ZÁPISNICA
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

16.1.2020
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Jaroslav Želinský
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol PhDr. Jaroslav
Dujava, starosta obce. Uviedol, že zasadnutie OZ zvolal mimo schváleného plánu zasadnutí
OZ, nakoľko si to vyžiadala neodkladnosť situácie a potreba jej riešenia.
Starosta obce ospravedlnil neúčasť poslanca OZ Jaroslava Želinského z dôvodu jeho
práceneschopnosti. Skonštatoval, že na zasadnutí OZ je fyzicky prítomných 8 poslancov
z celkového počtu 9 poslancov, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol, aby program XI. zasadnutia OZ bol prejednaný v poradí
uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ 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. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na realizáciu investičnej akcie
5. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny hasičskej jednotky DHZO Pečovská Nová Ves
6. Rôzne
7. Záver
Uznesenie č. 1/2020
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 XI. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Poslanci OZ schválili program rokovania XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Pečovská Nová Ves.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Ing. Nadežda Matisovská, za overovateľov boli určení
Peter Novický a Ing. Štefan Tall.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.
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Uznesenie č. 2/2020
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 Peter Novický a Ing. Štefan Tall.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: Ing. Jozef
Kolcun, Mgr. Viera Horňáková, Ing. Radoslav Lipjanec.
Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie.
Uznesenie č. 3/2020
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:
Lipjanec.
Hlasovanie : Za 8

Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Viera Horňáková, Ing. Radoslav
Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V rámci predmetného bodu programu starosta obce predložil poslancom OZ návrh na
zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves so žiadosťou o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie
žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku
2020 na realizáciu projektu s názvom „Výmena vykurovacieho systému budovy Komunitného
centra na ul. Rómskej 778 v Pečovskej Novej Vsi“ a požiadal poslancov OZ o podporu
predloženého návrhu.
Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu s názvom „Výmena vykurovacieho systému
budovy Komunitného centra na ul. Rómskej 778 v Pečovskej Novej Vsi“.
Uznesenie č. 4/2020
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 dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie
žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity v roku 2020 na realizáciu projektu s názvom „Výmena vykurovacieho
systému budovy Komunitného centra na ul. Rómskej 778 v Pečovskej Novej Vsi“,
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,
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zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,



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. 5
V rámci predmetného bodu programu starosta obce predložil poslancom OZ návrh na
schválenie zriaďovacej listiny hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce
Pečovská Nová Ves dňom 17. januára 2020.
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová
Ves dňom 17. januára 2020.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 6
V rámci predmetného bodu programu poslancom OZ prejednali:
6.1. Starosta obce predniesol návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce Pečovská Nová Ves, konkrétne navrhol prevod prostriedkov z rezervného fondu
v celkovej sume 1 000,00 Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume
1 000,00 Eur, pričom finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie
s názvom „Plynofikácia kotolne MŠ na ul. Rómskej č. 821/45“, ktorá zahŕňa inštaláciu
a uvedenie do prevádzky dvoch plynových kotlov vrátane plynovej prípojky a napojenia na
obecný plynovod. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na financovanie
predmetnej investičnej akcie obce bolo schválené uznesením OZ č. 131/2019 zo dňa
16.8.2019 vo výške 5 500.- Eur, pričom realizácia projektu prebieha, resp. prelína sa z roku
2019, kde doposiaľ bolo preinvestovaných 4 500.- Eur za dodávku materiálu. Samotná
finalizácia projektu je naviazaná na zazmluvnenie odberu plynu medzi dodávateľom - SPP
Distribúcia a.s. Bratislava a odberateľom - obcou Pečovská Nová Ves.
Poslanci OZ schválili čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
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Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves, konkrétne:
 prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 1 000 Eur,
 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 1 000 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie investičnej akcie „Plynofikácia
kotolne MŠ na ul. Rómskej č. 821/45“.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

6.2. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Martina Mizeráka, bytom Kamenica 349, 082
71 Kamenica, stavebníka novostavby rodinného domu na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej
Vsi, na parcele registra KN-C 536/4, zapísanej na LV 2200, 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 vodovodnej,
kanalizačnej 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. 7/2020
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
vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky k novostavbe rodinného domu na ul.
Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi, na parcele registra KN-C 536/4, zapísanej na LV 2200, k.ú.
Pečovská Nová Ves v prospech stavebníka, budúceho oprávneného z vecného bremena
Martina Mizeráka, bytom Kamenica 349, 082 71 Kamenica 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

6.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jána Mojzeša, bytom Jabloňová 711/28, 082
56 Pečovská Nová Ves vlastníka pozemku na ul. Jabloňovej v Pečovskej Novej Vsi, parcely
registra KN-C 780/10, zapísanej na LV 2061, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne uzavretie zmluvy o zriadení
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vecného bremena na pozemku registra KN-C 780/38, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za účelom uloženia vodovodnej,
kanalizačnej 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. 8/2020
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 780/38, zapísanom na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves za účelom uloženia
vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky k pozemku na ul. Jabloňovej v Pečovskej
Novej Vsi, parcele registra KN-C 780/10, zapísanej na LV 2061, k.ú. Pečovská Nová Ves
v prospech jeho majiteľa a budúceho oprávneného z vecného bremena Jána Mojzeša, bytom
Jabloňová 711/28, 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

6.4. Starosta obce informoval poslancov OZ o skutočnosti, že predseda DHZ a poslanec OZ
Ján Antol hoci je pozývaný predsedom komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu
s mládežou, spoločenskými a záujmovými organizáciami a prácu s Rómami na všetky jej
zasadnutia a aktívne sa podieľa na príprave a organizovaní početných kultúrno-spoločenských
akcií v obci, nie je jej členom. Požiadal predsedu príslušnej komisie o prehodnotenie daného
stavu z dôvodu, že v princípe platí pravidlo zastúpenia všetkých spoločenských organizácií
v danej komisii.
Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
doplnenie člena komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými
a záujmovými organizáciami a prácu s Rómami o ďalšieho jej člena Jána Antola od
17.1.2020.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0
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6.5. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce PhDr. Jaroslav Dujava o tom,
že s účinnosťou od 17.1.2020 poveril svojím zastupovaním ako starostu obce poslanca OZ
Ing. Radoslava Lipjanca. Uviedol, že platnosť tohto poverenia skončí zánikom mandátu
povereného poslanca OZ, alebo starostom vykonanou zmenou poverenia.
Odmeňovanie zástupcu starostu obce bude v zmysle schválených zásad odmeňovania
poslancov OZ a členov komisií.
Uznesenie č. 10/2020
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
poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves Ing. Radoslava
Lipjanca zastupovaním starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu
s účinnosťou od 17.1.2020.
K bodu č. 7
Pred záverečným slovom starostu obce poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková
požiadala starostu obce o zabezpečenie správy o činnosti komunitného centra a terénnej
sociálnej práce v obci na najbližšie zastupiteľstvo. Starosta obce ju informoval, že eviduje jej
žiadosť už z predminulého zasadnutia OZ, ale vzhľadom na náročnosť programu zasadnutia
OZ konaného dňa 13.12.2019 tento bod plánuje zaradiť do programu na najbližšom
plánovanom zasadnutí OZ dňa 13.2.2020.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Overovatelia zápisnice :
Peter Novický Ing. Štefan Tall -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Andrej Petruš
prednosta OcÚ

Zapísala: Ing. Nadežda Matisovská
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