ZÁPISNICA
z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

11.5.2020
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Andrej Petruš, Jaroslav Želinský do bodu č.1, Ing. Štefan Tall do bodu č.
4.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava. Ospravedlnil neúčasť prednostu OcÚ Andreja Petruša na zasadnutí
OZ z dôvodu jeho práceneschopnosti. Ospravedlnil meškanie poslanca OZ Ing. Štefana Talla
z pracovných dôvodov. V priebehu prejednávaného bodu programu sa na zasadnutie OZ
dostavil poslanec OZ Jaroslav Želinský. Starosta obce skonštatoval, že prítomných je 8
poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce uviedol, že k zmene termínu zasadnutia OZ oproti pôvodne
plánovanému došlo z dôvodu opatrení Úradu hlavného hygienika SR obmedzujúcich
zhromažďovanie sa osôb v súvislosti s pandémiou COVID-19.
Starosta obce vyzval prítomných vzhľadom na mimoriadnu situáciu a s tým
spojenými opatreniami a odporúčaniami pre zasadnutia OZ v tomto období k dodržiavaniu
prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení. Informoval, že vzhľadom na vyššie
uvedené okolnosti do programu zasadnutia OZ navrhol iba tie najdôležitejšie body, ktoré sú
nevyhnutne potrebné pre fungovanie obce. Poznamenal, že vzhľadom na vyššie uvedené
skutočnosti zasadnutie OZ bude prebiehať za prítomnosti minimálneho obslužného personálu.
Starosta obce navrhol prejednanie programu v bodoch a poradí uvedenom na pozvánke, ktorá
tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ v dostatočnom predstihu doručená a súčasne bola
zverejnená aj na webovej stránke obce. Nikto z prítomných nepredniesol návrh na zmenu
programu, resp. na jeho doplnenie.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ
5. Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2019
6. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves
7. Návrh na 2. úpravu rozpočtu roku 2020
8. Návrh novely všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020
9. Doručené podania
10. Rôzne
11. Otázky poslancov OZ
12. Záver
Poslanci OZ schválili program rokovania XIII. zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu.
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Uznesenie č. 43/2020
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 XIII. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie : Za

8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Bc. Eva Kolcunová, za overovateľov boli určení
Jaroslav Želinský a Ing. Jozef Kolcun.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice..
Uznesenie č. 44/2020
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 Jaroslav Želinský a Ing. Jozef Kolcun.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:
Novický, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Katarína Falatová.
Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie.

Peter

Uznesenie č. 45/2020
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: Peter Novický, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Katarína
Falatová.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav
plnenia uznesení od XII. zasadnutia OZ konaného dňa 12.2.2020 doposiaľ. Informovala, že
prijaté uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení. Pri prejednávaní predmetného bodu
programu sa na zasadnutie OZ dostavil poslanec OZ Ing. Štefan Tall.
Poslanci OZ zobrali informáciu hlavnej kontrolórky na vedomie.
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Uznesenie č. 46/2020
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
informáciu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o stave
plnenia uznesení od XII. zasadnutia OZ konaného dňa 12.2.2020 do 11.5.2020.
K bodu č. 5
V tomto bode referentka ekonomického oddelenia OcÚ Bc. Eva Kolcunová predniesla
hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2019. Konštatovala, že
tento rozsiahly dokument vypovedá o programovej štruktúre výdavkov obce k 31. 12. 2019
a je zložený z textovej a tabuľkovej časti. Tento dokument bude súčasťou Záverečného účtu
obce za rok 2019. Výsledok hospodárenia k 31.12.2019 bude finálne uzavretý pri návrhu
schvaľovania Záverečného účtu obce k 31. 12. 2019 a správe audítora za rok 2019.
Materiál bol poslancom OZ zaslaný v dostatočnom predstihu aby mali možnosť sa
s ním oboznámiť.
Poslanci OZ schválili hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
31. 12. 2019.
Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2019.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 6
6.1. V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na prevod a čerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves v celkovej sume 25 000,00 Eur na
dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho
podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi – II. etapa“, ktoré zahŕňa úhradu
neoprávnených výdavkov, ktoré nie sú predmetom oprávnených výdavkov podporenej dotácie
na danú rekonštrukciu. Uviedol, že poslanci OZ uznesením č. 132/2019 zo dňa 16.8.2019
schválili prevod a čerpanie vyššie uvedenej sumy na vyššie uvedený účel už v roku 2019,
avšak v roku 2019 obec zrealizovala iba prvú etapu rekonštrukcie a k čerpaniu prostriedkov
z rezervného fondu nedošlo. Koncom februára 2020 bola obci schválená dotácia
z Environmentálneho fondu na rok 2020 na II. etapu rekonštrukcie objektu, ktorú je potrebné
v tomto roku vyčerpať. Starosta obce opakovane vysvetlil rozsah oprávnených výdavkov,
ktoré rieši dotácia a detailne pomenoval rozsah prác, ktoré je potrebné zrealizovať pre
sfunkčnenie objektu ako celku, pričom tieto práce, resp. ich zaplatenie nie je možné uhrádzať
z dotácie, napr. povrchové úpravy podláh po zateplení podlahy, keramické obklady, omietky,
svietidla, či sanitu.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková, PhDr. Slavomír Karabinoš, Ing. Štefan Tall a starosta obce, ktorý
odpovedal na ich otázky.
Poslanci OZ schválili čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
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Uznesenie č. 48/2020
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 25 000 Eur,
 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 25 000 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie II. etapy investičnej akcie
„Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej
Vsi“.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa
3
(Mgr. Katarína Falatová,
Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková)

6.2. V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na prevod a čerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves v celkovej sume 30 000,00 Eur na
dofinancovanie investičnej akcie „Výstavba denného stacionára ASEN v obci Pečovská Nová
Ves“, konkrétne na exteriérové úpravy areálu a interiérové vybavenie denného stacionára
ASEN.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková a starosta obce, ktorý odpovedal na ich otázky.
Poslanci OZ schválili návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 49/2020
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 30 000 Eur,
 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 30 000 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na exteriérové úpravy areálu a interiérové vybavenie
denného stacionára ASEN.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa
2
(Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková)

6.3. V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na prevod a čerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves v celkovej sume 15 000,00 Eur na
financovanie investičnej akcie „Pečovská Nová Ves, zvýšenie bezpečnosti chodcov na
priechodoch pre chodcov na ceste I/68 a III/3183“.
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V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský,
PhDr. Slavomír Karabinoš a starosta obce, ktorý odpovedal na ich otázky.
Poslanci OZ schválili návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 50/2020
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 15 000 Eur,
 čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 15 000 Eur.
Finančné prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Pečovská Nová Ves,
zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68 a III/3183“.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Viera Horňáková)

K bodu č. 7
V rámci prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na zmenu
rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020. Detailne
pomenoval príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu. Zdôraznil, že v rámci úsporných
opatrení obce v súvislosti s avizovaným minimálne 20 % ponížením pôvodne deklarovaných
príjmov, navrhuje úpravu rozpočtu bez navýšenia podielových daní a to napriek skutočnosti,
že mienime naplniť ciele realizácií plánovaných investičných akcií z poskytnutých
dotácií, prípravu ďalších investičných akcií, zabezpečenie mimoriadnej situácie v súvislosti s
pandémiou COVID-19 a iné, zväčša presunmi medzi pôvodne schválenými položkami
rozpočtu a z vlastných zdrojov obce.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková, PhDr. Slavomír Karabinoš, hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda
Matisovská a starosta obce, ktorý odpovedal na ich otázky.
Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 2/2020.
Uznesenie č. 51/2020
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. 2/2020 zo dňa 11.5.2020 spočívajúce
prekročení príjmov v celkovej sume 362 547,- Eur a v prekročení výdavkov v celkovej
sume 362 547,- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 169 547,- Eur.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Viera Horňáková)
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K bodu č. 8
V rámci predmetného bodu programu referentka organizačného oddelenia Ing. Alena
Nalevanková predstavila návrh novely všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
na rok 2020.
Starosta obce uviedol, že obec doposiaľ nekrátila vo vzťahu k preneseným, ako aj
originálnym kompetenciám škole ani cent. K návrhu novely VZN dochádza z dôvodu
nevyhnutne potrebných ekonomických opatrení obce za účelom zabezpečenia jej
štandardného fungovania v súčasnej náročnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19.
Zámerom obce bolo a je neznižovať platy zamestnancov v oboch materských školách,
školskej jedálni, školskom klube detí a i., ale avizované poníženie príjmov obce a následne
úhrady nákladov smerom k originálnym kompetenciám hľadať na úkor iných položiek
a zrušenia pôvodne plánovaných kapitálových výdavkov smerom k školstvu v tomto období.
Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce, bol poslancom
OZ zaslaný v dostatočnom predstihu aby mali možnosť sa s ním oboznámiť.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková, PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Katarína Falatová, Peter Novický,
Ing. Štefan Tall a starosta obce a Ing. Alena Nalevanková, ktorí odpovedali na ich otázky.
Poslanci OZ uzniesli na novele všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
na rok 2020.
Uznesenie č. 52/2020
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 novele všeobecne záväzného nariadenia Obce Pečovská Nová Ves č. 3/2019 o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
na rok 2020.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa
3
(PhDr. Slavomír Karabinoš,
Peter Novický,
Mgr. Viera Horňáková)

K bodu č. 9
V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali doručené podania:
9.1. Poslanci OZ schválili odpustenie platenia mesačných príspevkov pre zákonných
zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, CVČ na základe
žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2020/002-ZSsMS-040 zo dňa 17.4.2020.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Mgr. Viera
Horňáková, PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Katarína Falatová, Peter Novický, a starosta
obce a Ing. Alena Nalevanková, ktorí odpovedali na ich otázky.
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Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
platenie mesačných príspevkov zákonnými zástupcami na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, CVČ po dobu zatvorenie škôl a prerušenia výchovnovzdelávacieho procesu v čase od 1. apríla 2020 do odvolania, vždy však do konca mesiaca
(pozn. aj neukončeného) z dôvodu zohľadnenia výnimočnosti mimoriadnej situácie spojenej
s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým
štábom v súvislosti s pandémiou COVID-19.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

9.2. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jozefa Dujavu, bytom ul. Pod Švabľovkou
1806/19, 083 01 Sabinov, vlastníka nehnuteľností na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi,
konkrétne parcely registra KN-C 408/1, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 650 m2,
na ktorej sa nachádza stavba - rodinný dom súpisné číslo 200, orientačné číslo 1, všetky
zapísané na LV 140, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie
vodovodnej prípojky na parcele registra KN-C 406/2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1508 m2 zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve
obce 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. Počas prejednávania predmetného bodu programu sa zo zasadacej
miestnosti vzdialila a následne sa späť vrátila poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková.
Uznesenie č. 54/2020
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 406/2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, za účelom uloženia
vodovodnej prípojky k parcele registra KN-C 408/1, druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 650 m2, na ktorej sa nachádza stavba - rodinný dom na ul. Kvetnej, súpisné číslo
200, orientačné číslo 1, zapísaných na LV 140, k.ú. Pečovská Nová v prospech vlastníka
Jozefa Dujavu, nar. 19.2.1971, bytom ul. Pod Švabľovkou 1806/19, 083 01 Sabinov, za
podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených 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 poplatkov 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
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9.3. V rámci predmetného bodu starosta obce informoval prítomných o obsahu listu, ktorý na
obec zaslal Jozef Kandráč z Lipian v súvislosti s rekonštrukciou hrobového miesta č. 156
a adresoval ho starostovi obce a poslancom OZ.
V diskusii vystúpil poslanec OZ Jaroslav Želinský. Poslanci OZ zobrali obsah listu
Jozefa Kandrača na vedomie.
Uznesenie č. 55/2020
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
obsah listu, ktorý poslancom OZ a starostovi obce adresoval Jozef Kandráč, bytom ul.
Kollárova 24, Lipany v súvislosti s ním realizovanou rekonštrukciou hrobového miesta č.
156 na cintoríne na ul. Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi.
K bodu č. 10
10.1. Starosta obce informoval prítomných o aktuálnej situácii v súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 v obci Pečovská Nová Ves. Poslancom OZ bola
doručená správa o stave vzdelávania detí a žiakov v čase mimoriadnej situácie zo strany
Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi a jej zhodnotenie za obdobie od
16.3.2020 doposiaľ. Starosta obce informoval, že v tomto období ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves predložila obci ako jej zriaďovateľovi žiadosť - podklad pre dohodovacie konanie na
dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poist. fondov na
rok 2020 v sume 30998.- Eur z titulu toho, že škola na základe výkazu a mzdovej inventúry,
po narátaní normatívov a skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdové náklady na
rok 2020 zistila uvedený deficit.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková, Ján Antol, Mgr. Katarína Falatová, PhDr. Slavomír Karabinoš, Peter
Novický, Ing. Štefan Tall a starosta obce a Ing. Alena Nalevanková, ktorí odpovedali na ich
otázky.
Uznesenie č. 56/2020
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
informáciu starostu obce o aktuálnej situácii v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou
pandémiou koronavírusu v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 12.3.2020 do 11.5.2020.
10.2. Starosta obce informoval prítomných o tom, že v období od 13.2.2020 doposiaľ obec
získala, zrealizovala a zabezpečila:
 obci bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na rok 2020 na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2
v Pečovskej Novej Vsi - II. etapa“, ktorý predstavuje dokončenie rekonštrukcie bývalej
administratívnej budovy tehelne, podporená investičná akcia je administratívne pripravené
na realizáciu v najbližšom možnom termíne,
 obec realizuje projekt s názvom „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie
priestorov knižnice“, aktuálne finišuje s jeho stavebnou časťou a pripravuje jeho ďalšie
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etapy spojené s dodávkou a zabudovaním interiérového nábytku, dodaním knižničného
fondu a PC techniky a audio techniky.
obci bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na rok 2020 na realizáciu
projektu „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, SO-01
Vodovod“ v lokalite ul. Záhradná, podporená investičná akcia je administratívne
pripravené na realizáciu v najbližšom možnom termíne,
obec podala žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku a následne v marci 2020 Výbor
pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sabinov schválil našej obci regionálny príspevok
na stavbu „Dopravné riešenie napojenia miestnych komunikácií na EuroVelo 11 v k. ú.
Pečovská Nová Ves“. Projekt rieši doplnenie zvislých a vodorovných dopravných značiek
na cyklochodníku EuroVelo 11 a miestnych komunikáciách naviazaných na cyklochodník
a umiestnenie pevných dopravných zariadení - prekážok na zamedzenie nežiadúceho
vjazdu motorových vozidiel na cyklochodník a prejazdu po ňom,
obec podala na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1
písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
obec má zabezpečenú projektovú dokumentáciu a realizuje povoľovacie konanie pre
vydanie rozhodnutia na povolenie stavby troch priechodov pre chodcov na ul. Hlavnej, Na
Dujave a Ľutinskej,
obec realizuje povoľovacie konanie pre vydanie rozhodnutia na povolenie stavby
rozšírenia NN elektrických rozvodov na ul. Mlynskej,
obec realizuje povoľovacie konanie pre vydanie rozhodnutia na povolenie
stavby Rekonštrukcie existujúceho NN elektrického vedenia a rozšírenie NN elektrického
vedenia na ul. Kvetnej s plánovaným napojením dvoch bytových jednotiek a spol.,
obec zabezpečuje podklady a dokumentáciu pre povolenie prevádzky a zaradenie denného
stacionára ASEN do siete sociálnych zariadení,
obec pripravuje opravu a udržiavacie práce miestnych komunikácií po zimnej údržbe,
obec zabezpečila viacero kultúrno-spoločenských podujatí, konkrétne dňa 22. februára
fašiangovú slávnosť spojenú s obecnou zabíjačkou, 8. marca koncert k Medzinárodnému
dňu žien a v druhej polovici marca šitie ochranných rúšok dobrovoľníkmi.

Uznesenie č. 57/2020
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
informáciu starostu obce o aktivitách obce Pečovská Nová Ves za obdobie od 13.2.2020 do
11.5.2020.
10.3. Starosta obce v súvislosti s bodom č. 12 programu zasadnutia OZ konaného 12.2.2020,
na ktorom bolo dohodnuté stretnutie riaditeľa ZŠ s MŠ a pani poslankyne OZ Mgr. Kataríny
Falatovej na utorok 18.2.2020 o 16.00 h. v zasadacej miestnosti OcÚ Pečovská Nová Ves
v prítomnosti predsedu komisie a poslanca OZ PhDr. Slavomíra Karabinoša v súvislosti so
splnením žiadosti poslankyne OZ vznesenej na zasadnutí OZ konanom dňa 16.8.2019 pri
prejednávaní bodu programu č. 12.2., týkajúceho sa schvaľovania žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská
Nová Ves so zriadením maximálne troch špecializovaných tried v ZŠ s MŠ v školskom roku
2019/2020 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2019/001-ZSsMS-080 zo dňa 11.6.2019, ktorá
žiadala väčší rozsah informácií, nakoľko informácie uvedené v žiadosti školy sa jej javili
chabé a nedostatočné k odsúhlaseniu zriadenia maximálne troch špecializovaných tried
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v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku 2019/2020 o osobné stretnutie s pani
poslankyňou na pôde OcÚ Pečovská Nová Ves s cieľom poskytnutia jej dostatočného
množstva informácií a vysvetlení k danej problematike, požiadal pani poslankyňu OZ
o informáciu či k jej stretnutiu s riaditeľom ZŠ s MŠ došlo a bolo jej z jeho strany poskytnuté
dostatočné vysvetlenie. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš informoval, že k stretnutiu
doposiaľ nedošlo. Vyjadril sa, že sa mu to vzhľadom na odstup času javí už ako
bezpredmetné. Starosta obce ho požiadal, aby v prípade, že pani poslankyňa na vyjadrení
naďalej trvá zabezpečil požadované stretnutie za účelom podania vysvetlenia. Poslanec OZ
PhDr. Slavomír Karabinoš prisľúbil, že v dohľadnej dobe zabezpečí stretnutie poslankyne
Mgr. Kataríny Falatovej s riaditeľom ZŠ s MŠ. Pani poslankyňa uviedla, že odpovede na jej
otázky žiada od riaditeľa ZŠ s MŠ nie od jeho zástupkyne.
10.4. Poslanec OZ Ing. Radoslav Lipjanec a súčasne predseda komisie sociálnej
a zdravotníctva, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, riešenie
medziľudských vzťahov, riešenie priestupkov a sťažností pri OZ požiadal poslankyňu OZ
Mgr. Vieru Horňákovú o predloženie jej pripomienok ku Komunitného plánu sociálnych
služieb v obci Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2023, ktoré vzniesla na zasadnutí OZ dňa
13.12.2019 s cieľom ich zapracovania do pripravovaného dokumentu.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková, pracovníčka OcÚ Ing. Alena Nalevanková a starosta obce.
K bodu č. 11
Na úvod predmetného bodu programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“
starosta obce odpovedal na interpeláciu poslanca OZ Ing. Jozefa Kolcuna zo zasadnutia OZ
konaného 12.2.2020. Oprava verejného osvetlenia na ul. Rómskej bola zabezpečená
v priebehu pár dní od oznámenia poruchy, úmyselne poškodené príklopy na kanalizácii na ul.
Rómskej boli vymenené a šachty kanalizácie úmyselne zahádzané palicami a kamením boli
fyzicky vyčistené. Kanalizačné potrubie bolo prečistené pracovníkmi VVS, a.s.. Odpad z ul.
Rómskej je priebežne vyvážaný. Problematický kovový kryt kanálu na ul. Záhradnej
v križovatke pred rodinným domom rod. Zakuťanských bol v priebehu pár dní od oznámenia
opravený a zabezpečený.
Poslanec Jaroslav Želinský sa v mene občana Mareka Stracenského informoval ako
skončil súdny spor obce s Jaroslavom Strakom o určenie vlastníckeho práva k parcele pred
vstupom na jeho pozemok na ul. Záhradnej, prečo mu nebolo zo strany obce oznámené ako sa
vec vyvíja. Starosta obce mu odpovedal, že na žiadosť Mareka Stracenského doručenú na
obecný úrad niekedy začiatkom roka 2020 o informáciu v predmetnej veci obratom odpovedal
a v prílohe odpovede mu zaslal aj uznesenie Okresného súdu Prešov o zastavení konania
v predmetnej veci. Odpoveď mu bola doručená cez doručenku. Nakoľko je po pracovnej dobe
nemôže aktuálne nazrieť do spisu, ale v pracovnej dobe nájde v spise tak odpoveď, ako aj
doručenku s podpisom osoby, ktorá list prevzala. Naviac Marek Stracenský bol prítomný na
súdnom pojednávaní, na ktorom sudkyňa uznesením konanie zastavila. Od tej doby na obci
neevidujeme žiadosť menovaného o povolenie vstupu na jeho pozemok z ul. Záhradnej. Na
otázku poslanca OZ čo potom bráni vydaniu súhlasu na vstup na jeho pozemok z ul.
Záhradnej starosta odpovedal, že neevidujeme jeho žiadosť o povolenie vstupu a v prípade jej
doručenia povolenie vstupu môže oddialiť iba včas podaná žaloba na určenie vlastníckeho
práva osobou, ktorá si na daný pozemok nárokuje.
Iné otázky a podnety od poslancov OZ neboli prednesené.
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K bodu č. 12
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí OZ.

Overovatelia zápisnice :
Jaroslav Želinský Ing. Jozef Kolcun -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Zapísala: Bc. Eva Kolcunová
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