ZÁPISNICA
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves konaného dňa

13.12.2019
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Radoslav Lipjanec, Jaroslav Želinský do bodu č. 5, Ing. Štefan Tall
do bodu č. 10.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol PhDr. Jaroslav
Dujava, starosta obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca OZ Ing. Radoslava Lipjanca
z rodinných dôvodov a meškanie poslanca OZ Ing. Štefana Talla. Ostatní chýbajúci poslanci
OZ svoju neúčasť na zasadnutí OZ, resp. meškanie neospravedlnili. Skonštatoval, že na
zasadnutí OZ je fyzicky prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, čo znamená,
že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol, aby program X. 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.
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správy z rokovaní komisií
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonanej kontroly
7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves
na I. polrok 2020
8. Schválenie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves na
roky 2019 - 2023
9. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
10. Návrh na schválenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020
11. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 6/2019
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020,
viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2021 - 2022 a k návrhu
programového rozpočtu na roky 2020 - 2022
13. Návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2020
14. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020, vrátane programov
a podprogramov
15. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2021 2022, vrátane programov a podprogramov
16. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 k 30.9.2019

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Zámer predaja majetku obce
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu investičnej akcie
Doručené podania
Rôzne
Otázky poslancov OZ
Otázky a podnety občanov
Záver

Uznesenie č. 186/2019
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 X. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 5

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Viera Horňáková)

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera
Horňáková, ktorá uviedla, že v programe zasadnutia OZ je veľa bodov, že program je
potrebné rozvrhnúť na dve zasadnutia OZ. Starosta obce reagoval vyjadrením, že rozvrh
zasadnutí je plánovaný v dvojmesačných intervaloch a viacero bodov programu bezprostredne
súvisí s chodom úradu a svojím obsahom sú zjavne jednoduché a z dôvodu hospodárnosti
nevidí dôvod rozdeliť program zasadnutia OZ.
Poslanci OZ schválili program rokovania X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Pečovská Nová Ves.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Anna Hrabčáková, referentka ekonomického
oddelenia OcÚ, za overovateľov boli určení Ján Antol a Ing. Jozef Kolcun.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.
Uznesenie č. 187/2019
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:
Novický, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera Horňáková
Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie.

Peter

Uznesenie č. 188/2019
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: Peter Novický. Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera Horňáková.
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 VIII. zasadnutia OZ konaného 11.10.2019 doposiaľ.
4.1 Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti,
riešenia nezamestnanosti podľa vyjadrenia tajomníčky Mgr. Hrabčákovej
v posudzovanom období zasadala dňa 25.11.2019, prejednala podklady k príslušným
bodom programu, osobitne venovala pozornosť návrhu 6. úpravy rozpočtu obce za rok
2019, čerpaniu rozpočtu obce k 30. 9. 2019, návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na
roky 2020-2021 vrátane programov a podprogramov a žiadostiam o poskytnutie
finančných prostriedkov na činnosť spoločenských organizácii na r. 2020. Návrh rozpočtu
obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 je podľa jej stanoviska zostavený ako vyrovnaný na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, súčasťou rozpočtu je aj programová
štruktúra v textovej a tabuľkovej časti pod názvom Strategický plán, zámery a ciele
vyplývajúce z programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2020-2022, preto
jej záverom je odporúčanie OZ schváliť rozpočet na rok 2020 na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie s programovou štruktúrou a vziať na vedomie plán rozpočtu na
roky 2021-2022 s programovou štruktúrou po pripomienkovaní všetkých poslancov
zastupiteľstva.
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 podľa vyjadrenia jej predsedu PhDr. Slavomíra
Karabinoša v posudzovanom období nezasadala.
4.4 Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
medziľudských vzťahov, riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej
podpredsedníčky Mgr. Kataríny Falatovej v posudzovanom období zasadala dňa
19.11.2019 a prejednala návrh Komunitného plánu sociálnych služieb a koncepcie rozvoja
sociálnych služieb v obci Pečovská Nová Ves na roky 2019 - 2023, venovala sa príprave
VZN o chove hospodárskych zvierat na území obce, opatreniam z minulého zasadnutia
komisie konaného dňa 9.10.2019 na vykonanie nápravy ohľadom chovu oviec a chovu
psov v zastavanom území obce konkrétnym občanom obce, ku ktorému podanie
smerovalo. Komisia sa zaoberala aj podmienkami držania a chovu psov na území obce
Pečovská Nová Ves.
4.5 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií podľa vyjadrenia člen
komisie Ján Antol 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 nezasadala.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.

Uznesenie č. 189/2019
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 12.10.2019 do 13.12.2019.
K bodu č. 5
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení od VIII. zasadnutia OZ konaného dňa 11.10.2019 doposiaľ. Informovala, že
prijaté uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení. Pri prejednávaní predmetného bodu
programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec OZ Jaroslav Želinský.
Poslanci OZ zobrali informáciu hlavnej kontrolórky obce na vedomie.
Uznesenie č. 190/2019
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 VIII. zasadnutia OZ konaného dňa 11.10.2019 do 13.12.2019.
K bodu č. 6
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda
Matisovská predniesla správu o výsledku vykonanej kontroly dodržiavania VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
za rok 2019. Uviedla, že cieľom finančnej kontroly bolo preveriť stav v plnení záväzných
právnych predpisov. Kontrola bola zameraná na položku dane z nehnuteľností (pozemky,
stavby a byty) u vybraných právnických osôb. K 30.11.2019 boli príjmy za daň
z nehnuteľnosti vo výške 55 976,80 Eur, čo je na 96 % plnenie.
Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 191/2019
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 za obdobie od 11.10.2019 do 13.12.2019.
K bodu č. 7
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská
predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na
I. polrok 2020 a požiadala OZ o jeho schválenie.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Katarína
Falatová, ktorá uviedla, že do plánu kontrol je potrebné zaradiť viaceré kontroly hospodárenia
v ZŠ s MŠ, nakoľko disponuje informáciami o prezamestnanosti a neefektívnosti v činnosti
ZŠ s MŠ. Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš ju vyzval, aby uviedla konkrétne konania, ak

má o nich informácie. Starosta obce vyzval poslankyňu OZ k predneseniu návrhu konkrétnej
kontroly v rámci právomoci obce. Poznamenal, že v návrhu plánu kontrol hlavnej kontrolórky
obce je napríklad výkon kontroly originálnych kompetencií – hospodárenie materských škôl,
čo bezprostredne súvisí so ZŠ s MŠ. Žiadny návrh na rozšírenie plánu kontrol poslanci OZ
nepredniesli.
Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 192/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na I. polrok 2020
konkrétne:
Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
 kontrola originálnych kompetencií – hospodárenie materských škôl
 kontrola pokladničných príjmov a výdavkov obce za rok 2019
 kontrola plnenia uznesení
 vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
 vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V tomto bode programu referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková
oboznámila poslancov OZ s návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pečovská
Nová Ves na roky 2019 – 2023. Uviedla, že Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia
rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä sociálno-demografické údaje, analytickú časť,
programovú časť, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb a organizačných
podmienok na ich realizáciu, ako i spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu
sociálnych služieb.
Uviedla, že obec má záujem na permanentnom zlepšovaní kvality poskytovaných
sociálnych služieb a vytváraní primeraných podmienok pre zodpovedajúcu kvalitu života
všetkých generácií. Preto považuje trvalo udržateľný rozvoj za jeden zo základných pilierov
rozvoja svojho územia, a to v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb
a s Akčným plánom Programu rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022,
Priorita 3, Opatrenie 3.1.
Výzvou pre obec Pečovská Nová Ves je premietnuť princípy trvalo udržateľného
rozvoja do každodenného správania sa pri plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní aktivít
v každej oblasti, sociálnu oblasť nevynímajúc. Zámerom obce je citlivo a promptne reagovať
na potreby občanov aj poskytovateľov sociálnych služieb.
Komisia sociálna a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného
poriadku, riešenie medziľudských vzťahov, riešenie priestupkov a sťažností pri OZ
v Pečovskej Novej Vsi odporúča poslancom OZ predložený návrh schváliť.

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pečovská Nová Ves na roky 2019
- 2023 bol minimálne 15 dní pred zasadnutím OZ zverejnený na webovej stránke obce, bol
v dostatočnom predstihu zaslaný poslancom OZ.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera
Horňáková, označila predložený dokument ako nepripravený a zmätočný. Poukázala na
konkrétne nedostatky a rozpory. V diskusii vystúpili poslanci OZ Mgr. Katarína Falatová,
PhDr. Slavomír Karabinoš a starosta obce.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti starosta obce stiahol hlasovanie o schválení
predkladaného dokumentu z programu zasadnutia OZ. Materiál vráti predkladateľom na
dopracovanie a až následne bude predložený na schválenie.
K bodu č. 9
9.1 V tomto bode poslanci OZ prejednali návrh VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves
na kalendárny rok 2020. Referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková
oboznámila poslancov OZ s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN týkajúcu sa
navýšenia dane zo stavieb. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce dňa
27.11.2019 a v dostatočnom predstihu bol spolu s dôvodovou správou zaslaný na vedomie
poslancom OZ.
V diskusii k predmetnému bodu programu, hlavne k možnostiam zrušenia hazardu
v katastri obce postupne vystúpili poslanci OZ Ing. Jozef Kolcun, Jaroslav Želinský, Mgr.
Viera Horňáková, PhDr. Slavomír Karabinoš a starosta obce.
Poslanci OZ schválili VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019.
Uznesenie č. 193/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Pečovská Nová Ves č. 2/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

9.2 V ďalšej časti prejednávaného bodu programu poslanci OZ z dôvodu zmiernenia
a odstránenie tvrdosti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch schválili
zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovskej Novej Vsi na rok 2020 na
základe individuálnej žiadosti poplatníka a po predložení dokladu držiteľa diamantovej
a zlatej Jánskeho plakety o 100 % a držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 % zo
schválenej sadzby poplatku 12,- Eur.

Uznesenie č. 194/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovská Nová Ves na rok 2020 pre
držiteľa diamantovej a zlatej Jánskeho plakety o 100 % zo sadzby poplatku a držiteľa
striebornej Jánskeho plakety o 50 % zo sadzby poplatku určenej vo Všeobecne záväznom
nariadení Obce Pečovská Nová Ves č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves na základe
individuálnej žiadosti poplatníka predloženej k 13.12.2019.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 10
V tomto bode programu poslanci OZ zobrali na vedomie návrh rozpočtu ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves na rok 2020 v rozsahu originálnych kompetencií pre materskú školu,
školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času a následne po diskusii poslancov
a starostu obce schválili VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020. Pri prejednávaní predmetného bodu
programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec Ing. Štefan Tall.
Uznesenie č. 195/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2020 v rozsahu originálnych kompetencií
pre materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.
Uznesenie č. 196/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o určení výšky
finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok
2020.
Hlasovanie : Za 7

Proti 1
(Mgr. Katarína Falatová)

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 6/2019, ktoré predstavuje prekročenie príjmov ako aj výdavkov
v celkovej sume 152 100 Eur. Detailne špecifikoval pohyby na jednotlivých položkách
v príjmoch aj výdajoch a konštatoval, že rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu
4 443 200,- Eur.
Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2019.

Uznesenie č. 197/2019
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. 6/2019 zo dňa 13.12.2019 spočívajúce
v prekročení príjmov v celkovej sume 152 100,00 Eur a v prekročení výdavkov v celkovej
sume 152 100,00 Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 4 443 200,00
Eur.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda
Matisovská predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok
2020, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2021 – 2022
a k programovému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 a viacročnému rozpočtu na
roky 2021 a 2022. Záverom bolo jej odporúčanie pre OZ predložený návrh rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Podobne
odporučila programový rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 schváliť a viacročný
rozpočet na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie.
V diskusii k predmetnému bodu programu hlavná kontrolórka obce uviedla, že vidí
rezervy a možnosti šetrenia napr. na jarmoku a jeho marketingu. Poslankyňa OZ Mgr. Viera
Horňáková uviedla, že jarmok by mal byť prehliadkou regionálnej kultúry a pri jeho
zabezpečovaní je treba podporovať miestne firmy. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš
uviedol, že na jarmok sa stále snažíme zabezpečiť maximum remeselníkov, poukázal na
konkrétne problémy a k marketingu uviedol, že veľkoplošná reklama v Prešove v smere na
Sabinov bola len preto, že v Sabinove nebolo miesto. Starosta obce uviedol, že už niekoľko
rokov zabezpečuje sponzoring na krytie nákladov hlavného programu - vystúpenia skupín,
súborov a spevákov nad rámec rozpočtu obce. Ani toho roku tomu nebude inak. Nikdy na
tieto náklady nerobil zbierku medzi občanmi obce a jej podnikateľmi. Nie všetci občania si
žiadajú v programe iba folklór. Ten máme vždy v programe, ale na večerné finále si žiadajú aj
iné žánre. V poslednom období sa stretávame s tým, že sobotňajšie odpoludňajšie vystúpenia
regionálnych folklórnych skupín prebiehajú pred poloprázdnym až pomaly prázdnym
publikom. Vo veci zabezpečenia sprievodných služieb, napr. občerstvenia, verejného
poriadku a i. sme v minulosti dávali možnosť domácim, ale posledný rok sme z dôvodu
nespokojnosti zabezpečili inú spoločnosť, ktorá tieto služby zabezpečovala komplexne na
žiadanej úrovni. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková uviedla, že získaný sponzoring sa dá
využiť aj inak ako na odmenu účinkujúcich. Starosta obce uviedol, že nemá vedomosť, že by
sponzoring na program zabezpečil mimo neho aj niekto iný, napr. niektorý z poslancov OZ.
Poznamenal, že vysokú úroveň programu a kvalitu účinkujúcich zabezpečujeme vďaka tomu,
že je obec v dobrej finančnej kondícii, početnosti investícii v obci a sponzoringu firiem, ktoré
tieto aktivity zabezpečujú.
Poslanci OZ vzali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na
vedomie.

Uznesenie č. 198/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce Pečovská
Nová Ves na rok 2020, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2021 – 2022
a k návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2022.
K bodu č. 13
V tomto bode programu poslanci OZ schválili plán kultúrnospoločenských akcií na
rok 2020.
Uznesenie č. 199/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2020.
január 2020
február 2020
marec 2020
apríl 2020
máj 2020
jún 2020
august 2020
október 2020
december 2020

Hlasovanie : Za 8

Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce
Detský karneval
Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi
MDŽ
Rómsky deň
Prvomájový beh zdravia
Deň matiek
Medzinárodný deň detí
Pečovskonovoveský jarmok
Jablučkové slávnosti
Akadémia v rámci mesiaca úcty k starším
Mikuláš
Vianočné trhy
Vianočný koncert
Zimný pochod: okruh Majdan – chata Čergov – Lysá – Majdan
Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 14
V úvode prejednávaného bodu programu poslanci OZ prejednali žiadosti
spoločenských organizácií pôsobiacich v obci o dotácie na ich činnosť v roku 2020. Starosta
obce predniesol návrh, aby obdobne ako v predchádzajúcich rokoch sa 30 % schválenej výšky
dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie viazalo na kvalifikovanú, systematickú
a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov a zmysluplného riešenia
voľnočasových aktivít mladých ľudí v obci. V prípade, že bude kontrolnou činnosťou zistené,
že organizácia, ktorá má vo svojich radoch mladých členov, sa o ich výchovu nestará, resp. ju
nezabezpečuje, schválená dotácia jej bude krátená o pomernú časť. Naopak, organizácii, ktorá
bude v tomto smere plniť úlohy a bude vzorne reprezentovať obec, bude na konci roka

poskytnutá časť dotácie organizácie, ktorej bola dotácia krátená. Tento návrh vníma ako
formu motivácie a hlavne rozhýbania tých organizácií, ktoré s mládežou nepracujú.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera
Horňáková, ktorá uviedla, že pre FS Jablonečka žiadala vyššiu dotáciu. Poslanec OZ PhDr.
Slavomír Karabinoš navrhol navýšiť dotáciu pre FS Jablonečka o 300.- Eur na celkových
3 000.- Eur a následne o sumu 300.- Eur navýšiť rozpočet obce.
Poslanci OZ schválili dotácie pre činnosť spoločenských organizácií v obci
Pečovská Nová Ves na rok 2020.
Uznesenie č. 200/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
dotáciu na činnosť:

vo výške 3000,00 Eur pre FS Jablonečka
vo výške 600,00 Eur pre Úniu žien Slovenska
vo výške 1000,00 Eur pre Klub dôchodcov
vo výške 300,00 Eur pre miestny spolok SČK
vo výške 750,00 Eur pre TJ Orol stolnotenisový oddiel
vo výške 1000,00 Eur pre DHZ
vo výške 7700,00 Eur pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves
vo výške 100,00 Eur pre Zväz chovateľov poštových holubov.

s tým, že 30 % schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie bude
viazaných na kvalifikovanú, systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy
mladých nástupcov a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci
s výnimkou Únie žien Slovenska, Klubu dôchodcov a Zväzu chovateľov poštových holubov.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

V ďalšej časti zasadnutia OZ nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce Pečovská Nová
Ves na rok 2020. Starosta obce predniesol poslancom OZ jeho návrh vrátane programov
a podprogramov. Referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna Hrabčáková oboznámila
poslancov OZ a detailne informovala o jeho príjmovej a výdavkovej časti, osobitnú pozornosť
starosta obce venoval investičným akciám obce na rok 2020 a nasledujúce roky 2021 - 2022.
Poslanci OZ schválili rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 vrátane
programov a podprogramov a zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu
obce.
Uznesenie č. 201/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 vrátane programov a podprogramov na úrovni
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 15
V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh viacročného
rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2021 – 2022, vrátane programov a podprogramov.
Poslanci OZ zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu obce.
Uznesenie č. 202/2019
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
viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2021 – 2022, vrátane programov
a podprogramov.
K bodu č. 16
V predmetnom bode programu referentka ekonomického oddelenia Mgr. Anna
Hrabčáková informovala poslancov OZ o stave čerpania rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
k 30.9.2019.
Konštatovala, že:
 v oblasti príjmov bežné príjmy spolu predstavovali sumu 1 990 102,07 Eur, z toho: daňové
príjmy 904 552,91 Eur, nedaňové príjmy 38 496,97 Eur a granty a transfery 1 047 052,19
Eur. Kapitálové príjmy spolu predstavovali sumu 267 668,79 Eur, z toho kapitálové príjmy
472 326,74 Eur a granty a transfery 472 326,74 Eur. Finančné príjmy predstavovali sumu
102 989,59 Eur. Príjmy spolu predstavovali 2 661 286,18 Eur, z toho príjmy ZŠ s MŠ
spolu 95 867,78 Eur.
 v oblasti výdavkov bežné výdavky predstavovali sumu 517 721,91 Eur, kapitálové
výdavky 651 606,81 Eur, finančné výdavky 29 662,79 Eur, výdavky ZŠ s MŠ spolu
1 043 267,20 Eur, spolu výdavky predstavovali sumu 2 242 258,71 Eur.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o stave čerpania rozpočtu obce Pečovská
Nová Ves k 30.9.2019.
Uznesenie č. 203/2019
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 obce o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019 k 30.9.2019.
K bodu č. 17
V tomto bode programu poslanci OZ prejednali a schválili plán zasadnutí OZ na rok
2020 v dvojmesačnom cykle. Počas prejednávaného bodu programu sa zo zasadnutia vzdialila
poslankyňa OZ Mgr. Katarína Falatová, ktorá nebola prítomná pri hlasovaní.

Uznesenie č. 204/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Program zasadnutí OZ na rok 2020:
13.2.2020
16.4.2020
18.6.2020
13.8.2020
15.10.2020
10.12.2020
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 18
V tomto bode poslanci OZ prejednali a schválili zámer odpredaja prebytočného
hnuteľného majetku Obce Pečovská Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže, konkrétne
motorového vozidla zn. Peugeot 407 ST KOMFORT, EČ: SB-779BT, rok výr.: 2005, počet
najazdených km: 163153 km, druh: AA sedan, čierna farba, zdvihový objem valcov - 1997.0
cm3, výkon motora 100 kW, druh paliva: BA 95B, pojazdný, v prednej časti havarovaný.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 25.11.2019.
Počas prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ vrátila poslankyňa OZ
Mgr. Katarína Falatová.
Uznesenie č. 205/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer Obce Pečovská Nová Ves v zmysle ust. § 9a odst. 1 písm. a) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predať prebytočný hnuteľný majetok obce
spôsobom upraveným zákonom o majetku obcí formou obchodnej verejnej súťaže, konkrétne
motorové vozidlo zn. Peugeot 407 ST KOMFORT, EČ: SB-779BT, rok výr.: 2005, počet
najazdených km: 163153 km, druh: AA sedan, čierna farba, zdvihový objem valcov - 1997.0
cm3, výkon motora 100 kW, druh paliva: BA 95B, pojazdný, v prednej časti havarovaný.
Zámer odpredaja prebytočného majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Pečovská
Nová Ves od 25.11.2019.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 19
V rámci predmetného bodu programu starosta obce predložil poslancom OZ návrh na
zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves so žiadosťou o dotáciu v rámci Environmentálneho
fondu pre rok 2020 zameranej na oblasť - L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť - L6AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania zameranú na podporu aktivít v najmenej
rozvinutých okresoch Slovenskej republiky na dofinancovanie projektu s názvom

„Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej
Vsi – II. etapa“ a požiadal poslancov OZ o podporu predloženého návrhu.
Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy
Environmentálneho fondu pre rok 2020 na získanie dotácie pre realizáciu projektu
„Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej
Vsi – II. etapa“.
Uznesenie č. 206/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje


predloženie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves o získanie podpory formou dotácie na
základe výzvy na predkladanie žiadostí o získanie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na základe špecifikácie činností podpory formou dotácie pre
rok 2020 v oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania na činnosť L6AP - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania zameranú na podporu aktivít v najmenej
rozvinutých okresoch Slovenskej republiky podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 313/2018 Z. z. na realizáciu projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy
sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi – II. etapa“, 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

K bodu č. 20
V rámci predmetného bodu poslanci OZ prejednali doručené podania.
20.1. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Michaely Varhoľovej, bytom ul. Záhradná
99/26, 082 56 Pečovská Nová Ves, stavebníka novostavby rodinného domu na ul. Záhradnej
v Pečovskej Novej Vsi, na parcele registra KN-C 537/4, zapísanej na LV 2185, k.ú. 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 482/1, zapísanej na
LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom
uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky a elektrickej NN 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. 207/2019
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 482/1, zapísanom na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves za účelom uloženia
kanalizačnej, vodovodnej prípojky a elektrickej NN prípojky k novostavbe rodinného domu
na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele registra KN-C 537/4, zapísanej na LV
2185 v k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech stavebníka, budúceho oprávneného z vecného
bremena Michaelu Varhoľovú, bytom ul. Záhradná 99/26, 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 8

Proti

0

Zdržal sa

0

20.2. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť spoločnosti Východoslovenská distribučná,
a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, stavebníka stavieb s názvom „Pečovská
Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO 01 – káblové NN rozvody, ul. Jabloňová“ a
„Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Záhradná“
o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, číslo zmluvy: 1919/3150/2019, číslo stavby:
9008711, 9008712 na parcelách nachádzajúcich sa v obci Pečovská Nová Ves, registra KN-C
780/38, druh zastavaná plocha vo výmere 1524 m2, KN-C 780/68, druh zastavaná plocha vo
výmere 164 m2 a KN-C 482/1, druh zastavaná plocha vo výmere 2121 m2 v spoluvlastníckom
podiele 1/1, zapísaných na LV 1116 v katastrálnom území Pečovská Nová Ves v rozsahu
geometrického plánu č. 192/2019 overeného dňa 10.09.2019 pod číslom G1-524/2019
a geometrického plánu č. 193/2019 overeného dňa 9.9.2019 pod číslom G1-525/2019,
vyhotovených spol. Progres CAD Engineering IČO 31672655 v rozsahu spoluvlastníckeho
podielu obce Pečovská Nová Ves v prospech oprávneného VSD, a.s. Košice, ktorého
obsahom je povinnosť povinného obce Pečovská Nová Ves strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia na slúžiacom pozemku.
Uznesenie č. 208/2019
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, číslo zmluvy: 1919/3150/2019, číslo stavieb:
9008711, 9008712 v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
04291 Košice, IČO 36599361, stavebníka stavieb s názvom „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD,
ul. Jabloňová, SO 01 – káblové NN rozvody, ul. Jabloňová“ a „Pečovská Nová Ves IBV 11
RD, ul. Záhradná, SO 01 - káblové NN rozvody, ul. Záhradná“ na parcelách nachádzajúcich
sa v obci Pečovská Nová Ves, registra KN-C 780/38, druh zastavaná plocha vo výmere

1524 m2, KN-C 780/68, druh zastavaná plocha vo výmere 164 m2 a KN-C 482/1, druh
pozemku zastavaná plocha vo výmere 2121 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaných na
LV 1116 v katastrálnom území Pečovská Nová Ves v rozsahu geometrického plánu č.
192/2019 overeného dňa 10.09.2019 pod číslom G1-524/2019 a geometrického plánu č.
193/2019 overeného dňa 9.9.2019 pod číslom G1-525/2019, vyhotovených spol. Progres
CAD Engineering IČO 31672655, obsahom ktorého je povinnosť povinného obce Pečovská
Nová Ves strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku
v prospech oprávneného spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291
Košice, IČO 36599361.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

20.3. Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 na
základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-152 zo dňa 5.11.2019.
Uznesenie č. 209/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 v rozsahu presunu originálnych
kompetencií na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-152 zo dňa 5.11.2019.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Katarína Falatová)

20.4. Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 na
základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-171 zo dňa 2.12.2019.
Uznesenie č. 210/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2019 v rozsahu navýšenia rozpočtu na
príjmy vlastné vo výške 5.000.- Eur a príjmy z ÚPSVaR vo výške 400.- Eur na základe
žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-171 zo dňa 2.12.2019.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Katarína Falatová)

20.5. Poslanci OZ schválili poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR
Prešov za mesiace november a december 2019 a z projektu „PRIM“ za mesiace november
a december 2019 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-154 zo dňa 6.11.2019.

Uznesenie č. 211/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 12.610.- Eur pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou z ÚPSVaR Prešov za
mesiace november a december 2019 a z projektu „PRIM“ za mesiace november a december
2019 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-154 zo dňa 6.11.2019.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

20.6. Poslanci schválili žiadosti o predĺženie nájmu bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej
v Pečovskej Novej Vsi pre 11 žiadateľov, ktorí predmetné byty obývajú a dňom 31.12.2019
im končí nájomná zmluva.
Uznesenie č. 212/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/22 v Pečovskej
Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 11.1.1954, bytom Rómska 680/22, Pečovská Nová Ves
na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 213/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nájomnú zmluvu na byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 v Pečovskej Novej Vsi pre
Olinu Bilú, nar. 22.5.1996, bytom Rómska 680/23, Pečovská Nová Ves na obdobie od
1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok nájomnej zmluvy aktuálne platnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 214/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/24 v Pečovskej
Novej Vsi pre Zdenka Červeňáka, nar. 22.11.1967, bytom Rómska 680/24, Pečovská Nová
Ves na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 215/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/25 v Pečovskej
Novej Vsi pre Róberta Bilého, nar. 9.12.1966, bytom Rómska 680/25, Pečovská Nová Ves na
obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 216/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/26 v Pečovskej
Novej Vsi pre Libušu Červeňákovú, nar. 17.4.1986, bytom Rómska 680/26, Pečovská Nová
Ves na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 217/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/27 v Pečovskej
Novej Vsi pre Gabrielu Červeňákovú, nar. 17.12.1959, bytom Rómska 680/27, Pečovská
Nová Ves na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej
zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 218/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 v Pečovskej
Novej Vsi pre Květu Bilú, nar. 20.8.1952, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves na
obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 219/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/29 v Pečovskej
Novej Vsi pre Pavla Gabča, nar. 21.5.1970, bytom Rómska 680/29, Pečovská Nová Ves na
obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 220/2019
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 byt nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/31 v Pečovskej
Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 27.7.1972, bytom Rómska 680/31, Pečovská Nová Ves
na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

20.7. Poslanci OZ schválili žiadosť o predĺženie nájmu bytu v bytovom dome na ul. Rómskej
11 v Pečovskej Novej Vsi pre žiadateľa, ktorý predmetný byt obýva so svojou rodinou a dňom
31.12.2018 mu končí nájomná zmluva.
Uznesenie č. 221/2019
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 byt nižšieho štandardu v bytovom dome na ul. Rómskej
589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Pavla Bilého, nar. 17.9.1985, bytom Rómska 589/11,
Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej
nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

20.8. Poslanci OZ schválili žiadosti o predĺženie nájmu troch unimobuniek na ul. Rómskej
v Pečovskej Novej Vsi žiadateľom, ktorí predmetné unimobunky obývajú.

Uznesenie č. 222/2019
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 unimobunku č. 1 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi s príslušenstvom pre Irenu Červeňákovú, nar. 15.5.1972, bytom Rómska, Pečovská
Nová Ves na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej
zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 223/2019
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 unimobunku č. 2 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Červeňáka, nar. 15.9.1972, bytom Rómska, Pečovská
Nová Ves na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej
zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 224/2019
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 unimobunku č. 3 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej
Novej Vsi s príslušenstvom pre Zlatu Kučovú, nar. 14.8.1974, bytom ul. Rómska 589/11,
Pečovská Nová Ves, manželku nájomcu Štefana Kuču, ktorý zomrel na obdobie od 1.1.2020
do 31.12.2020 za podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

20.9. Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť občanov obce z časti ul. Hlavnej
o majetkovovoprávne vysporiadanie prístupovej komunikácie, vybudovanie verejného
vodovodu, verejnej kanalizácie a opravy prístupovej komunikácie k rodinným domom na ul.
Hlavnej (časť k rod. domu p. Vaľuša a spol.) v Pečovskej Novej Vsi.
Uznesenie č. 225/2019
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
žiadosť občanov obce z časti ul. Hlavnej (časť ulice k rod. domu p. Vaľuša a spol.)
v Pečovskej Novej Vsi o majetkovoprávne vysporiadanie prístupovej komunikácie k ich
rodinným domom a nehnuteľnostiam, vybudovanie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
a opravy prístupovej komunikácie k rodinným domom.

K bodu č. 21
V bode „Rôzne“ poslanci OZ na boli postupne prejednané:
21.1. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť spoločnosti EKO SVIP, s.r.o., ul.
Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, IČO: 36 449 717 stavebníka stavby „Bytový dom v obci
Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu SO-01 Bytový dom 12 B.J., SO02 Bytový dom 12 B.J., SO-03 Spevnené plochy, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-05
Kanalizácia splašková, SO-06 Kanalizácia dažďová, SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08 NN
prípojka, SO-09 Verejné osvetlenie o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch registra KN-C 1542/2, 1544/31, 1542/71, 1542/10, 1544/16, 1542/9,
zapísaných na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves
za účelom vybudovania a umiestnenia stavby „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12
B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, užívanie, prevádzkovanie, údržba,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a ich odstránenie za tým účelom budúcim
oprávneným a ním povereným osobám, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
činnosti.
Uznesenie č. 226/2019
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 na pozemkoch vo vlastníctve
obce Pečovská Nová Ves, parcelách registra KN-C 1542/2, 1544/31, 1542/71, 1542/10,
1544/16, 1542/9, zapísaných na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce
Pečovská Nová Ves spoločnosti EKO SVIP, s.r.o., ul. Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, IČO:
36 449 717 stavebníka stavby „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný
štandard“ v rozsahu SO-01 Bytový dom 12 B.J., SO-02 Bytový dom 12 B.J., SO-03 Spevnené
plochy, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-05 Kanalizácia splašková, SO-06 Kanalizácia
dažďová, SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08 NN prípojka, SO-09 Verejné osvetlenie za
účelom vybudovania a umiestnenia stavby „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 B.J.
- Bežný štandard“ v rozsahu SO-03 Spevnené plochy (na parcelách KN-C 1544/32, 1544/34,
1544/33, 1544/16, LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves) a zriadenia a uloženia inžinierskych
sietí: SO-04 Vodovodná prípojka (na parcelách KN-C 1544/32, 1544/33, 1544/34, 1544/16,
1542/9, LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves), SO-05 Kanalizácia splašková (na parcelách
KN-C 1544/32, 1544/33, 1544/34, 1544/16, 1542/9, LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves),
SO-06 Kanalizácia dažďová (na parcelách KN-C 1544/31, 1544/32, 1544/33, 1544/34,
1544/16, 1542/10, 1542/2, 1542/71, LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves), SO-07 Pripojovací
plynovod (na parcelách KN-C 1544/32, 1544/33, 1544/34, 1544/16, 1542/9, LV 1116, k. ú.
Pečovská Nová Ves), SO-08 NN prípojka (na parcelách KN-C 1544/31, 1544/32, 1544/33,
1544/34, 1542/2, LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves) v rozsahu prechodu a prejazdu peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, užívanie,
prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a ich odstránenie za
tým účelom budúcim oprávneným a ním povereným osobám, v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon činnosti za podmienok za podmienky, 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.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

21.2. Poslanci OZ prejednali a neschválili zámer obce Pečovská Nová Ves uchádzať sa v čase
od 15.1.2020 do 28.2.2020 o získanie nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby
SR Bratislava a žiadosťou o získanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 12
nájomných bytov bežného štandardu, na ktoré je vydané stavebné povolenie v rozsahu stavby:
SO-02 Bytový dom 12 B.J., SO-03 Spevnené plochy, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-05
Kanalizácia splašková, SO-06 Kanalizácia dažďová, SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08
NN prípojka, SO-09 Verejné osvetlenie na pozemkoch registra KN-C 1542/2, 1544/31,
1542/71, 1542/10, 1544/32, 1544/33, 1544/34, 1544/16, 1542/9 zapísaných na LV 1116,
katastrálne územie Pečovská Nová Ves.
V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných o tom, že disponujeme
stavebným povolením na stavbu bytových domov a príslušenstva a možnostiach výstavby
obecných nájomných bytov a formách ich financovania z nenávratnej dotácie Ministerstva
dopravy a výstavby SR Bratislava a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Informoval
o počte evidovaných žiadostí od občanov na bývanie v obci a ďalších okolnostiach s tým
spojených. Následne odpovedal na otázky poslancov OZ. Postupne vystúpili poslanci OZ
Jaroslav Želinský, Ing. Jozef Kolcun, Ing. Štefan Tall, Ján Antol.
Uznesenie č. 227/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer obce Pečovská Nová Ves uchádzať sa v čase od 15.1.2020 do 28.2.2020 o získanie
nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR Bratislava a úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania na výstavbu 12 nájomných bytov bežného štandardu, na ktoré je
vydané stavebné povolenie v rozsahu stavby: SO-02 Bytový dom 12 B.J., SO-03 Spevnené
plochy, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-05 Kanalizácia splašková, SO-07 Pripojovací
plynovod, SO-08 NN prípojka, SO-09 Verejné osvetlenie na pozemkoch registra KN-C
1542/2, 1544/31, 1542/71, 1542/10, 1544/32, 1544/33, 1544/34, 1544/16, 1542/9 zapísaných
na LV 1116, katastrálne územie Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 0

Proti 6
(Ing. Jozef Kolcun, Ján Antol,
Mgr. Viera Horňáková,
Peter Novický, Mgr. Katarína
Falatová, PhDr. Slavomír
Karabinoš)

Zdržal sa
2
(Jaroslav Želinský,
Ing. Štefan Tall)

21.3. Starosta obce predstavil poslancom OZ dôvodovú správu s návrhom schválenia Zmluvy
o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa.
Poslanci OZ schválili predmetnú zmluvu.

Uznesenie č. 228/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
podľa § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvu o združení
právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

21.4. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu prednostu OcÚ o tom, že tak ako po
minulé roky, aj tento rok nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2019 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z.n.p.. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves v termíne od 9.12.2019 do
24.01.2020.
Uznesenie č. 229/2019
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 prednostu OcÚ Pečovská Nová Ves o nariadení vykonať riadnu inventarizáciu
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2019 v zmysle ustanovení §§ 29,
30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,
termín začatia a ukončenia inventarizácie je od 9.12.2019 do 24.01.2020.
21.5. Poslanci OZ schválili prenájom plynovodu, stavby s názvom „Rozšírenie distribučnej
siete k MŠ na p. č. KN-C 1471/22 v k. ú. Pečovská Nová Ves“ v prospech SPP - distribúcia,
a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava na dobu neurčitú.
Uznesenie č. 230/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
nájom plynárenskeho zariadenia vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne
plynovodu s názvom stavby „Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p. č. KN-C 1471/22 v k.
ú. Pečovská Nová Ves“ povolenej rozhodnutím obce Červenica pri Sabinove č. 17/201907/Mp-03 zo dňa 26.3.2019, skolaudovanej rozhodnutím obce Červenica pri Sabinove č.
185/2019-171/Mp-03 zo dňa 8.11.2019 v prospech SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava na dobu neurčitú.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

21.6. Starosta obce navrhol poslancom OZ udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing.
Nadežde Matisovskej vo výške 619,08 Eur za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti
v roku 2019 vo výške 11 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 mesiacov,
január až december 2019. Odmenu navrhol vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne.
Poslanci OZ schválili udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce.

Uznesenie č. 231/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežde Matisovskej
v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti v roku 2019 vo výške 11 %
z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 mesiacov január až december 2019,
ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 619,08 Eur.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

21.7. Starosta obce v súvislosti s tragédiou spôsobenou výbuchom plynu v bytovom dome
na ul. Mukačevskej č. 7 v Prešove dňa 6.12.2019 navrhol poslancom OZ za účelom
humanitnej pomoci osobám dotknutým tragédiou schváliť poskytnutie finančnej pomoci obce
Pečovská Nová Ves v sume 1500.- Eur prevodom z rozpočtu obce na transparentný, oficiálny
účet mesta Prešov, číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229, variabilný symbol:
6122019.
Poslanci OZ schválili poskytnutie finančnej pomoci..
Uznesenie č. 232/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
poskytnutie finančnej humanitnej pomoci obcou Pečovská Nová Ves v sume 1500.- Eur
z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves osobám dotknutým tragédiou spôsobenou výbuchom
plynu v bytovom dome na ul. Mukačevskej č. 7 v Prešove dňa 6.12.2019 prevodom na
transparentný, oficiálny účet mesta Prešov, číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229,
variabilný symbol: 6122019.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

21.8. Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že dňa 20.11.2019 bol na OcÚ
doručený list PhDr. Slavomíra Karabinoša, bytom ul. Na Pečovec 835/20, 082 56 Pečovská
Nová Ves, ktorým oznámil, že sa ku dňu 17.12.2019 vzdáva funkcie zástupcu starostu obce
Pečovská Nová Ves z dôvodu nesúhlasu s výberovým konaním na funkciu referent oddelenia
vnútornej správy na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi. V diskusii vystúpili poslanci OZ
PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Katarína Falatová, Mgr. Viera Horňáková a Jaroslav
Želinský. Starosta obce zobral na vedomie subjektívny názor poslanca OZ PhDr. Slavomíra
Karabinoša, poskytol vyjadrenie k priebehu výberového konania a jeho zákonnosti, poukázal
na nerovnaký meter pri jeho posudzovaní s konkrétnym výberovým konaním na funkciu
učiteľa v MŠ v nedávnej minulosti, na ktoré predseda Rady školy nereagoval, venoval
pozornosť kompetenciám starostu obce a poslancov OZ a následne odpovedal na otázky
poslancov OZ. Požiadal hlavnú kontrolórku obce o sprístupnenie dokumentácie z výberového
konania v rozsahu zákonom stanovených možností na žiadosť poslancov OZ PhDr. Slavomíra
Karabinoša, Mgr. Kataríny Falatovej a Mgr. Viery Horňákovej.
Starosta obce uviedol, že od 15.12.2019 ruší poverenie poslanca OZ PhDr. Slavomíra
Karabinoša zastupovaním starostu obce Pečovská Nová Ves, ktoré bolo dané uznesením OZ

č. 198/2018 zo dňa 10.12.2018. Informoval, že do najbližšieho zasadnutia OZ poverí jedného
z poslancov OZ jeho zastupovaním. Danú skutočnosť oznámi na zasadnutí OZ.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 233/2019
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
zrušenie poverenia poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves PhDr.
Slavomíra Karabinoša zastupovaním starostu obce Pečovská Nová Ves od 15.12.2019.
21.9 V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o dosiahnutých
výsledkoch a odpočte práce za rok 2019. Poslanci OZ zobrali danú skutočnosť na vedomie.
Konkrétne uviedol, že sme v roku 2019 fyzicky urobili:
 zrealizovaný a skolaudovaný projekt „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“,
 zrealizovaný a skolaudovaný projekt „Pečovská Nová Ves IBV 10 RD, ul. Jabloňová, SO
01 – káblové NN rozvody, ul. Jabloňová, SO 02 – verejné osvetlenie, ul. Jabloňová, PS 01
– Úprava transformačnej stanice TS6“,
 zrealizovaný a skolaudovaný projekt „Pečovská Nová Ves IBV 11 RD, ul. Záhradná, SO
01 – káblové NN rozvody, ul. Záhradná, SO 02 – verejné osvetlenie“,
 zrealizovaný projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves,
SO-02 Splašková kanalizácia“ v lokalitách ul. Mlynská, Jabloňová, Záhradná, Ľutinská
v celkovej dĺžke 550 metrov, v rámci dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019,
zabezpečujeme podklady pre proces kolaudácie stavby,
 realizácia projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul.
Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“,
 výstavba detského ihriska s komplexnou infraštruktúrou (chodník, lávky, oplotenie)
v oddychovej zóne pri potoku Ľutinka na ul. Za Ľutinkou v rámci dotácie Úradu vlády SR
výzvy Podpora športu 2019,
 zníženie energetickej náročnosti a s tým súvisiaca svojpomocná výmena svietidiel
verejného osvetlenia v lokalitách ul. Za Majerom, Na hliník, Na Pečovec, Záhradná,
 zrealizovaný projekt „Výstavba denného stacionára ASEN“, prebieha proces kolaudácie
stavby,
 zrealizovaný projekt „Smelo do materskej školy - podpora predprimárneho vzdelávania
v MRK obce Pečovská Nová Ves“ v rámci dotácie z Ministerstva vnútra SR v rozsahu
dodávky a zabudovania žalúzií, sieti proti hmyzu, zabezpečovacieho systému objektu
a kamerového systému areálu materskej školy,
 zrealizovaný a skolaudovaný projekt rozšírenia plynovodu k MŠ, ul. Rómska v Pečovskej
Novej Vsi v dĺžke cca. 500 m,
 renovácia hrobu partizána J. Jablonského na miestnom cintoríne z dotácie MV SR,
 zabezpečenie protipovodňových opatrení na toku potoka Ľutinka v katastri obce
v spolupráci so správcom vodného toku,
 svojpomocná renovácia fasády kaplnky Jána Nepomuckého vymaľovaním podľa
podmienok Krajského pamiatkového úradu Prešov,
 oprava chodníka na ul. Kvetnej,
 bezodplatné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava pod cestou I. triedy č. I/68 v prospech obce
Pečovská Nová Ves,






















bezodplatné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava pod pripravovaným projektom výstavby
miestnej komunikácie na ul. Na Trubalovec (k židovskému cintorínu),
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov v správe Slovenského
pozemkového fondu Bratislava pod pripravovaným projektom „Cyklochodník Ľutina,
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov v správe Slovenského
pozemkového fondu Bratislava pod miestnou komunikáciou na ul. Ľutinská - Záhradná,
zavŕšenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov neznámych vlastníkov v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava pod pripravovaným projektom „EuroVelo 11
v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“,
podporený projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych
komunitách“ v rámci Národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov
v marginalizovaných Rómskych komunitách,
podporený projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných
rómskych komunít I. – NP PRIM“, získané finančné prostriedky na mzdy dvoch asistentov
učiteľa a dvoch odborných zamestnancov v materských školách od 1.9.2019 do
31.10.2020,
podporený projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít II“, získané finančné prostriedky na mzdy troch
terénnych pracovníkov a dvoch terénnych sociálnych pracovníkov od 1.11.2019 do
31.10.2022,
podporený projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza“, získané finančné prostriedky na mzdy
jedného odborného pracovníka - garanta KC, jedného odborného pracovníka KC, jedného
asistenta odborného pracovníka KC od 1.11.2019 do 31.12.2021,
získaná dotácia vo výške 12 000 Eur z rezervy predsedu vlády SR na rekonštrukciu
a rozšírenie oplotenia areálu budúcej výstavby bytových domov na ul. Kvetnej,
získaná dotácia z 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“ vo výške 30.000.- Eur,
podporený projekt „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov
knižnice“. Na jeho realizáciu sme získali nenávratné finančné zdroje z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským samosprávnym krajom
Prešov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP
spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja v investičnom objeme
87 092,95 Eur. Projekt ráta z modernizáciou školskej knižnice, vybudovaním čitárne,
vybudovaním mobilnej predeľovacej steny medzi knižnicou a čitárňou, dodaním nového
nábytku a mobilných regálov na knihy, audio technikou, novým knižničným softwérom a
nákupom nového knižničného fondu. Toto aktivitou sledujeme zvýšenie čitateľskej
gramotnosti mládeže ako aj zvýšenie komfortu a atraktivity miestnej základnej školy.
Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľov knižničného fondu, nábytku
a kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác pred a po podpise
zmluvy o dielo. S búracími a následne stavebnými prácami plánujeme začať bezprostredne
po úspešných kontrolách.
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 na
realizáciu mikroprojektov obec v spolupráci s partnerským mestom a gminou Sieniawa
z Poľska zrealizovala projekt „Dedičstvo starých mám bez hraníc“.

Príprava investičných akcií



















podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt
Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves v časti Bukovec, žiadosť je v štádiu
posudzovania,
podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt
„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves“
v rozsahu výstavby miestnych komunikácií do rómskej osady na Trubalovec a na ul.
Rómsku od cesty III/3183 s verejným osvetlením a rekonštrukcie a asfaltovania
spevnených plôch na ul. Rómskej v okolí bytového domu, kostolíka, komunitného centra
a materskej školy,
podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt „Rozšírenie
zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“, žiadosť je v štádiu posudzovania,
podaná žiadosť o získanie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, na projekt
„Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 Vodovod“ v
lokalitách ul. Záhradná, Hlavná (od Poľského dvora po kaplnku J. Nepomuckého)
a Hlavná (od ul. Južnej po ul. Za Majerom),
pokračovanie v rekonštrukcii prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2
v Pečovskej Novej Vsi“ – podanie žiadosti o získanie dotácie z Environmentálneho fondu
na rok 2020 na podporu projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku
na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi – II. etapa“,
realizácia projektu „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší – I. etapa (rozšírenie kamerového
systému v obci)“ na základe podporenej dotácie z roku 2019 a spoluúčasti obce,
komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska (vlastné zdroje obce – prebytok
z hospodárenia obce),
pokračovanie v modernizácii verejného osvetlenia v obci (vlastné zdroje obce – prebytok
z hospodárenia obce),
výstavba káblových NN rozvodov na ul. Mlynskej a Na Pečovec,
rekonštrukcia a rozšírenie káblových NN rozvodov na ul. Kvetnej k plánovanej výstavbe
bytových domov s nájomnými bytmi,
výstavba cyklochodníka na ul. Ľutinskej v smere do Ľutiny ktorý na území našej obce
zahŕňa realizáciu stavby „Revitalizácia ul. Ľutinskej, SO-01 Cyklochodník, SO-02
Turistické zastavenia“,
revitalizácia ul. Ľutinskej v rozsahu opráv chodníka, rekonštrukcie verejného osvetlenia a
i.,
vodozádržné opatrenia v intraviláne obce v areáli pred OcÚ a na ul. Ľutinskej.

Uznesenie č. 234/2019
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 dosiahnutých výsledkoch v obci Pečovská Nová Ves za rok 2019
s plánom pripravovaných investičných aktivít na budúci rok 2020.
K bodu č. 22
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ odznelo:
22.1. Starosta obce predložil poslankyni OZ Mgr. Falatovej písomnú odpoveď riaditeľa
ZŠ s MŠ, o ktorú požiadala vo veci spoplatňovania školného v športových triedach na

zasadnutí OZ dňa 10.11.2019. Poslankyňa uviedla, že toto vyjadrenie je nepostačujúce
a potvrdzuje porušovanie zákona riaditeľom ZŠ s MŠ, začo by mal byť odvolaný z funkcie.
Konkrétny návrh riešenia a ďalšieho postupu v danej veci poslankyňa OZ nepredniesla.
22.2. Starosta obce vyzval predsedu komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu
s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, prácu s Rómami PhDr. Slavomíra
Karabinoša, aby informoval ako bola splnená požiadavka poslankyne Mgr. Kataríny Falatovej
zabezpečiť vysvetlenie riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves k zriadeniu 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 prejednávanej na VII.
zasadnutí OZ dňa 16.8.2019. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš informoval, že doposiaľ
stretnutie poslankyne s riaditeľom ZŠ s MŠ nezabezpečil. Starosta obce ho opakovane vyzval,
aby tak učinil a ako predseda rady školy súčasne riešil aj ďalšie podnety, ktoré poslankyňa OZ
prezentuje na zasadnutiach OZ.
22.3. Starosta obce v reakcii na požiadavku poslanca OZ PhDr. Slavomíra Karabinoša
prednesenú na VIII. zasadnutí OZ dňa 11.10.2019 vo veci riešenia havarijného stavu
nadrozmerného stromu vedľa pozemku občana Fečka uviedol, že bezprostredne po zasadnutí
OZ písomne vyzval všetkých spoluvlastníkov pozemku, na ktorom sa nachádza predmetný
strom k zjednaniu nápravy a odstránenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva.
22.4. Starosta obce informoval poslanca OZ Jaroslava Želinského v súvislosti s požiadavkou
o zabezpečenie možnosti nástupu a výstupu cestujúcich autobusovou dopravou dopravcu
SAD Prešov, a.s. na zastávke Pečovská Nová Ves v smere Sabinov – Lipany a Lipany –
Sabinov, že žiadosť bola prekonzultovaná s autodopravcom a obec v danej veci oficiálne
požiadala o rozšírenie možnosti nástupu a výstupu na viacerých linkách, hlavne v čase
nástupu do zamestnania a vyučovania a následne opačne v čase návratu zo zamestnania
a vyučovania.
22.5. Starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu privítania nového roka 2020.
Poslanci OZ rozhodli o privítaní nového roka s ohňostrojom. Starosta obce zobral rozhodnutie
poslancov OZ na vedomie.
22.6. Poslanec OZ Jaroslav Želinský predniesol požiadavku občanov bývajúcich na ul.
Mlynskej a Orgovánovej, ktorých nehnuteľnosti susedia s cintorínom, aby obec opravila
oplotenie cintorína na svoje náklady.
22.7. Poslanec OZ Jaroslav Želinský v súvislosti s v minulosti prebiehajúcim a súčasne
prebiehajúcim súdnym konaním o určenie vlastníckeho práva k pozemku na ul. Záhradnej
informoval o trovách za právne služby, ktoré obci poskytuje AK JUDr. Sotolář Košice
a žiadal, aby si obec v prípade úspechu uplatňovala plnú náhradu trov právneho zastupovania.
22.8. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková sa informovala na výstavbu vodovodu na ul.
Hlavnej a následne chodníka. Starosta obce ju informoval, že obec podala žiadosť o získanie
dotácie na výstavbu vodovodu na ul. Záhradnej a Hlavnej s tým, že na ul. Hlavnú k dnešnému
dňu nebolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Z dôvodu postupnosti musíme najskôr
vybudovať vodovod a až následne riešiť chodník.
22.9. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková žiadala opravu čakárne na železničnej stanici
a zabezpečenie jej otvorenia pre cestujúcich. Informovala, že sa stretla s riaditeľom ŽSR a ten

ju informoval, o tom, že ak obec požiada o zabudovanie ohrievačov do čakárne, ŽSR to
zrealizuje a podobne ŽSR na žiadosť obce zabezpečí inštaláciu elektronickej tabule pre
informácie o meškaní vlakov pre cestujúcich. Starosta obce s prednostom OcÚ informovali
o tom, že čakáreň nie je majetkom obce, ale ŽSR, že už sme ju v minulosti v spolupráci so
ŽSR zrekonštruovali, avšak vandalizmom zo strany občanov obce došlo k jej opätovnej
devastácii. Uviedli, že napísať žiadosť zo strany obce je to najmenej, avšak s odvolaním sa na
konkrétne skúsenosti z posledného obdobia sa im poskytnuté informácie javia zjavne
nereálne.
22.10. Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun apeloval na potrebu zvýšených kontrol dodržiavania
prevádzkových podmienok herne na ul. Hlavnej a nevyhnutnosť prípravy všeobecne
záväzného nariadenia obce na zrušenie hazardu v katastri obce v najkratšom možnom termíne.
22.11. Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa v mene poslancov OZ poďakoval starostovi obce
a prednostovi OcÚ za dosiahnuté výsledky v roku 2019.
K bodu č. 23
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne
podnety z dôvodu neúčasti verejnosti na zasadnutí OZ.
K bodu č. 24
V závere starosta obce informoval prítomných o kultúrno-spoločenských akciách
pripravovaných obcou, konkrétne vianočných trhoch v sobotu 14.12.2019 so začiatkom
o 14.00 h., vianočnej akadémii v kostole sv. Ondreja 19.12.2019 so začiatkom o 18.00 h.
a privítaním nového roka 2020 pred OcÚ 1.1.2020 o 17.00 h. s ohňostrojom, pozval ich
k aktívnej účasti na nich, zaželal im a ich rodinám požehnané Vianoce plné pokoja, radosti
v zdraví, šťastí a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a zasadnutie OZ
ukončil.
Overovatelia zápisnice :
Ján Antol Ing. Jozef Kolcun -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Zapísala: Mgr. Anna Hrabčáková

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

