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

11.10.2019 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Andrej Petruš, prednosta OcÚ, PhDr. Slavomír Karabinoš do bodu č. 3, Mgr. 

Katarína Falatová do bodu č. 4, Jaroslav Želinský do bodu č. 4, Ing. Štefan Tall 

do bodu č. 9. 

       

K bodu č. 1 

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

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil neúčasť prednostu OcÚ Andreja Petruša a meškanie 

poslanca OZ Ing. Štefana Talla, z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností. 

Ostatní chýbajúci poslanci OZ svoju neúčasť na zasadnutí OZ, resp. meškanie 

neospravedlnili.  Skonštatoval, že na zasadnutí OZ je fyzicky prítomných 5 poslancov 

z celkového počtu 9 poslancov, čo znamená, že OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce navrhol, aby program VIII. 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. Správy audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2018 a o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2018 

7. Návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves v roku 2019  

8. Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu investičnej akcie   

9. Návrh na zaradenie zrealizovanej investičnej akcie do majetku obce  

10. Návrh na odpis pohľadávok  

11. Doručené podania 

12. Rôzne 

13. Otázky poslancov OZ 

14. Otázky a podnety občanov 

15. Záver    
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Uznesenie č. 141/2019 

  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 VIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Poslanci OZ schválili program rokovania VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Pečovská Nová Ves. 

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, referentka ekomického 

oddelenia OcÚ, za overovateľov boli určení Ján Antol a  Ing. Jozef Kolcun.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 142/2019 

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  Ing. Jozef Kolcun.                                                               

                                     

                                                                                                                                 

K bodu č. 3 

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

Radoslav Lipjanec, Mgr. Viera Horňáková a Peter Novický. Počas prerokovávania 

predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec OZ PhDr. Slavomír 

Karabinoš. 

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 143/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí   

 

návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Radoslav Lipjanec, Mgr. Viera Horňáková a Peter Novický.  

                                                                

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 17.8.2019 doposiaľ.  

Počas prerokovávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavili 

poslanci OZ Jaroslav Želinský a Mgr. Katarína Falatová. 

4.1 Komisia ekonomická,  kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti,        

riešenia  nezamestnanosti podľa vyjadrenia jej tajomníčky Mgr. Anny Hrabčákovej 
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v posudzovanom období zasadala dňa 8.10.2019, prejednala podklady k príslušným 

bodom programu. K záverom komisie sa vyjadrí pri ich prejednávaní počas zasadnutia 

OZ. 

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

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

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 PhDr. Slavomír 

Karabinoš  informoval, že v posudzovanom období komisia zasadala dňa 24.9.2019 

a riešila prípravu Jablučkových slávností. 

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

medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej predsedu 

Ing. Radoslava Lipjanca v posudzovanom období zasadala dňa 9.10.2019 a prejednala 

dve doručené podania. 

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

predsedu komisie Jaroslav Želinský 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 viackrát  a riešila sťažnosť občanov proti samosprávnej 

činnosti orgánov obce Pečovská Nová Ves, ktorú uzavrela so záverom, že spôsob 

vybudovania kanalizácie v obci je daný projektovou dokumentáciou. Po zhodnotení 

všetkých prírodných daností a územných špecifík vôbec nemožno hovoriť 

o diskriminačných podmienkach sťažovateľov. Daný postup s výstavbou splaškovej 

kanalizácie bol v plnom súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách a vyplýva z právoplatného a vykonateľného správneho rozhodnutia - 

stavebného povolenia. Komisia konštatovala, že obec v plnom rozsahu rešpektovala 

a rešpektuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutia, záväzné stanoviská orgánov štátnej 

správy, ako aj zmluvy uzatvorené v súvislosti s realizáciou predmetného diela. 

Vychádzajúc zo zistených skutočností komisia považovala doručené podanie označené 

ako „Sťažnosť“ za neopodstatnené a konštatovala, že postup obce Pečovská Nová Ves 

bol a je v súlade s platnou právnou úpravou. 

 Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 144/2019 

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 17.8.2019 do 11.10.2019. 

 

 

K bodu č. 5  

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

plnenia uznesení od VII. zasadnutia OZ konaného dňa 16.8.2019 doposiaľ. Informovala, že 

prijaté uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení.  

Taktiež informovala o výsledku vykonaných dvoch kontrol v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, konkrétne vykonanej kontrole tvorby a čerpania 

rezervného fondu za rok 2018. Konštatovala,  že kontrolou príjmov a výdavkov neboli zistené 

nedostatky a rezervný fond za rok 2018 je vedený na samostatnom účte a vedie sa o ňom 
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samostatná evidencia, bol tvorený prebytkom hospodárenia obce a účel čerpania bol v súlade 

s prijatými uzneseniami obecného zastupiteľstva, pričom všetky finančné prostriedky boli 

použité na investičné účely. Druhá kontrola sa týkala kontroly plnenia príjmov a čerpania 

výdavkov rozpočtu. Konštatovala, že kontrolou príjmov a výdavkov neboli zistené 

nedostatky. Uviedla, že kontrolou plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu je 

zabezpečené dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konštatovala, že plnenie celkových 

príjmov obce k 31.8.2019 bolo na 53,10 % a čerpanie výdavkov obce k 31.8.2019 bolo na 

38,23 %.  

Poslanci OZ zobrali správy hlavnej kontrolórky na vedomie. 

 

Uznesenie č. 145/2019 

 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 VII. zasadnutia OZ konaného dňa 17.8.2019 do 11.10.2019.  

 

Uznesenie č. 146/2019 

 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 vykonaných kontrolách tvorby a čerpania rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves za rok 

2018 a plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.8.2019.  

 

 

K bodu č. 6 

   V tomto bode programu poslanci OZ prejednali správu audítora o overení 

individuálnej účtovnej závierky obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2018 a správu audítora 

o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2018.  

   Poslanci OZ zobrali predmetné dokumenty na vedomie. 

 

Uznesenie č. 147/2019 

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 audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2018. 

 

 

 

 



 5 

 

Uznesenie č. 148/2019 

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 audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce Pečovská 

Nová Ves k 31.12.2018. 

 

 

K bodu č. 7 

V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na zmenu 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019. Detailne 

pomenoval príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu a presuny medzi jednotlivými 

položkami v minulosti OZ schválených investičných akcií obce. 

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

rozpočtovým opatrením č. 5/2019 s presunmi medzi jednotlivými položkami v minulosti 

schválených investičných akcií obce. 

 

Uznesenie č. 149/2019 

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. 5/2019 zo dňa 11.10.2019 spočívajúce 

prekročení príjmov v celkovej sume 193 600,00  Eur  a v prekročení výdavkov v celkovej 

sume 193 600,00 Eur pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 4 291 100,00   

Eur. 

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa    2  

                                                                                                          (Mgr. Katarína Falatová,                                  

                                                                                                          Mgr. Viera Horňáková) 

    

 

K bodu č. 8 

Starosta obce predstavil poslancom OZ pripravovaný investičný zámer obce a požiadal 

ich o schválenie podania žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 

2020, Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2020 v oblasti B: Ochrana 

a využívanie vôd, A: Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy, b. – 

Budovanie vodovodov: Činnosť BV3AP - Budovanie verejného vodovodu využívajúceho 

už existujúce vodárenské kapacity s projektom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v 

obci Pečovská Nová Ves, SO-01 Vodovod“, zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci.  

Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na predmetný projekt obce Pečovská Nová Ves s cieľom rozšíriť vodovod 

v obci.  
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Uznesenie č. 150/2019 

 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 obcou Pečovská Nová Ves o získanie nenávratných finančných 

prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu pre rok 2020, Špecifikácia činností podpory formou 

dotácie pre rok 2020 v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, A: Podporované činnosti 

pre najmenej rozvinuté okresy, b. – Budovanie vodovodov: Činnosť BV3AP - 

Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity 
s projektom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 

Vodovod“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová 

Ves na roky 2015 – 2022 a platným územným plánom obce Pečovská Nová Ves, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  8                        Proti     0                        Zdržal sa       0 

  

 

K bodu č. 9 

 V tomto bode programu poslanci OZ prejednali a schválili zaradenie zrealizovanej 

investičnej akcie s názvom „Protipovodňový múr“ na  ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi do 

majetku obce Pečovská Nová Ves.  

Počas prerokovávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavili 

riaditeľ ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Mgr. Marek Adamečko a jeho zástupkyne PaedDr. 

Anna Dzurusová a Alena Perdíková, ako aj poslanec OZ Ing. Štefan Tall. 

 

Uznesenie č. 151/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zaradenie zrealizovanej investičnej akcie s názvom „Protipovodňový múr“ na  ul. Kvetnej 

v Pečovskej Novej Vsi v hodnote majetku: 14 810,89 Eur do majetku obce Pečovská Nová 

Ves k 11.10.2019. Majetková trieda stavby: 021 Stavby, rok začatia výstavy: 2018, rok 

ukončenia výstavby: 2019. Zrealizované stavebné práce spočívali v úprave terénnu (zemné 

práce), v prípravných prácach (betónovanie, debnenie a iné) a v samotnom uložení 

betónového oplotenia. Práce boli realizované svojpomocne, materiál bol zabezpečený  

dodávateľským spôsobom. Stavba je ukončená a vyhovuje zaradeniu do majetku obce. 

 

Hlasovanie : Za   9                          Proti     0                               Zdržal sa       0 
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K bodu č. 10 

 V tomto bode programu poslanci OZ na návrh prednostu OcÚ prejednali a schválili 

odpis pohľadávok – neuhradených poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za roky 2012 až 

2018 v celkovej dlžnej sume 60.- Eur osobou Ján Košč, naposledy bytom ul. Na Dujave 4, 

Pečovská Nová Ves a vyradenie dlžníka z evidencie poplatkov za komunálny odpad za rok 

2019 z dôvodu úmrtia dlžníka. 

 

Uznesenie č. 152/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

odpis pohľadávok – neuhradených poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za roky 2012 až 

2018 v celkovej dlžnej sume 60.- Eur osobou Ján Košč, naposledy bytom ul. Na Dujave 4, 

Pečovská Nová Ves a vyradenie dlžníka Jána Košča, naposledy bytom ul. Na Dujave 4, 

Pečovská Nová Ves z evidencie poplatkov za komunálny odpad za rok 2019 z dôvodu úmrtia 

dlžníka. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 11 

 V tomto bode programu poslanci OZ postupne prejednali doručené podania: 

11.1. Poslanci OZ na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2019/001-

ZSsMS-130 zo dňa 4.10.2019 doručenej na OcÚ dňa 7.10.2019 schválili zmeny v školskom 

vzdelávacom programe ZŠ a školskom vzdelávacom programe MŠ a zobrali na vedomie 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019, informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu a informáciu o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.   

 Predmetné dokumenty predstavili riaditeľ ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Mgr. Marek 

Adamečko a jeho zástupkyne PaedDr. Anna Dzurusová a Alena Perdíková, ktorí následne 

odpovedali na otázky poslancov OZ. 

 V diskusii vystúpili: 

 poslankyňa OZ Mgr. Katarína Falatová, ktorá požadovala od riaditeľa ZŠ s MŠ 

vysvetlenie, prečo porušuje Ústavu SR tým, že spoplatnil vzdelávanie žiakov v športových 

triedach, pričom Ústava SR deklaruje bezplatné školstvo v SR, následne požadovala 

informáciu ako dopadli žiaci v matematických triedach v testovaní. Zástupkyňa  riaditeľa 

ZŠ s MŠ PaedDr. Anna Dzurusová jej odpovedala, že žiaci vyučovaní matematiku 

Heineho metódou ešte neboli testovaní a v matematických triedach sú na základe 

dobrovoľnosti nie na základe testovania, žiadala od riaditeľa ZŠ s MŠ informáciu, aká je 

komunikácia školy s rómskymi rodičmi, komunitným centrom a terénnou sociálnou prácou 

v obci a taktiež žiadala od riaditeľa ZŠ s MŠ opatrenia na elimináciu znečisťovania ulice 

Kostolnej odpadkami žiakov zo stravy, ktorú dostávajú v škole, 

 poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš pozitívne hodnotil existenciu športových tried na 

ZŠ s MŠ a informoval o zasadnutiach Rady školy a predmete ich rokovaní, 

 poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval na kapacity materských škôl v obci pre 

prípad povinnej predškolskej prípravy, na aktuálny stav stravovania v školskej jedálni 

v novom školskom roku, dochádzku na vyučovanie, záškoláctvo a kriminalitu žiakov, ako 

aj záujem rodičov a žiakov z iných obcí o navštevovanie  ZŠ s MŠ v našej obci, 
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 starosta obce v reakcii na požiadavku poslankyne OZ Mgr. Falatovej požiadal riaditeľa ZŠ 

s MŠ, aby v lehote do 30 dní podal písomnú informáciu o spoplatňovaní školného 

v športových triedach, na ktorú v diskusii neodpovedal, následne upresnil informácie 

riaditeľa ZŠ s MŠ o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu a o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, že 

v rámci environmentálneho projektu školy zameraného na premenu betónovej plochy na 

zelenú záhradu, obec v rámci svojich kapacít sanovala kompletnú zabudovanú betónovú 

plochu a zabezpečila navozenie zeminy do projektom riešenej časti areálu školy, taktiež 

informoval prítomných o obcou vypracovanom a následne aj reálne podporenom projekte 

na realizáciu projektu s názvom „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie 

priestorov knižnice“ v investičnom objeme 87 092,95 Eur, s ktorým začneme na prelome 

rokov 2019 – 2020.  

 

Uznesenie č. 153/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmeny v Školskom vzdelávacom programe Základnej školy Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-130 zo dňa 

4.10.2019.   

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     1                                   Zdržal sa       0 

                                                            (Mgr. Katarína Falatová) 

 

Uznesenie č. 154/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmeny v Školskom vzdelávacom programe Materskej školy Pečovská Nová Ves na základe 

žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-130 zo dňa 

4.10.2019.   

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       1  

                                                                                                          (Mgr. Katarína Falatová) 

 

Uznesenie č. 155/2019 

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 riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019.  
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Uznesenie č. 156/2019 

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 riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o pedagogicko-organizačnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Uznesenie č. 157/2019 

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 riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

11.2. Poslanci OZ prejednali žiadosť ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2019/001-

ZSsMS-129 zo dňa 7.10.2019 o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019. Úpravu rozpočtu     

ZŠ s MŠ zapracovali do zmeny rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 rozpočtovým 

opatrením č. 5/2019, ktoré bolo schválené v bode č. 7 programu zasadnutia OZ. 

 

11.3 Poslanci OZ schválili odpustenie príspevku pre 33 rodičov žiakov školy na čiastočnú 

úhradu nákladov CVČ pre ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti PNV-2019/001-

ZSsMS-131 zo dňa 10.10.2019, doručenej na OcÚ dňa 11.10.2019 za obdobie od 1.9.2019 do 

31.12.2019.  

  

Uznesenie č. 158/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevku pre 33 rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov CVČ pre    

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti PNV-2019/001-ZSsMS-131 zo dňa 

10.10.2019 za obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       1  

                                                                                                          (Mgr. Katarína Falatová) 

 

11.4. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Anny Škvarekovej, bytom ul. Hlavná 21/15, 

082 56 Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku registra KN-C 704/9, 

zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za 

účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky za podmienok, že všetky finančné 

náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 
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Uznesenie č. 159/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele 

registra KN-C 704/9, zapísanom na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves za účelom uloženia 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prospech budúcej oprávnenej z vecného bremena Anny 

Škvarekovej, bytom ul. Hlavná 21/15, 082 56 Pečovská Nová Ves za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

11.5. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Martiny Hermanovskej, bytom ul. Na 

Rybníkoch 494/16, 082 56 Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemku registra KN-C 780/65, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom uloženia elektrickej prípojky za podmienok, 

že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena 

do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 160/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele 

registra KN-C 780/65, zapísanom na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves za účelom uloženia 

elektrickej prípojky v prospech budúcej oprávnenej z vecného bremena Martiny 

Hermanovskej, bytom ul. Na Rybníkoch 494/16, 082 56 Pečovská Nová Ves za podmienok, 

že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena 

do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

11.6. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť spoločnosti BETON GARONE s.r.o., ul. 

Ľutinská 686/55, 082 56 Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku 
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registra KN-C 482/1, zapísanom na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves za účelom uloženia plynovej prípojky za podmienok, že všetky finančné 

náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 161/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, na parcele 

registra KN-C 482/1, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves za účelom uloženia 

plynovej prípojky v prospech budúcej oprávnenej z vecného bremena spoločnosti BETON 

GARONE s.r.o., ul. Ľutinská 686/55, 082 56 Pečovská Nová Ves za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

11.7. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Ing. Ľuboša Mesarča a Ing. Moniky 

Mesarčovej, bytom ul. Na Rybníkoch 494/16, 082 56 Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy 

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

vecného bremena na pozemku registra KN-C 780/65, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská 

Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom uloženia kanalizačnej prípojky 

za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného 

bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve 

o zriadení vecného bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení 

vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 162/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele 

registra KN-C 780/65, zapísanom na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves za účelom uloženia 

kanalizačnej prípojky v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena Ing. Ľuboša 

Mesarča a Ing. Moniky Mesarčovej,  bytom ul. Na Rybníkoch 494/16, 082 56 Pečovská Nová 

Ves za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu 

na zriadenie vecného bremena, poplatky spojené s overením podpisov povinného z vecného 

bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve 
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o zriadení vecného bremena a poplatky za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení 

vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 12 

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ postupne prejednali: 

12.1. V  tomto bode programu starosta obce informoval prítomných, že v súvislosti 

s prípravou kolaudácie stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová 

Ves, SO 02 Splašková kanalizácia“, 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 z obdobia  povoľovacieho konania má obec s vlastníkmi 

pozemkov uzatvorené zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 

v požadovanom rozsahu práv, povinností a  obmedzení zmluvných strán. Taktiež v danej 

súvislosti predložil a návrh na zverenie vybudovaného plynovodu do správy VVS, a.s. 

Košice, Závod Prešov.  

  Poslanci OZ schválili vecné bremená s vlastníkmi dotknutých pozemkov mimo 

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

bremena a zverenie vybudovanej splaškovej kanalizácie do správy VVS, a.s. Košice, Závod 

Prešov.  

 

Uznesenie č. 163/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena  na parcele registra KN-C 1550/1 zapísanej na 

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  geometrického plánu 

na zriadenie vecného bremena - vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete (kanalizačného 

potrubia) na pozemkoch reg. C KN p. č. 1082/1, 1082/3 a 1550/1, ktorý vyhotovila 

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

IČO: 33526567 pod č. 33526567-45/2019 zo dňa 15.7.2019, úradne overený Okresným 

úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 24.7.2019 pod č. G1-428/2019, 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   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 164/2019 

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 1550/1 zapísanej na 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 geometrického plánu na zriadenie vecného bremena - vyznačenie práva 

uloženia inžinierskej siete (kanalizačného potrubia) na pozemkoch reg. C KN p. č. 1082/1, 

1082/3 a 1550/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo geodetické 

práce, Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-45/2019 zo dňa 

15.7.2019, úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 24.7.2019 pod 

č. G1-428/2019, 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   9                            Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 165/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na parcelách registra KN-C 1082/1, 1082/3 

zapísaných na LV 519, k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve Slovenskej republiky 

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

a Jabloňovej v Pečovskej Novej Vsi v prospech obce Pečovská Nová Ves, v rozsahu  

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena - vyznačenie práva uloženia inžinierskej 

siete (kanalizačného potrubia) na pozemkoch reg. C KN p. č. 1082/1, 1082/3 a 1550/1, ktorý 

vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo geodetické práce, Na Stebníčku 43, 086 

33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-45/2019 zo dňa 15.7.2019, úradne overený 

Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 24.7.2019 pod č. G1-428/2019, 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 jednorazovú odplatu vo výške 

528.- Eur.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 166/2019 

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-C 1082/1, 1082/3 zapísaných na LV 519, k. ú. Pečovská Nová Ves, vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, š.p. Bratislava, 

konkrétne na ul. Mlynskej a Jabloňovej v Pečovskej Novej Vsi v prospech obce Pečovská 

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

uloženia inžinierskej siete (kanalizačného potrubia) na pozemkoch reg. C KN p. č. 1082/1, 

1082/3 a 1550/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Alexander BARAN AlBa Geo geodetické 

práce, Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov, IČO: 33526567 pod č. 33526567-45/2019 zo dňa 

15.7.2019, úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 24.7.2019 pod 

č. G1-428/2019, 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 

jednorazovú odplatu vo výške 528.- Eur.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 167/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zverenie   infraštrukturálneho   majetku   obce   Pečovská   Nová   Ves  -   verejnej kanalizácie  

v obci Pečovská Nová Ves na uliciach Jabloňová, Mlynská, Záhradná a Ľutinská,  konkrétne: 

 

Stoka AX-1    PVC 400   103,62 m 

Stoka AX-1-1    PVC 300     45,18 m 

Stoka AX-2    PVC 300   165,02 m 

Stoka A-5-2    PVC 300   149,91 m 

Stoka AD-6-3-1   PVC 300     86,71 m 

                  Celková dĺžka      550,44 m 

 

Počet prípojok: 25 ks, pričom prípojky nie sú predmetom výkonu správy majetku obce 

Obstarávacia cena : 208 514,36 Eur. 

(slovom :  dvestoosemtisícpäťstoštrnásť 36/100 Eur) 

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

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

12.2. Starosta obce informoval prítomných, že v súvislosti s prípravou kolaudácie stavby 

„Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová 

Ves“, povolenej rozhodnutím obce Červenica pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 

26.3.2019, 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 z obdobia povoľovacieho konania má obec s vlastníkmi 
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pozemkov uzatvorené zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 

v požadovanom rozsahu práv, povinností a  obmedzení zmluvných strán.  

  Poslanci OZ schválili uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena s vlastníkmi, resp. 

správcami dotknutých pozemkov a súčasne splnomocnili starostu obce na uzavretie zmlúv 

o zriadení vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 168/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok registra KN-E 307/6 zapísaný na 

LV 1401, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja 

Pečovská Nová Ves, ul. Kostolná 56, 082 56  Pečovská Nová Ves  v prospech obce Pečovská 

Nová Ves, v rozsahu  geometrického plánu na zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 

1544/3, 1489/3, 1471/7, 1542/1, 1472/3, 1489/4, 1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila 

spoločnosť Pavol Sedlák, GEOID, ul. Smetanova 12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 

33/2019 zo dňa 19.9.2019, úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 

7.10.2019 pod č. G1-580/2019, povolenej rozhodnutím obce Červenica pri Sabinove, sp. zn. 

17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena uzavretej medzi zmluvnými stranami.  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 169/2019 

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-E 307/6 zapísanej na LV 1401, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja Pečovská Nová Ves, ul. Kostolná 56, 082 56  Pečovská 

Nová Ves  v prospech obce Pečovská Nová Ves, pod stavbou „Rozšírenie distribučnej siete 

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

obce Červenica pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, v rozsahu  

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 1544/3, 1489/3, 1471/7, 

1542/1, 1472/3, 1489/4, 1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Pavol Sedlák, 

GEOID, ul. Smetanova 12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 33/2019 zo dňa 19.9.2019, 

úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 7.10.2019 pod č. G1-

580/2019, za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzavretej medzi zmluvnými stranami. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 170/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky: 

 registra KN-E 307/3 zapísaný na LV 496, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Anny 

Lazoríková r. Verešpejová, nar. 30.7.1957, bytom ul. Jabloňová 471/11, 082 56  Pečovská 

Nová Ves, 

 registra KN-E 307/7 zapísaný na LV 708 k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Pavla 

Želinského,  nar. 22.7.1948, bytom ul. Hlavná 3/3, 082 56  Pečovská Nová Ves a Ing. 

Júlie Jánošovej, r. Želinskej,  nar. 24.7.1965, bytom Blažov 63, 929 01 Kútniky,  

 registra KN-E 307/8 zapísaný na LV 660, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Martina Kurimského, nar. 9.11.1960, bytom ul. Puškinova 615/3, 083 01 Sabinov, 

 registra KN-E 307/9 zapísaný na LV 929, k. ú. Pečovská Nová Ves  vo vlastníctve Johany 

Tallovej, r. Jašková, nar. 22.11.1942, bytom ul. Kostolná 420/36, 082 56  Pečovská Nová 

Ves, Márie Bečaverovej, r. Jašková, nar. 5.9.1957, bytom ul. Kostolná 418/34, 082 56  

Pečovská Nová Ves a Dávida Jaška, nar. 14.12.1990, bytom ul. Sadová 341/10, 083 01 

Sabinov, 

 registra KN-E 307/11 zapísaný na LV 931, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Miroslava Kochana, nar. 10.8.1983, bytom ul. Jabloňová 478/18, 082 56  Pečovská Nová 

Ves, 

v prospech obce Pečovská Nová Ves, pod stavbou „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ  

na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím obce Červenica 

pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, v rozsahu geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 1544/3, 1489/3, 1471/7, 1542/1, 1472/3, 1489/4, 

1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Pavol Sedlák, GEOID, ul. Smetanova 

12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 33/2019 zo dňa 19.9.2019, úradne overený 

Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 7.10.2019 pod č. G1-580/2019, za 

podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej 

medzi zmluvnými stranami.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 171/2019 

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 307/3 zapísanej na LV 496, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Anny 

Lazoríková r. Verešpejová, nar. 30.7.1957, bytom ul. Jabloňová 471/11, 082 56  Pečovská 

Nová Ves, 

 registra KN-E 307/7 zapísanej na LV 708 k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Pavla 

Želinského,  nar. 22.7.1948, bytom ul. Hlavná 3/3, 082 56  Pečovská Nová Ves a Ing. 

Júlie Jánošovej, r. Želinskej,  nar. 24.7.1965, bytom Blažov 63, 929 01 Kútniky,  

 registra KN-E 307/8 zapísanej na LV 660, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Martina Kurimského, nar. 9.11.1960, bytom ul. Puškinova 615/3, 083 01 Sabinov, 
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 registra KN-E 307/9 zapísanej na LV 929, k. ú. Pečovská Nová Ves  vo vlastníctve 

Johany Tallovej, r. Jašková, nar. 22.11.1942, bytom ul. Kostolná 420/36, 082 56  

Pečovská Nová Ves, Márie Bečaverovej, r. Jašková, nar. 5.9.1957, bytom ul. Kostolná 

418/34, 082 56  Pečovská Nová Ves a Dávida Jaška, nar. 14.12.1990, bytom ul. Sadová 

341/10, 083 01 Sabinov, 

 registra KN-E 307/11 zapísanej na LV 931, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Miroslava Kochana, nar. 10.8.1983, bytom ul. Jabloňová 478/18, 082 56  Pečovská Nová 

Ves, 

v prospech obce Pečovská Nová Ves, pod stavbou „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ  

na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím obce Červenica 

pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, v rozsahu  geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 1544/3, 1489/3, 1471/7, 1542/1, 1472/3, 1489/4, 

1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Pavol Sedlák, GEOID, ul. Smetanova 

12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 33/2019 zo dňa 19.9.2019, úradne overený 

Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 7.10.2019 pod č. G1-580/2019, za 

podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej 

medzi zmluvnými stranami.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 172/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky registra KN-C 1489/4 a registra  

KN-E 304/1, 305, 810 a 811/1, zapísaných na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Búdková 36, 

Bratislava  v prospech obce Pečovská Nová Ves pod stavbou „Rozšírenie distribučnej siete 

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

obce Červenica pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, v rozsahu  

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 1544/3, 1489/3, 1471/7, 

1542/1, 1472/3, 1489/4, 1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Pavol Sedlák, 

GEOID, ul. Smetanova 12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 33/2019 zo dňa 19.9.2019, 

úradne overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 7.10.2019 pod č. G1-

580/2019.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 173/2019 

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 o zriadení vecného bremena na pozemky registra KN-C 1489/4 a registra  KN-E 

304/1, 305, 810 a 811/1, zapísaných na LV 1113, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Búdková 36, Bratislava  

v prospech obce Pečovská Nová Ves pod stavbou „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ  

na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím obce Červenica 

pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, v rozsahu geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 1544/3, 1489/3, 1471/7, 1542/1, 1472/3, 1489/4, 

1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Pavol Sedlák, GEOID, ul. Smetanova 

12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 33/2019 zo dňa 19.9.2019, úradne overený 

Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 7.10.2019 pod č. G1-580/2019.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 174/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch: 

 registra KN-E 307/2, zapísanom na LV 1108, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/4, zapísanom na LV 926, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/5, zapísanom na LV 940, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/10 zapísanom na LV 927, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/11, zapísanom na LV 931, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava   

v prospech obce Pečovská Nová Ves pod stavbou „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ  

na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím obce Červenica 

pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, v rozsahu  geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 1544/3, 1489/3, 1471/7, 1542/1, 1472/3, 1489/4, 

1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Pavol Sedlák, GEOID, ul. Smetanova 

12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 33/2019 zo dňa 19.9.2019, úradne overený 

Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 7.10.2019 pod č. G1-580/2019.  

  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 175/2019 

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 

pozemkoch: 

 registra KN-E 307/2, zapísanom na LV 1108, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/4, zapísanom na LV 926, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/5, zapísanom na LV 940, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/10 zapísanom na LV 927, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Budková 36, 

Bratislava 

 registra KN-E 307/11, zapísanom na LV 931, k. ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ul. Búdková 36, 

Bratislava,  

v prospech obce Pečovská Nová Ves pod stavbou „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ  

na parcele KN-C 1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“, povolenej rozhodnutím obce Červenica 

pri Sabinove, sp. zn. 17/2019-07/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, v rozsahu geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena k pozemkom p.č. 1544/3, 1489/3, 1471/7, 1542/1, 1472/3, 1489/4, 

1471/2, 1542/9, 1539/1, ktorý vyhotovila spoločnosť Pavol Sedlák, GEOID, ul. Smetanova 

12, 080 05 Prešov, IČO: 14363496 pod č. 33/2019 zo dňa 19.9.2019, úradne overený 

Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 7.10.2019 pod č. G1-580/2019.  

 

Hlasovanie : Za 9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

12.3. Starosta obce informoval, že na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len 

„OVS“) schválených poslancami OZ (uznesenie OZ č. 132/2017 zo dňa 11.8.2017) bola dňa 

15.8.2017 uzavretá zmluva o nájme parciel KN C 1544/32, 1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská 

Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom výstavby  dvoch samostatných 

bytových domov po 12 bytov a za účelom výstavby technickej vybavenosti  k dvom bytovým 

domom na základe podmienok OVS s víťazom obchodnej verejnej súťaže spoločnosťou 

EKOSVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov do 31.12.2019. 

 Informoval, že spoločnosť EKO SVIP s.r.o., Sabinov z dôvodu prieťahov 

v povoľovacom konaní stavby požiadala o predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy 

s rovnakými cenovými podmienkami do 31.12.2020 za účelom výstavby dvoch samostatných 

bytových domov po 12 bytov a za účelom výstavby technickej vybavenosti  k dvom bytovým 

domom na základe podmienok OVS. 
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Uznesenie č. 176/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom parciel KN C 1544/32, 1544/33, 1544/34 v k. ú. 

Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom výstavby  dvoch 

samostatných bytových domov po 12 bytov a za účelom výstavby technickej vybavenosti  

k dvom bytovým domom na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže schválených 

uznesením OZ č. 118/2017 zo dňa 14.7.2017 s víťazom obchodnej verejnej súťaže 

spoločnosťou EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov na obdobie od 1.1.2020 do 

31.12.2020. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 177/2019 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves, PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, trvale bytom ul. 

Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves na predĺženie nájomnej zmluvy na nájom parciel 

KN C 1544/32, 1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves za účelom výstavby  dvoch samostatných bytových domov po 12 bytov a za 

účelom výstavby technickej vybavenosti  k dvom bytovým domom na základe podmienok 

obchodnej verejnej súťaže schválených uznesením OZ č. 118/2017 zo dňa 14.7.2017 

s víťazom obchodnej verejnej súťaže spoločnosťou EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 

Sabinov na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

12.4. Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom dianí v obci od 17.8.2019 do 

dnešného dňa.  

 Konkrétne informoval o: 

 ukončení prác, odovzdaní a prevzatí stavby „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek 

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

železnice) a jeho slávnostnom otvorení dňa 19.9.2019 za účasti pozvaných hostí a širokej 

verejnosti, 

 ukončení stavebných prác investičnej akcie „Výstavba denného stacionára ASEN v obci 

Pečovská Nová Ves“ dodávateľskou firmou a svojpomocnom pokračovaním 

v interiérových úpravách objektu, 

 rozšírení verejného osvetlenia na ul. Záhradnej a Jabloňovej, 

 schválenej dotácii na financovanie projektu zameraného na prevenciu kriminality pre rok 

2019 s názvom „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší - I. etapa“ spočívajúceho vo 

vybudovaní kamerového systému v obci, 

 poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom 

Prešov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 
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spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja v investičnom objeme 

87 092,95 Eur na realizáciu projektu s názvom „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové 

úpravy a vybavenie priestorov knižnice“,   

 finalizácii 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, 

 zapojení sa obce do Národného projektu predškolského vzdelávania MRK s názvom 

PRIM v školskom roku 2019/2020,  

 príprave kolaudácie stavby „Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na parcele KN-C 

1471/22, k. ú. Pečovská Nová Ves“, 

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

 nepodaní žiadostí o NFP na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pečovská 

Nová Ves“ z dôvodu nesúladu projektu s vyhlásenou výzvou. 

 

Uznesenie č. 178/2019 

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 

17.8.2019 do 11.10.2019. 

 

 

K bodu č. 13 

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

13.1. Starosta obce informoval poslanca OZ  PhDr. Slavomíra Karabinoša v súvislosti s jeho 

podnetom predneseným na VII. zasadnutí OZ dňa 16.8.2019 týkajúcim sa riešenia zastávky 

autobusov, do budúcna aj s prístreškom, že križovatka ul. Hlavná, Ľutinská, Na Dujave je 

v súčasnosti už vyriešená a po náročnom povoľovacom konaní príslušných orgánov je už na 

nej prvýkrát v histórii obce zrealizované - vymaľované vodorovné značenie vrátane 

zadefinovania zastávky pre autobusy. V tomto štádiu môžeme ďalej riešiť samotné osadenie 

zastávky autobusov s prístreškom. 

 

13.2. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš požiadal o riešenie havarijného stavu 

nadrozmerného stromu vedľa pozemku občana Fečka, ktorý je v zlom zdravotnom stave, jeho 

mohutné konáre padajú na jeho pozemok a ohrozujú život a zdravie osôb pohybujúcich sa po 

okolitých pozemkoch, ako aj majetok osôb - stavby nachádzajúce sa na okolitých pozemkoch. 

  Starosta obce informoval, že tento problém bol už riešený v minulosti s Okresným 

úradom Sabinov, odborom starostlivosti o životné prostredie, pričom výrub stroskotal na 

súhlase s výrubom od spoluvlastníkov pozemku, na ktorom sa strom nachádza. Príslušný 

orgán ochrany prírody nesúhlasil s výrubom napriek havarijnému stavu dreviny bez súhlasu 

spoluvlastníkov. Napriek tejto skutočnosti starosta obce ubezpečil poslanca OZ, že opakovane 

bude iniciovať výrub stromu a riešenie jeho havarijného stavu spoluvlastníkmi pozemku, na 

ktorom sa nachádza. 

 

13.3. Poslanec OZ  Ján Antol požiadal starostu obce o orezanie drevín, ktoré tienia zvislému 

dopravnému značeniu na križovatke ulíc Na Dujave - Na Trubalovec v časti zastávky 

autobusov. 
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13.4. Poslanec OZ  Ján Antol predniesol požiadavku občanov bývajúcich na ul. Za Ľutinkou, 

ktorí požadujú výstavbu lávky pre peších cez potok Ľutinka v časti, kde sa v súčasnosti 

buduje detské ihrisko, aby si deti mohli skrátiť cestu na nové ihrisko cez potok a nemuseli ho 

obchádzať cez cestný most na ceste I/68. 

  Starosta obce mu odpovedal, že obec nemôže svojvoľne vybudovať provizórnu lávku 

cez potok. Lávka musí byť legálne povolená a vybudovaná. Takúto stavbu nemáme 

definovanú v územnom pláne obce, čo je nevyhnutne potrebné pre povoľovacie konanie 

stavby. Nevedel odhadnúť výšku nákladov na jej výstavbu, ale uviedol, že napríklad 

rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej pred pár rokmi stála obec 65 000.- Eur.  

 

13.5. Poslanec OZ  Jaroslav Želinský informoval, že na ul. Mlynskej za rodinným domom 

Michalikových smerom k železničnej trati rastie čierna skládka odpadu, ktorú je potrebne 

odstrániť. 

 

13.6. Poslanec OZ  Ing. Jozef Kolcun požiadal starostu obce o zabezpečenie  orezania drevín 

a odstránenie vysokej trávy vlastníkom pozemku v areáli spoločnosti MOSUPO v križovatke 

ulíc – výjazd z miestnej komunikácie od mäsovýroby na ul. Ľutinskú v smere na Ľutinu 

z dôvodu slabej viditeľnosti a neprehľadnosti pri vychádzaní vozidiel na hlavnú cestu. Taktiež 

poukázal na potrebu riešenia ošetrenia mohutných stromov, druh topoľ, ktoré lemujú okolie 

cesty III/3183 na ul. Ľutinskej.  

 

13.7. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková požadovala vysvetlenie, ako bude v obci do 

budúcna fungovať komunitné centrum a terénna sociálna práca v osade, keď projekty končia 

na konci mesiaca október. Požadovala na zasadnutí správu o činnosti komunitného centra 

a terénnej sociálnej práce v obci. 

  Starosta obce ju informoval o personálnom obsadení jednotlivých pracovníkov na 

konkrétnych pozíciách a uviedol, že nemá pravdivé informácie, nakoľko obidva projekty bez 

prerušenia pokračujú ďalej preklopením súčasného personálu na ďalšie obdobie podporenia 

projektov. Žiadne nové výberové konanie sa nebude vykonávať. Projekty tento postup 

umožňujú. Správy o činnosti komunitného centra a terénnej sociálnej práce v obci do budúcna 

na zasadnutie OZ zabezpečí. 

 

13.8. Poslankyňa OZ  Mgr. Viera Horňáková pozitívne hodnotila existenciu cyklochodníka 

v obci, ale podľa jej slov cykloprístrešok nerieši čakáreň pre cestujúcich na vlak a cestujúci 

čakajú na vlak často v daždi a nečase. 

  Starosta obce ju informoval, že cykloprístrešok je určený na dočasné odkladanie 

bicyklov a s čakárňou na vlak nemá nič spoločné. Čakáreň zdevastovali vandali a napriek jej 

dielčím opravám v minulosti sa tento stav opakoval. Z uvedeného dôvodu je uzamknutá, ale 

vzhľadom k podporenému projektu na realizáciu kamerového systému v obci sú 

monitorovacie kamery plánované aj do zóny železničnej stanice, resp. čakárne. Vyjadril 

presvedčenie, že kamery nám pomôžu ochrániť čakáreň pre cestujúcich  pred vandalmi. 

 

13.9. Poslanec Ing. Radoslav Lipjanec v reakcii na predchádzajúci príspevok poslankyne  OZ  

Mgr. Viery Horňákovej požiadal starostu obce, aby inicioval u Železníc SR vybudovanie 

prístreškov pre cestujúcich čakajúcich na príchod vlaku na nástupišti a požiadal o rozšírenie 

nástupišťa.  

  Starosta ho informoval, že tejto otázke sa v minulosti venovala opakovaná pozornosť, 

pričom nástupište musí spĺňať predpísané normy a ním vznesená požiadavka je zjavne 

nereálna vzhľadom na možnosti Železníc SR. 
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 K bodu č. 14 

  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. 15 

  V závere zasadnutia starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí OZ. 

  

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ján Antol - 

Ing. Jozef Kolcun - 

 

 

 

 

 

                                                             PhDr. Jaroslav Dujava                      

                                                                           starosta obce                             

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Anna Hrabčáková  


