Štefan Tall, starosta obce a prednosta OcÚ. 

  Poslanci OZ zvolili  päť členov komisie na prešetrovanie a vybavovanie  sťažností 

proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce, členovia komisie si zo 

svojich radov zvolili predsedu a podpredsedu komisie.  

 

Uznesenie č. 107/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí 

 

členov komisie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves na prešetrovanie 

a vybavovanie  sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce 

v zložení: 

Člen:  PhDr. Slavomír Karabinoš, poslanec OZ 

Člen:  Ing. Radoslav Lipjanec, poslanec OZ 

Člen: Ing. Štefan Tall, poslanec OZ 

Člen: Jaroslav Želinský, poslanec OZ 

Člen: Ing. Jozef Kolcun, poslanec OZ 

Tajomník: Mgr. Anna Hrabčáková, zamestnankyňa OcÚ 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 108/2019 

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 

 

výsledky voľby predsedu a podpredsedu komisie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská 

Nová Ves na prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 

a zamestnancov obce členmi komisie, pričom funkčné zloženie komisie je: 

 

Predseda: Ing. Jozef Kolcun, poslanec OZ 

Podpredseda: Jaroslav Želinský, poslanec OZ 

Člen: PhDr. Slavomír Karabinoš, poslanec OZ 

Člen: Ing. Radoslav Lipjanec, poslanec OZ 

Člen: Ing. Štefan Tall, poslanec OZ 

Tajomník: Mgr. Anna Hrabčáková 

 

 

K bodu č. 5 

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali doručené 

podania: 

 

5.1. Poslanci OZ odvolali Mgr. Norbert Dujavu z funkcie člena komisie pre vzdelávanie, 

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

s Rómami na základe jeho písomného vzdania sa funkcie dňom 1.7.2019 z dôvodu konfliktu 

záujmov s výkonom pracovnej funkcie, do ktorej bol menovaný.  

 

Uznesenie č. 109/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

odvoláva 

 

Mgr. Norberta Dujavu z funkcie člena komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu 

s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami na základe jeho 

písomného vzdania sa funkcie dňom 1.7.2019 z dôvodu konfliktu záujmov s výkonom 

pracovnej funkcie, do ktorej bol menovaný. 

  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

5.2. Poslanci OZ prejednali žiadosť spoločnosti Slovakita s.r.o., ul. Hlavná 21/15, Pečovská 

Nová Ves o schválenie otváracích hodín v prevádzke hostinca Pohoda na adrese ul. Hlavná 

63, Pečovská Nová Ves, doručenú na OcÚ Pečovská Nová Ves dňa 10.7.2019. 
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Uznesenie č. 110/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

žiadosť spoločnosti Slovakita s.r.o., ul. Hlavná 21/15, Pečovská Nová Ves doručenú na OcÚ 

Pečovská Nová Ves dňa 10.7.2019 o schválenie otváracích hodín v prevádzke hostinca 

Pohoda na adrese ul. Hlavná 63, Pečovská Nová Ves. 

  

Hlasovanie : Za   0                               Proti :   8                                     Zdržal sa       0   

                                         (Mgr. Falatová, Mgr. Viera Horňáková,  

                                           Jaroslav Želinský, Peter Novický,  

                                           PhDr. Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Kolcun, 

                                           Ing. Radoslav Lipjanec, Ing. Štefan Tall) 

 

5.3. Starosta obce informoval prítomných, že dňa 25.6.2019 obec uhradila poslednú splátku 

za úver vo výške 283 384,79.- Eur s úrokom 2,83 % z rokov 2013 a 2014, ktorého finančné 

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

že v súčasnej dobe naša obec má nulovú úverovú zaťaženosť. 

 Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce na vedomie. 
 

Uznesenie č. 111/2019 

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 splatení úveru poskytnutému obci Pečovská Nová Ves v rokoch 2013 

a 2014 vo výške 283 384,79.- Eur s úrokom 2,83 %,  ktorého finančné prostriedky boli  

použité na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za Majerom a aktuálnej nulovej úverovej 

zaťaženosti obce Pečovská Nová Ves od 25.6.2019. 
 

5.4. Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zapojenie sa obce so žiadosťou 

o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) v rámci výzvy 

Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské 

zdroje, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, Prioritná os: 6 - Technická vybavenosť 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 6.1 - 

Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej, regenerácie zanedbaných komunít v 

mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ: 6.1.1 - Rast počtu rómskych domácností 

s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie: Podpora dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry na získanie NFP pre realizáciu projektu s názvom „Dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves“ a požiadal poslancov 

OZ o podporu predloženého návrhu. 

  V diskusii vystúpili poslankyne OZ Mgr. Falatová a Mgr. Viera Horňáková. Na ich 

otázky odpovedal starosta obce. 

 Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy na získanie NFP 

pre realizáciu projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce 

Pečovská Nová Ves“.   
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Uznesenie č. 112/2019 

 

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 na jej zapojenie sa so žiadosťou 

o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci výzvy Ministerstva vnútra 

SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy: 

OPLZ-PO6-SC611-2019-1, Prioritná os: 6 - Technická vybavenosť v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 6.1 - 

Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej, regenerácie zanedbaných 

komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ: 6.1.1 - Rast počtu 

rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie: 

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry na získanie nenávratných 

finančných prostriedkov pre realizáciu projektu s názvom „Dobudovanie základnej 

technickej infraštruktúry v MRK obce 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 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

5.5. Starosta obce v nadväznosti na predchádzajúci bod programu predložil poslancom OZ 

návrh na schválenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, konkrétne 

novovzniknutej parcely registra KN-C 1452/73 o celkovej výmere 211 m2, k.ú. Pečovská 

Nová Ves, ktorá vznikla oddelením geometrickým plánom č. 2/2019 zo dňa 26.6.2019, 

vypracovaným spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Námestie slobody, 083 01 Sabinov z pôvodnej 

parcely registra KN-E 333/1, o celkovej výmere 211 m2, druh pozemku, 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“ 

v prospech obce Pečovská Nová Ves. 

  V diskusii vystúpili poslankyne OZ Mgr. Falatová a Mgr. Viera Horňáková. Na ich 

otázky odpovedal starosta obce, ktorý konkrétnou projektovou dokumentáciou 

a geometrickým plánom  deklaroval opodstatnenosť a dôvodnosť návrhu. 

 Poslanci OZ schválili majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemku - novovzniknutej parcele registra KN-C 1452/73 o celkovej výmere 211 m2, k.ú. 

Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves. 
 

 

 



 7 

Uznesenie č. 113/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne novovzniknutej 

parcely registra KN-C 1452/73 o celkovej výmere 211 m2, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorá 

vznikla oddelením geometrickým plánom č. 2/2019 zo dňa 26.6.2019, vypracovaným 

spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Námestie slobody, 083 01 Sabinov z pôvodnej parcely registra 

KN-E 333/1, o celkovej výmere 211 m2, druh pozemku, 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“ v prospech obce 

Pečovská Nová Ves. 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

5.6. Starosta obce v nadväznosti na predchádzajúci bod programu predložil poslancom OZ 

návrh na schválenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, 

konkrétne novovytvorených parciel registra KN-C 1488/9 o celkovej výmere 393 m2, k.ú. 

Pečovská Nová Ves,  a KN-C 1470/11 o celkovej výmere 442 m2, ktoré vznikli oddelením 

geometrickým plánom č. 9/2019 zo dňa 8.7.2019, vypracovaným spoločnosťou GEODUS, 

s.r.o. Námestie slobody, 083 01 Sabinov z pôvodných parciel registra KN-E 817/2 a KN-E 

482/11 zapísaných na LV 1113, k.ú. Pečovská Nová Ves pod pripravovanou 

verejnoprospešnou stavbou „Prestavba  miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi“ v prospech obce Pečovská Nová Ves. 

  V diskusii vystúpili poslankyne OZ Mgr. Falatová a Mgr. Viera Horňáková. Na ich 

otázky odpovedal starosta obce, ktorý konkrétnou projektovou dokumentáciou 

a geometrickým plánom  deklaroval opodstatnenosť a dôvodnosť návrhu. 

 Poslanci OZ schválili majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemkom - novovytvoreným parcelám registra KN-C 1488/9 o celkovej výmere 393 m2, 

k.ú. Pečovská Nová Ves,  a KN-C 1470/11 o celkovej výmere 442 m2, k.ú. Pečovská Nová 

Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves. 
 

Uznesenie č. 114/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, konkrétne 

novovytvorených parciel registra KN-C 1488/9 o celkovej výmere 393 m2, k.ú. Pečovská 

Nová Ves a KN-C 1470/11 o celkovej výmere 442 m2, ktoré vznikli oddelením geometrickým 

plánom č. 9/2019 zo dňa 8.7.2019, vypracovaným spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Námestie 

slobody, 083 01 Sabinov z pôvodných parciel registra KN-E 817/2 a KN-E 482/11 zapísaných 

na LV 1113, k.ú. Pečovská Nová Ves pod pripravovanou verejnoprospešnou stavbou 

„Prestavba  miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi“ v prospech obce 

Pečovská Nová Ves. 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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5.7. V  tomto bode programu starosta obce informoval prítomných, že v súvislosti s prípravou 

kolaudácie 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, vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves obec potrebuje riešiť uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena k pozemkom, 

na ktorých je stavba umiestnená, avšak dotknuté pozemky nie sú v jej vlastníctve, ale 

v minulosti, v povoľovacom konaní má obec s vlastníkmi pozemkov uzatvorené zmluvy 

o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena v požadovanom rozsahu práv, povinností a  

obmedzení zmluvných strán. 

        Poslanci OZ schválili vecné bremená s vlastníkmi dotknutých pozemkov mimo 

vlastníctva obce a súčasne splnomocnili starostu obce na uzavretie zmlúv o zriadení vecného 

bremena.  

 

Uznesenie č. 115/2019 

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 na parcele registra KN-C 1550/3 zapísanej na LV 811, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve Jána Švedu, bytom Mlynská 394/10, 082 56  Pečovská 

Nová Ves a Ingrid Švedovej, bytom Ľutinská 803/58, 082 56  Pečovská Nová Ves, konkrétne 

na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena - vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete (vodovodného potrubia) na 

pozemku C KN p. č. 1550/3, ktorý vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo 

geodetické práce, Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-36/2019 

zo dňa 4.6.2019, úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 14.6.2019 

pod č. G1-336/2019 pre časť stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská 

Nová Ves, situácia č. 5 - Ľutinská ul.“, 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, za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena uzavretej medzi zmluvnými stranami.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 116/2019 

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  vecného bremena na 

parcele registra KN-C 1550/3 zapísanej na LV 811, k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve 

Jána Švedu, bytom Mlynská 394/10, 082 56  Pečovská Nová Ves a Ingrid Švedovej, bytom 

Ľutinská 803/58, 082 56  Pečovská Nová Ves, konkrétne na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej 

Vsi, v prospech obce Pečovská Nová Ves v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena - vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete (vodovodného potrubia) na 

pozemku C KN p. č. 1550/3, ktorý vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo 

geodetické práce, Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-36/2019 

zo dňa 4.6.2019, úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 14.6.2019 

pod č. G1-336/2019 pre časť stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská 
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Nová Ves, situácia č. 5 – Ľutinská ul.“, 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, za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena uzavretej medzi zmluvnými stranami.  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 117/2019 

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 na parcelách registra KN-E 922/4, 922/5, KN-C 1550/10, 1550/12 

a 1550/1 zapísaných na LV 1787 a LV 2228, k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve členov 

Urbárskej spoločnosti Jakovany, pozemkové spoločenstvo, Sídlo: Drienica 71, 08301 

Sabinov, konkrétne na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi  v prospech obce Pečovská Nová 

Ves, v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena - vyznačenie práva 

uloženia inžinierskej siete (vodovodného potrubia) na pozemku C KN p. č. 922/4, 922/5, 

1550/10, 1550/12 a 1550/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo 

geodetické práce, Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-36/2019 

zo dňa 4.6.2019, úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 14.6.2019 

pod č. G1-336/2019 pre časť stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská 

Nová Ves, situácia č. 5 - Ľutinská ul.“, 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, za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena uzavretej medzi zmluvnými stranami.  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 118/2019 

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  vecného bremena na 

parcelách registra KN-E 922/4, 922/5, KN-C 1550/10, 1550/12 a 1550/1 zapísaných na LV 

1787 a LV 2228, k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve členov Urbárskej spoločnosti 

Jakovany, pozemkové spoločenstvo, Sídlo: Drienica 71, 08301 Sabinov, konkrétne na ul. 

Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi v prospech obce Pečovská Nová Ves v rozsahu podľa 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena - vyznačenie práva uloženia inžinierskej 

siete (vodovodného potrubia) na pozemku C KN p. č. 922/4, 922/5, 1550/10, 1550/12 

a 1550/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo geodetické práce, Na 

Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-36/2019 zo dňa 4.6.2019, 

úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 14.6.2019 pod č. G1-

336/2019 pre časť stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, 

situácia č. 5 - Ľutinská ul.“, 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, za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena uzavretej medzi zmluvnými stranami.  

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 119/2019 

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 na parcele registra KN-C 1082/3 zapísanej na LV 519, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej 

republiky, š.p. Bratislava, konkrétne na ul. Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi v prospech obce 

Pečovská Nová Ves, v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena - 

vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete (vodovodného potrubia) na pozemku C KN p. č. 

1082/3, ktorý vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo geodetické práce, Na 

Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-36/2019 zo dňa 4.6.2019, 

úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 14.6.2019 pod č. G1-

336/2019 pre stavbu „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“, 

povolenú rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. 

OÚ-SB-OSZP-2017/000908-08/Če-Ur/ŠVS zo dňa 30.10.2017, za jednorazovú odplatu vo 

výške 260.- Eur bez DPH.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 120/2019 

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  vecného bremena  na 

parcele registra KN-C 1082/3 zapísanej na LV 519, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, š.p. Bratislava, konkrétne na ul. 

Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi v prospech obce Pečovská Nová Ves v rozsahu podľa 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena - vyznačenie práva uloženia inžinierskej 

siete (vodovodného potrubia) na pozemku C KN p. č. 1082/3, ktorý vyhotovila spoločnosť 

Alexander BARAN AlBa Geo geodetické práce, Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 

33526567 pod č. 33526567-36/2019 zo dňa 4.6.2019, úradne overený Okresným úradom 

Sabinov, katastrálny odbor dňa 14.6.2019 pod č. G1-336/2019 pre stavbu „Dobudovanie 

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

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

Ur/ŠVS zo dňa 30.10.2017, za jednorazovú odplatu vo výške 260.- Eur bez DPH.  

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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K bodu č. 6 

  V závere zasadnutia starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí OZ a pozval ich v prípade záujmu na prehliadku realizovanej stavby stacionára 

ASEN ihneď po skončení zasadnutia. 

  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Jaroslav Želinský - 

Ing. Radoslav Lipjanec - 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

Zapísal: Andrej Petruš  


