ZÁPISNICA
zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

16.8.2019
v Pečovskej Novej Vsi
Program: podľa pozvánky v prílohe
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Radoslav Lipjanec, Mgr. Viera Horňáková do bodu č. 3, Ing. Štefan Tall do
bodu č. 13.4., Jaroslav Želinský do bodu č. 13.4.
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 sú prítomní poslanec OZ Ing. Radoslav Lipjanec, ktorý svoju neprítomnosť
ospravedlnil pobytom na dovolenke mimo územia obce a poslanec OZ Ing. Štefan Tall, ktorý
svoju neprítomnosť ospravedlnil plnením neodkladných pracovných povinností. Ostatní
poslanci OZ svoje meškanie, resp. neprítomnosť neospravedlnili. Starosta obce uviedol, že
prítomných je 5 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol, aby program VII. 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 o stave plnenia prijatých uznesení
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2019
8. Výročná správa obce Pečovská Nová Ves za rok 2018
9. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019
10. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
11. Návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves v roku 2019
12. Doručené podania
13. Rôzne
14. Otázky poslancov OZ
15. Otázky a podnety občanov
16. Záver
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Uznesenie č. 121/2019
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 VII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa

0

Poslanci OZ schválili program rokovania VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Pečovská Nová Ves.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, referentka organizačného
oddelenia OcÚ, za overovateľov boli určení Ján Antol a Peter Novický.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.
Uznesenie č. 122/2019
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: Ing. Jozef
Kolcun, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Katarína Falatová.
Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie.
Na rokovanie sa dostavila Mgr. Viera Horňáková.
Uznesenie č. 123/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kolcun, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Katarína
Falatová.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných
komisií pri OZ za obdobie od V. zasadnutia OZ konaného 14.6.2019 doposiaľ.
4.1 Starosta obce informoval, že komisia ekonomická, kontroly a správy obecného
majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia
nezamestnanosti v
posudzovanom
období nezasadala.
4.2 Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho
rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení
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podľa vyjadrenia predsedu komisie Ing. Jozefa Kolcuna v posudzovanom období komisia
nezasadala.
4.3 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými
organizáciami, prácu s Rómami - predseda komisie Mgr. Slavomír Karabinoš informoval,
že v posudzovanom období komisia zasadala dňa 16.7.2019 a riešila prípravu jarmoku.
4.4 Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia
podpredsedníčky komisie Mgr. Kataríny Falatovej v posudzovanom období nezasadala.
4.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií podľa vyjadrenia
podpredsedu komisie Jána Antola v posudzovanom období nezasadala.
4.6 Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov
obce a zamestnancov obce podľa vyjadrenia jej predsedu Ing. Jozefa Kolcuna
v posudzovanom období zasadala jedenkrát a riešila sťažnosť občanov proti samosprávnej
činnosti orgánov obce Pečovská Nová Ves. Vec doposiaľ nie je uzavretá.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
Uznesenie č. 124/2019
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 15.6.2019 do 16.8.2019.
K bodu č. 5
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení od V. zasadnutia OZ konaného dňa 14.6.2019 doposiaľ. Informovala, že
prijaté uznesenia boli splnené. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 125/2019
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 V. zasadnutia OZ konaného dňa 14.6.2019 do 16.8.2019.
K bodu č. 6
Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská informovala o výsledkoch
vykonaných kontrol za obdobie od 15.6.2019 do 16.8.2019. Kontrolovala pokladničné
doklady príjmy a výdavky za rok 2018. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol
na vedomie.
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Uznesenie č. 126/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledku
vykonanej kontroly.
K bodu č. 7
Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila
prítomných s Monitorovacou správou programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
k 30.6.2019.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves k 30.6.2019.
Uznesenie č. 127/2019
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
Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2019.
K bodu č. 8
Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila
prítomných s Výročnou správou obce Pečovská Nová Ves za rok 2018.
Poslanci OZ zobrali na vedomie Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za rok
2018.
Uznesenie č. 128/2019
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
Výročnú správu obce Pečovská Nová Ves za rok 2018.
K bodu č. 9
Starosta obce informoval poslancov OZ o stave čerpania rozpočtu obce Pečovská
Nová Ves k 30.6.2019.
Konštatoval, že:
 v oblasti príjmov bežné príjmy spolu predstavovali sumu 1 298 204,33 Eur, z toho: daňové
príjmy 594 336,74 Eur, nedaňové príjmy 22 617,61 Eur a granty a transfery 681 249,98
Eur. Kapitálové príjmy spolu predstavovali sumu 267 668,79 Eur, z toho kapitálové príjmy
0,00 Eur a granty a transfery 267 668,79 Eur. Finančné príjmy predstavovali sumu
27 896,23 Eur. Príjmy spolu predstavovali 1 673 221,14 Eur, z toho príjmy OcÚ spolu
1 593 769,35 Eur a príjmy ZŠ s MŠ spolu 79 451,79 Eur.
 v oblasti výdavkov bežné výdavky predstavovali sumu 346 006,40 Eur, kapitálové
výdavky 315 404,41 Eur, finančné výdavky 29 660,79 Eur, výdavky OcÚ spolu
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691 071,60 Eur, výdavky ZŠ s MŠ spolu 649 051,68 Eur, spolu výdavky predstavovali
sumu 1 340 123,28 Eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o stave čerpania rozpočtu
obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2018.
Uznesenie č. 129/2019
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 čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019
k 30.6.2019.
K bodu č. 10
Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena Nalevanková predniesla návrh
na schválenie všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni.
Starosta obce informoval prítomných, že v tejto súvislosti obec spolupracovala so
ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, odkiaľ aj obdŕžala žiadosť o zmenu VZN k dotáciám školského
stravovania.
Poslanci OZ sa uzniesli na Všeobecne záväznom nariadení obce Pečovská Nová Ves
č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 130/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení obce Pečovská Nová Ves č. 1/2019 o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
V úvode prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrhy na čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, ktoré bezprostredne
súvisia s navrhovanou 4. úpravou rozpočtu obce.
Konkrétne navrhol prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 5 500,00
Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 5 500,00 Eur, pričom
finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Plynofikácia kotolne
MŠ na ul. Rómskej č. 821/45“, ktorá zahŕňa zakúpenie, inštaláciu a uvedenie do prevádzky
dvoch plynových kotlov vrátane plynovej prípojky a napojenia na obecný plynovod.
Taktiež predniesol návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu,
konkrétne na prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 25 000,00 Eur a
čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 25 000,00 Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia prevádzkovej
budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“, ktoré zahŕňa úhradu
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neoprávnených výdavkov, ktoré nie sú oprávnené v rámci podanej žiadosti o dotáciu na rok
2019.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera
Horňáková, ktorá sa informovala, čo to znamená dofinancovanie investičnej akcie v rozsahu
úhrad neoprávnených výdavkov. Starosta obce jej vysvetlil rozsah oprávnených výdavkov,
ktoré rieši dotácia v prípade jej poskytnutia a taktiež jej detailne pomenoval rozsah prác, ktoré
je potrebné zrealizovať pre sfunkčnenie objektu, pričom tieto práce, resp. ich zaplatenie nie je
možné uhrádzať z dotácie, napr. povrchové úpravy podláh po zateplení podlahy, keramické
obklady, či sanita. Dodal, že k čerpaniu rezervného fondu dôjde iba v prípade poskytnutia
dotácie a reálnemu vykonaniu oprávnených výdavkov.
Poslanci OZ schválili čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Uznesenie č. 131/2019
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 rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, konkrétne:
 prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 5 500 Eur,
 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 5 500 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Plynofikácia kotolne
MŠ na ul. Rómskej č. 821/45“.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 132/2019
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 rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, konkrétne:
 prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 25 000 Eur,
 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 25 000 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia
prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

V ďalšej časti prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na
zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019.
Detailne pomenoval príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu.
Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 4/2019.
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Uznesenie č. 133/2019
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. 4/2019 zo dňa 16.8.2019 spočívajúce
prekročení príjmov v celkovej sume 128 200,00 Eur a v prekročení výdavkov v celkovej
sume 128 200,00 Eur pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 4 097 500,00
Eur.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali doručené
podania:
12.1. Poslanci OZ súhlasili so zriadením nultého ročníka v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
v školskom roku 2019/2020 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-079 zo dňa
11.6.2019.
Uznesenie č. 134/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so zriadením nultého ročníka v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2019/2020 na
základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-079 zo dňa 11.6.2019.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa

0

12.2. Poslanci OZ súhlasili so zriadením maximálne troch špecializovaných tried v ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves v školskom roku 2019/2020 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001ZSsMS-080 zo dňa 11.6.2019.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Katarína
Falatová, ktorá uviedla, že rozsah informácií uvedených v predloženej žiadosti ZŠ s MŠ je
nedostatočný. Žiadala konkrétne informácie k odsúhlaseniu zriadenia troch špecializovaných
tried v ZŠ s MŠ Peč. Nová Ves v školskom roku 2019/2020. Starosta obce jej odpovedal, že
požiada predsedu príslušnej komisie, aby si predvolal na svoje zasadnutie riaditeľa ZŠ s MŠ
a požiada ho o poskytnutie komplexnej informácie k predmetnému bodu za prítomnosti
poslankyne OZ, ktorá o informáciu žiada.

7

Uznesenie č. 135/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
so zriadením maximálne troch špecializovaných tried v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
v školskom roku 2019/2020 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-080 zo dňa
11.6.2019.
Hlasovanie : Za 5

Proti

1 (Mgr. Katarína Falatová)

Zdržal sa

0

12.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Kataríny Mihokovej, bytom ul. Na Dujave
298/26, 082 56 Pečovská Nová Ves o zriadenie vecného bremena a uzavretie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pomernej časti pozemku parcely registra
KN-E 785/1, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská
Nová Ves a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom
umiestnenia a napojenia vodovodu, kanalizačnej a plynovej prípojky na verejný vodovod,
plynovod a kanalizáciu nachádzajúce v chodníku a krajnici cesty I/68, na vyššie uvedenej
parcele vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Katarína
Falatová, ktorá sa informovala či žiadateľka po zrealizovaní prípojok opraví chodník, resp.
krajnicu cesty. Starosta obce ju informoval, že žiadateľka po povolení prekopávky obcou
bude mať podobne ako všetci ostatní žiadatelia v obdobných prípadoch stanovené podmienky
a povinnosť uviesť narušený chodník a spol. do pôvodného stavu na vlastné náklady, nakoľko
túto investíciu vyvolala ona. Je to štandardný postup obce, nič výnimočného.
Uznesenie č. 136/2019
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-E 785/1 zapísanej
na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu umiestnenia a napojenia vodovodu,
kanalizačnej a plynovej prípojky na verejný vodovod, plynovod a kanalizáciu nachádzajúce
v chodníku a krajnici cesty I/68, na vyššie uvedenej parcele vo vlastníctve obce Pečovská
Nová Ves v prospech žiadateľky Kataríny Mihokovej, bytom ul. Na Dujave 298/26, 082 56
Pečovská Nová Ves, 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 6

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 13
V rámci predmetného bodu programu:
13.1. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o zápise na
elokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi, ktorý sa konal v termíne od
1.3.2019 do 31.3.2019.
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Uznesenie č. 137/2019
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 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o zápise na elokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ
v Pečovskej Novej Vsi, ktorý sa konal v termíne od 1.3.2019 do 31.3.2019.
13.2. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o prevádzke
v elokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi počas letných prázdnin 2019.
Uznesenie č. 138/2019
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 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o prevádzke v elokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ
v Pečovskej Novej Vsi počas letných prázdnin 2019.
13.3. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu ZŠ-s MŠ Pečovská Nová Ves
o predbežných informáciách k potrebe materiálového dovybavenia novovytvorenej triedy v
elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi - Materskej škole na ul. Rómskej č.
821/45.
Uznesenie č. 139/2019
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 ZŠ-s MŠ Pečovská Nová Ves o predbežných informáciách k potrebe
materiálového dovybavenia novovytvorenej triedy v elokovanom pracovisku ZŠ-s MŠ
v Pečovskej Novej Vsi – Materskej škole na ul. Rómskej č. 821/45.
13.4. Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom dianí v obci od 15.6.2019 do
dnešného dňa.
Počas prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavili sa
poslanci OZ Ing. Štefan Tall a Jaroslav Želinský.
Konkrétne informoval o:
 ukončení realizácie 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),
 ukončení stavebných prác a začatí kolaudačného konania projektov „Pečovská Nová Ves
IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Jabloňová, PS 01 - Úprava
trasformačnej stanice TS6“ a „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 káblové NN rozvody“ v mesiaci jún 2019,
 finalizácii investičnej akcie „Výstavba denného stacionára ASEN v obci Pečovská Nová
Ves“,
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zrealizovaní oporného múra a oplotenia v areáli budovaného denného stacionára ASEN,
schválenej dotácii Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019
v rámci 1. kola Výzvy pre región na dofinancovanie projektu „EuroVelo 11 v Prešovskom
kraji, úsek Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“,
príprave realizácie 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,
ukončení realizácie projektu rozšírenia plynovodu k MŠ, ul. Rómska a príprave jeho
kolaudácie,
povoľovacom konaní pre výstavbu bytových domov na ul. Kvetnej,
zabezpečení protipovodňových opatrení na toku potoka Ľutinka v katastri obce
v spolupráci so správcom vodného toku,
oprave chodníka na ul. Kvetnej,
renovácii hrobu partizána J. Jablonského na miestnom cintoríne,
zabezpečenie odstránenia poprerastanej trávy a nánosov hliny na krajniciach cesty I/68,
ktorá bráni odtekaniu vody z cesty,
príprave žiadostí o NFP k projektom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
v MRK obce Pečovská Nová Ves“ a „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pečovská
Nová Ves“.
Na rokovanie sa dostavili Ing. Štefan Tall a Jaroslav Želinský.

Uznesenie č. 140/2019
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
15.6.2019 do 16.8.2019.
K bodu č. 14
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ vystúpili:
14.1. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková požadovala vysvetlenie pre občanov bývajúcich
na ul. Za Majerom, prečo sa v priestore medzi plechovými skladmi a firmou ZŤS voľne pasú
kravy, nakoľko matky detí sa obávajú, že zaútočia na ich deti.
Starosta obce ju informoval o tom, že kravy patria súkromne hospodáriacemu
roľníkovi z Červenice pri Sabinove, sú z registrovaného chovu, sú umiestnené v dostatočnej
vzdialenosti od miestnej komunikácie v elektrických ohradníkoch po predchádzajúcom
súhlase starostu obce. Budú tam istý čas a potom budú premiestnené na iné miesto. Doposiaľ
sa nestalo, aby žiadna z nich ušla, resp. správala sa agresívne. Uviedol, že žijeme na dedine
a tieto zvieratá nám súčasne spásajú trávu a tak nám uľahčujú povinnú údržbu pozemku, ktorú
technika kosí najmenej dva dni a viac a vypasením to máme zadarmo.
14.2. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková požadovala vysvetlenie, prečo sa na zbernom
dvore spaľuje odpad.
Starosta obce ju informoval o tom, že keď došlo k založeniu ohňa, tak to bolo zo
strany pracovníkov, ktorí sa pri ohni počas chladného počasia ohrievali. Je to zlyhanie
jednotlivca, nie systému. Uviedol, že to preverí a zjedná nápravu, aby k tomu nedochádzalo.
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14.3. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková požadovala vysvetlenie, prečo sociálne
zariadenie obce má pomenovanie CSS denný stacionár ASEN, že je to chyba, pričom by
v danom prípade malo ísť o DSS.
Starosta obce jej odpovedal, že zmiešala dve samostatné veci, pričom stacionár ASEN
je stacionár ASEN a CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. je názov obchodnej spoločnosti so 100 %
účasťou obce Peč. Nová Ves, ktorú obec založila v minulosti v snahe uchádzať sa o dotáciu
z EŠIF na výstavbu stacionára ASEN, nakoľko oprávneným žiadateľom nemohla byť obec,
ale podnikateľský subjekt. Naša žiadosť o dotáciu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov nebola podporená, preto sme zdroje na výstavbu stacionára žiadali z iných
zdrojov, ale už pod hlavičkou obce. Obchodná spoločnosť nikdy nevykonávala a nevykonáva
žiadnu činnosť.
14.4. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková informovala, že na ul. Južnej v časti pred
vstupom na jej pozemok a jeho okolí stojí voda. Žiadala o jej odvedenie, resp. odstránenie
daného stavu.
Starosta obce jej odpovedal, že základným problémom danej časti ulice je skutočnosť,
že teleso miestnej komunikácie patrí obci, ale pozemky pod ňou sú umiestnené na
pozemkoch, ktoré nie sú vlastníctvom obce a konkrétnych vlastníkov, resp. neznámych
vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava.
K návrhu riešenia sa vyjadril aj prednosta OcÚ Andrej Petruš.
14.5. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková informovala, že folklórny súbor Jablonečka má
v objekte zdravotného strediska neadekvátne priestory na uskladnenie krojov a rekvizít.
Starosta obce jej odpovedal, že obec plánuje v roku 2020 komplexne rekonštruovať
objekt zdravotného strediska, a preto bude potrebné na nevyhnutne potrebný čas z objektu
dočasne premiestniť všetky ambulancie vrátane priestorov pre spoločenské organizácie. Toto
je aktuálne prioritou, ale uvedomujeme si potrebu riešiť do budúcna vhodné priestory pre
spoločenské organizácie.
14.6. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková vzniesla kritiku na adresu riaditeľa ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves, že v škole sa nedostatočne venujú folklóru a navrhla, že v rámci
elokovaného pracoviska ZUŠ Lipany na miestnej ZŠ by mohla byť založená aj vlastná kapela
mládežníkov. Ako príklad uviedla Vranov nad Topľou, kde vo folklórnom súbore evidujú 300
detí.
Zástupca starostu obce PhDr. Slavomír Karabinoš sa jej opýtal, či v tejto veci rozprávala
s riaditeľom školy. Odpoveď znela, že nie. Navrhol jej, že táto interpelácia by mala smerovať
smerom k nemu.
14.7. Poslanec OZ Peter Novický informoval, že v nočných hodinách sa pohybujú po obci
a osobitne v areáli ZŠ s MŠ a na amfiteátri mladí občania z radov MRK z iných obcí. Navrhol
objekt na noc uzatvárať bránou.
V diskusii vystúpili starosta obce, prednosta OcÚ, poslanci OZ Jaroslav Želinský, Ing.
Jozef Kolcun.
14.8. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš žiadal informáciu, ako bude v súvislosti
s realizáciou objektu reštaurácie v križovatke ulíc Hlavná a Ľutinská do budúcna riešená
zástavka SAD a navrhol vybudovanie zastávky s prístreškom.
Starosta obce mu odpovedal, že stavba v rámci jej realizácie rieši aj dopravné značenie
vrátane vodorovného v križovatke. Osobne preverí skutkový stav vrátane umiestnenia
zastávky SAD a bude poslanca OZ informovať.

11

14.9. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš požiadal o riešenie pretrvávajúceho problému
rýchlo jazdiacich motorových vozidiel po ul. Na Rybníkoch umiestnením spomaľovačov na
miestnu komunikáciu.
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
V závere zasadnutia starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí OZ a pozval ich na Pečovskonovoveský remeselný jarmok 2019 v dňoch 23. a 24.
augusta 2019.

Overovatelia zápisnice :
Ján Antol Peter Novický -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková
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