ZÁPISNICA
z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

10.8.2020
v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Mgr. Katarína Falatová, Ing. Radoslav Lipjanec do bodu č. 3.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava. Ospravedlnil neúčasť poslankyne OZ Mgr. Kataríny Falatovej zo
zdravotných dôvodov a meškanie poslanca OZ Ing. Radoslava Lipjanca z pracovných
dôvodov. Starosta obce skonštatoval, že prítomných je 7 poslancov, čím je obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné.
Starosta obce vysvetlil dôvod zmeny termínu zasadnutia OZ o tri dni skôr oproti
pôvodne plánovanému termínu s odkazom na ekonomickosť a efektívnosť pri nakladaní
s verejnými financiami.
Starosta obce predstavil poslancom OZ nového prednostu OcÚ Štefana Vaľuša,
ktorého menoval do funkcie dňom 1.8.2020 po tom, čo k 31.7.2020 na vlastnú žiadosť
ukončil pracovný pomer bývalý prednosta OcÚ Andrej Petruš.
Starosta obce navrhol prejednanie programu v bodoch a poradí uvedenom na
pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, a bola poslancom OZ v dostatočnom predstihu
doručená a súčasne bola zverejnená aj na webovej stránke obce.
Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš navrhol do programu zaradiť voľbu – delegáciu
nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. Starosta
obce mu odpovedal, že na základe jeho písomnej požiadavky zaslanej mu mailom do bodu
s titulom „Rôzne“ zaradil ním navrhnuté dva body a to už spomínanú voľbu – delegáciu,
nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves a zmenu
obsadenia v orgánoch CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. Pečovská Nová Ves.
Poslankyňa OZ Viera Horňáková oznámila prítomným, že bude zasadnutie OZ
nahrávať, nakoľko sa cíti kompromitovaná.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správy z rokovania komisií
5. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ
6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o vykonaných kontrolách
7. Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Pečovská Nová Ves č. 2/2020
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované
sociálne služby
8. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020
9. Návrh na schválenie zámeru prenajať pozemky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves
formou verejnej obchodnej súťaže za účelom uskutočnenia stavby s názvom „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. a spol.
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10. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves
formou verejnej obchodnej súťaže za účelom výstavby rodinných domov
11. Doručené podania
12. Rôzne
13. Otázky poslancov OZ
14. Otázky a podnety občanov
15. Záver
Uznesenie č. 84/2020
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 XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za

7

Proti

0

Zdržal sa

0

Poslanci OZ schválili program rokovania XV. zasadnutia OZ.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena
Nalevanková, za overovateľov boli určení Jaroslav Želinský a Ján Antol.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.
Uznesenie č. 85/2020
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 Ján Antol.
K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: Peter
Novický, Ing. Štefan Tall a PhDr. Slavomír Karabinoš.
Počas prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil
poslanec OZ Ing. Radoslav Lipjanec.
Uznesenie č. 86/2020
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, Ing. Štefan Tall a PhDr. Slavomír Karabinoš.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 4

2

V tomto bode bola prítomnými zástupcami komisií prezentovaná činnosť odborných
komisií pri OZ za obdobie od XIV. zasadnutia OZ konaného 11.6.2020 doposiaľ.
4.1 Predseda komisie Ing. Štefan Tall informoval, že komisia ekonomická, kontroly
a správy obecného
majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti v
posudzovanom období zasadala dňa 7.8.2020 a prejednala konkrétne body programu
týkajúce sa komisie, pričom stanoviska k nim odprezentuje priebežne.
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 nezasadala.
4.3 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými
organizáciami, prácu s Rómami podľa informácie predsedu komisie PhDr. Slavomíra
Karabinoša v posudzovanom období komisia nezasadala.
4.4 Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej predsedu Ing. Radoslava Lipjanca
v posudzovanom období komisia nezasadala.
4.5 Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Jaroslav
Želinský informoval, že v posudzovanom období nezasadala.
Starosta obce informoval predsedu komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja
bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia
protipovodňových opatrení Ing. Jozefa Kolcuna o napadnutí dvoch podaní na prejednanie
komisiou, ktoré špecifikoval ako informáciu o zakladaní čiernej skládky na ul. Mlynskej
a obmedzenia premávky nelegálnym osadením prekážok zo zatrávňovacích dielcov
a nelegálnej úpravy priestoru medzi telesom miestnej komunikácie a oplotením konkrétneho
rodinného domu.
Starosta obce informoval predsedu komisie sociálnej, zdravotnej, starostlivosti
o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, riešenia medziľudských vzťahov Ing. Radoslava
Lipjanca o napadnutí jedného podania, ktoré špecifikoval ako rušenie občianského
spolunažívania.
Oboch predsedov komisií požiadal o urýchlené prejednanie podaní, aby nedochádzalo
k prieťahom.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
Uznesenie č. 87/2020
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
správy o činnosti odborných komisií pri OZ za obdobie od XIV. zasadnutia OZ konaného
11.6.2020 do 10.8.2020.
K bodu č. 5
V predmetnom bode programu hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská
zhodnotila stav plnenia uznesení od XIV. zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2020 doposiaľ.
Informovala, že prijaté uznesenia boli splnené, resp. sú v plnení.
Poslanci OZ zobrali informáciu hlavnej kontrolórky na vedomie.
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Uznesenie č. 88/2020
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 XIV. zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2020 do 10.8.2020.
K bodu č. 6
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská predniesla
správu o výsledku vykonanej kontroly došlých faktúr na Obecnom úrade v Pečovskej Novej
Vsi za rok 2019 s cieľom zabezpečenia správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančnej
operácie alebo jej časti. Podkladmi ku kontrole boli došlé faktúry a bankové výpisy za
sledované obdobie. Uviedla, že každá faktúra bola overená finančnou kontrolou, ktorou obec
ako orgán verejnej správy musí overiť každú pripravovanú finančnú operáciu, kontrolu
vykonala a podpísala oprávnená osoba. Všetky faktúry boli uhradené. Niektoré nedostatky
boli odstránené počas kontroly.
Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly
na vedomie.
Uznesenie č. 89/2020
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
správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledku
vykonanej kontroly došlých faktúr na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi za rok 2019
v zmysle plánu kontrol na I. polrok roku 2020.
K bodu č. 7
V rámci predmetného bodu programu Ing. Alena Nalevanková predstavila návrh
všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné
záväzné nariadenie č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške
úhrad za poskytované sociálne služby, ktorého predmetom je definovanie druhu a foriem
poskytovaných sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pečovská Nová Ves.
Zdôraznila, že zmenu aktuálne platného VZN si vyžiadali závery kontroly
pracovníkov sociálneho odboru PSK v rámci zámeru obce sprevádzkovať denný stacionár
ASEN na ul. Hlavnej 773 v Pečovskej Novej Vsi.
Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce, bol
poslancom OZ zaslaný v dostatočnom predstihu, aby mali možnosť sa s ním oboznámiť.
Poslanci OZ sa uzniesli na všeobecne záväznom nariadení obce Pečovská Nová Ves
č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované
sociálne služby.
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Uznesenie č. 90/2020
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 všeobecne záväznom nariadení Obce Pečovská Nová Ves č. 2/2020 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby zo dňa 11.6.2020.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
V predmetnom bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020. Detailne pomenoval
príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ PhDr. Slavomír
Karabinoš, Želinský a starosta obce, ktorý odpovedal na ich otázky.
Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 3/2020 zo dňa 10.8.2020.
Uznesenie č. 91/2020
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. 3/2020 zo dňa 10.8.2020 spočívajúce
prekročení príjmov v celkovej sume 177 060,- Eur a v prekročení výdavkov v celkovej
sume 177 060,- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 346 607,- Eur.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
9.1 V rámci prejednávaného bodu programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili
zámer prenajať pozemky - parcely registra KN-C 1544/32, KN-C 1544/33, KN-C 1544/34,
zapísané na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, všetky vo vlastníctve obce
Pečovská Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže za účelom uskutočnenia stavby
s názvom „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. s príslušenstvom.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanec OZ PhDr. Slavomír
Karabinoš a starosta obce, ktorý odpovedal na jeho otázky.
Uznesenie č. 92/2020
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 prenajať pozemky - parcely registra KN-C 1544/32, KN-C
1544/33, KN-C 1544/34, zapísané na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, všetky vo
vlastníctve obce Pečovská Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže za účelom
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uskutočnenia stavby s názvom za účelom uskutočnenia stavby s názvom „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. a spol. v súlade s podmienkami stavebných povolení sp. zn.:
404/2019-163/Mp-03 zo dňa 22.11.2019 vydaného obcou Pečovská Nová Ves, právoplatné
a vykonateľné dňom 23.12.2019 na povolenie stavby s názvom „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-04 Vodovodná prípojka, SO-05 Kanalizácia splašková,
SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08 NN prípojka, SO-09 Verejné osvetlenie, sp. zn.:
405/2019-164/Mp-03 zo dňa 22.11.2019 vydaného obcou Pečovská Nová Ves, právoplatné
a vykonateľné dňom 27.12.2019 na povolenie stavby s názvom „Bytový dom v obci
Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu SO-03 Spevnené plochy
a rozhodnutia sp. zn.: OU-SB-OSZP-2020/000096-013 zo dňa 16.4.2020 vydaného
Okresným úradom Sabinov, Odborom starostlivosti o životné prostredie, právoplatné
a vykonateľné dňom 20.5.2020 na zriadenie vodnej stavby „Bytový dom v obci Pečovská
Nová Ves 2x12 B.J., bežný štandard“ v rozsahu SO-06 Kanalizácia dažďová.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

9.2 Poslanci OZ schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská
Nová Ves na výber najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom parciel
registra KN-C 1544/32, KN-C 1544/33, KN-C 1544/34, zapísané na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová Ves, okres Sabinov, všetky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves formou obchodnej
verejnej súťaže za účelom uskutočnenia stavby s názvom „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. s príslušenstvom v súlade s podmienkami stavebných povolení. V diskusii
poslanci OZ so starostom obce dohodli podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejšie návrhy na uzavretie nájomnej zmluvy a formu jej zverejnenia.
V diskusii k predmetnému bodu programu poslanci OZ dohodli podmienky OVS
a formu jej zverejnenia.
Uznesenie č. 93/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská Nová Ves na výber
najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom parciel registra KN-C
1544/32, KN-C 1544/33, KN-C 1544/34, zapísané na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves,
všetky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže za účelom
uskutočnenia stavby s názvom za účelom uskutočnenia stavby s názvom „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. a spol. v súlade s podmienkami stavebných povolení sp. zn.:
404/2019-163/Mp-03 zo dňa 22.11.2019 vydaného obcou Pečovská Nová Ves, právoplatné
a vykonateľné dňom 23.12.2019 na povolenie stavby s názvom „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-04 Vodovodná prípojka, SO-05 Kanalizácia splašková,
SO-07 Pripojovací plynovod, SO-08 NN prípojka, SO-09 Verejné osvetlenie, sp. zn.:
405/2019-164/Mp-03 zo dňa 22.11.2019 vydaného obcou Pečovská Nová Ves, právoplatné
a vykonateľné dňom 27.12.2019 na povolenie stavby s názvom „Bytový dom v obci
Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu SO-03 Spevnené plochy
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a rozhodnutia sp. zn.: OU-SB-OSZP-2020/000096-013 zo dňa 16.4.2020 vydaného
Okresným úradom Sabinov, Odborom starostlivosti o životné prostredie, právoplatné
a vykonateľné dňom 20.5.2020 na zriadenie vodnej stavby „Bytový dom v obci Pečovská
Nová Ves 2x12 B.J., bežný štandard“ v rozsahu SO-06 Kanalizácia dažďová.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 10
10.1 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili
zriadenie vecného bremena na pozemku registra KN-C 1101/17, zapísanom na LV 1116, k.ú.
Pečovská Nová Ves a zámer predaja pozemkov - parciel registra KN-C 1101/16, KN-C
1101/17 (pozn. spolu ako jeden celok) a KN-C 1101/18, zapísané na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová Ves, všetky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže
za účelom výstavby rodinných domov na ul. Za Majerom v Pečovskej Novej Vsi.
Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku registra KN-C 1101/17, o výmere 965
m2, druh pozemku záhrada, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, zapísanom na LV 1116,
k. ú. Pečovská Nová Ves, cez ktorý prechádza vodovodné potrubie verejnoprospešnej stavby
verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves na ul. Za Majerom v rozsahu geometrického
plánu č. 59/2020 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemku p.č. 1101/17
vypracovaného spoločnosťou Ing. Pavol Dulín, s.r.o., Spannerovej č. 1/14140, 080 01 Prešov,
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ul. Komenského 50, Košice.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 95/2020
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 predať pozemky - parcely registra KN-C 1101/16, o výmere
299 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV 1116, katastrálne územie Pečovská Nová
Ves, okres Sabinov a KN-C 1101/17, o výmere 965 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na
LV 1116, katastrálne územie Pečovská Nová Ves, okres Sabinov (pozn. spolu ako jeden
celok) a KN-C 1101/18, o výmere 1055 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV 1116,
katastrálne územie Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, všetky vo vlastníctve obce Pečovská
Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže za účelom výstavby rodinných domov na ul. Za
Majerom v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

10.2 Poslanci OZ schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská
Nová Ves na výber najvhodnejších návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj parciel
registra KN-C 1101/16 a KN-C 1101/17, zapísané na LV 1116, k. ú. Pečovská Nová Ves,
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(pozn. - obe spolu ako jeden celok), vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves formou
obchodnej verejnej súťaže za účelom výstavby rodinného domu na ul. Za Majerom v
Pečovskej Novej Vsi.
V diskusii poslanci OZ so starostom obce dohodli podmienky vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy so zapracovaním
možnosti jednostranného odmietnutia všetkých ponúk bez udania dôvodu a formu jej
zverejnenia.
Uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská Nová Ves na výber
najvhodnejších návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj parciel registra KN-C 1101/16,
o výmere 299 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves,
okres Sabinov a KN-C 1101/17, o výmere 965 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV
1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, okres Sabinov (pozn. spolu ako jeden celok), obe vo
vlastníctve obce Pečovská Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže za účelom výstavby
rodinného domu na ul. Za Majerom v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

10.3 Poslanci OZ schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská
Nová Ves na výber najvhodnejších návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj parcely
registra KN-C 1101/18, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, formou obchodnej
verejnej súťaže za účelom výstavby rodinného domu na ul. Za Majerom v Pečovskej Novej
Vsi.
V diskusii poslanci OZ so starostom obce dohodli podmienky vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy so zapracovaním
možnosti jednostranného odmietnutia všetkých ponúk bez udania dôvodu a formu jej
zverejnenia.
Uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská Nová Ves na výber
najvhodnejších návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj parcely registra KN-C
1101/18, o výmere 1055 m2, druh pozemku záhrada, zapísaná na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves formou obchodnej verejnej súťaže za
účelom výstavby rodinného domu na ul. Za Majerom v Pečovskej Novej Vsi.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

10.4 Poslanci OZ navrhli a schválili členov komisie na vyhodnotenie najvhodnejších návrhov
ponúk na prenájom pozemkov registra KN-C 1544/32, KN-C 1544/33, KN-C 1544/34,
predaj parciel registra KN-C 1101/16 a KN-C 1101/17, (pozn. obe spolu ako jeden celok) a
parcely registra KN-C 1101/18, všetky zapísané na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, vo
vlastníctve obce Pečovská Nová Ves.
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Uznesenie č. 98/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zloženie komisie na vyhodnotenie najvhodnejších návrhov ponúk na prenájom pozemkov
registra KN-C 1544/32, KN-C 1544/33, KN-C 1544/34, predaj parciel registra KN-C
1101/16 a KN-C 1101/17, (pozn. obe spolu ako jeden celok) a parcely registra KN-C
1101/18, všetky zapísané na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská
Nová Ves:
Predseda:
Podpredseda:
Člen:
Člen:
Člen:

Ing. Radoslav Lipjanec - zástupca starostu obce
Ing. Jozef Kolcun - poslanec OZ
Jaroslav Želinský - poslanec OZ
Štefan Vaľuš - prednosta OcÚ
Ing. Alena Nalevanková - referentka OcÚ

Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali doručené podania:
11.1. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Juraja Tökölyho, bytom ul. Poľský dvor
540/2, 082 56 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
a kanalizačnej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele registra
KN-C 811, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová, z dôvodu napojenia rodinného domu č. 540/2 na ul. Poľský dvor v Pečovskej Novej
Vsi na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť v prospech menovaného 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.
Uznesenie č. 99/2020
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 o uzavretie
zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 811, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová, z dôvodu
napojenia rodinného domu č. 540/2 na ul. Poľský dvor v Pečovskej Novej Vsi na verejnú
vodovodnú a kanalizačnú sieť v prospech jeho vlastníka Juraja Tökölyho, nar. 2.9.1960,
bytom ul. Poľský dvor 540/2, 082 56 Pečovská Nová Ves 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
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bremena a poplatkov 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

11.2. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Rastislava Lacka, bytom ul. Na Trubalovec
593/32, 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
a kanalizačnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcelách
registra KN-C 331/4, zapísaná na LV 1793, KN-C 331/5, zapísaná na LV 2206 a KN-C
331/3, zapísaná na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová, z dôvodu napojenia budovanej novostavby
rodinného domu na parcele registra KN-E 204/17, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, zapísanej na LV 1832, k.ú. Pečovská Nová Ves na verejnú vodovodnú a
kanalizačnú sieť v prospech menovaného 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.
Uznesenie č. 100/2020
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 o uzavretie
zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
na pozemkoch vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcelách registra KN-C 331/4,
zapísaná na LV 1793, KN-C 331/5, zapísaná na LV 2206 a KN-C 331/3, zapísaná na LV
1116, k.ú. Pečovská Nová z dôvodu napojenia novostavby rodinného domu na ul. Na
Trubalovec, parcele registra KN-E 204/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
zapísanej na LV 1832, k.ú. Pečovská Nová Ves na kverejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť
v prospech Rastislava Lacka, nar. 9.5.1991, bytom Na Trubalovec 593/32, Pečovská Nová
Ves 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 8

Proti

0

Zdržal sa

0

11.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Viery Červeňákovej, nar. 25.8.1974, bytom
ul. Rómska 583/5, 082 56 Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o nájme pozemku registra
KN-C 1494/34 o výmere 53 m2, ktorý vznikol zameraním stavby p.č. 1494/34 formou GP č.
169/2020 zo dňa 10.6.2020 vyhotoveného spoločnosťou Ing. Pavol Dulín, s.r.o., Spannerovej
č. 1/14140, 080 01 Prešov, overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom pod
číslom G1-299/2020 dňa 3.7.2020 pre účely dodatočnej legalizácie existujúcej stavby.
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Uznesenie č. 101/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcely registra KN-C
1494/34 o výmere 53 m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorý vznikol
zameraním stavby p.č. 1494/34 formou geometrického plánu č. 169/2020 zo dňa 10.6.2020
vyhotoveného spoločnosťou Ing. Pavol Dulín, s.r.o., Spannerovej č. 1/14140, 080 01 Prešov,
overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom pod číslom G1-299/2020 dňa
3.7.2020 Viere Červeňákovej, nar. 25.8.1974, bytom ul. Rómska 583/5, 082 56 Pečovská
Nová Ves pre účely dodatočnej legalizácie existujúcej stavby za ročný nájom 0,20
EUR/m2/rok.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
V rámci predmetného bodu programu boli prejednané:
12.1. Poslanci OZ prejednali a schválili majetkovo-právne vysporiadanie spoluvlastníckych
podielov neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava za
odplatu na parcele registra KN-E 491, výmera 1260 m2, druh pozemku - ostatná plocha,
zapísaná na LV 1787, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves ako
stavebníka pripravovanej verejnoprospešnej stavby s názvom „Vodozádržné opatrenia na
ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“.
Uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
majetkovo-právne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava za odplatu na parcele registra KN-E 491, výmera
1260 m2, druh pozemku - ostatná plocha, zapísaná na LV 1787, k.ú. Pečovská Nová Ves
v prospech obce Pečovská Nová Ves ako stavebníka pripravovanej verejnoprospešnej stavby
s názvom „Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova
územia“.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

12.2. Schválili majetkovo-právne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov neznámych
vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava za odplatu na parcele
registra KN-C 1550/1, druh ostatná plocha, výmera 2003 m2, zapísanej na LV 2207, k.ú.
Pečovská Nová Ves, v prospech obce Pečovská Nová Ves ako stavebníka pripravovanej
verejnoprospešnej stavby s názvom „Pečovská Nová Ves, rozšírenie distribučnej siete, SO
01 „E“ ul. Ľutinská“.
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Uznesenie č. 103/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
majetkovo-právne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov v správe
Slovenského pozemkového fondu Bratislava za odplatu na parcele registra KN-C 1550/1,
druh ostatná plocha, výmera 2003 m2, zapísanej na LV 2228, k.ú. Pečovská Nová Ves,
v prospech obce Pečovská Nová Ves ako stavebníka pripravovanej verejnoprospešnej stavby
s názvom „Pečovská Nová Ves, rozšírenie distribučnej siete, SO 01 „E“ ul. Ľutinská“.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

12.3. Zobrali na vedomie informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová
Ves na rok 2020 k 31.3.2020.
Uznesenie č. 104/2020
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 o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2020 k 31.3.2020.
V rámci prejednávaného bodu programu Ing. Alena Nalevanková oboznámila
prítomných s konsolidovanou účtovou závierkou k 31. 12. 2019.
Poslancami OZ zobrali na vedomie konsolidovanú účtovnú závierku obce Pečovská
Nová Ves k 31.12.2019.
Uznesenie č. 105/2020
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
konsolidovanú účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2019.
12.4.
Zobrali na vedomie informáciu starostu obce o tom, že dňa 17.7.2020 žalobca
Jaroslav Straka, bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves na Okresný súd Prešov podal
žalobu na žalovaného – obec Pečovská Nová Ves na určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti – parcele registra KN-C 555, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves,
ktorej podľa geometrického plánu spoločnosti GEODET SABINOV s.r.o., číslo plánu
76/2017, vyhotoveného 10.7.2017, autorizačne overeného 10.7.2017 a úradne overeného
21.9.2017, pod číslom 61-422/2017, zodpovedá parcela KN-C 555/9 – zastavaná plocha, vo
výmere 41 m2. Konkrétne sa jedná o ďalší z pozemkov – zelený pás medzi miestnou
komunikáciou a múrom na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi, tentokrát v časti pred
pozemkom, na ktorom sa nachádza rodinný dom súp. č. 97, ktorého vlastníkom je Jaroslav
Straka.
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Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o tom, že Jaroslav Straka,
bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves podal na obec žalobu na určenie vlastníckeho
práva podanú žalobcom Jaroslavom Strakom, bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 106/2020
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 Pečovská Nová Ves o podaní žaloby žalobcom Jaroslavom Strakom,
bytom ul. Záhradná 97/24, Pečovská Nová Ves na žalovaného Obec Pečovská Nová Ves na
určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - parcele registra KN-C 555, zapísanej na LV
1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorej podľa geometrického plánu spoločnosti GEODET
SABINOV s.r.o., číslo plánu 76/2017, vyhotoveného 10.7.2017, autorizačne overeného
10.7.2017 a úradne overeného 21.9.2017, pod číslom 61-422/2017, zodpovedá parcela KN-C
555/9 – zastavaná plocha, vo výmere 41 m2. Konanie je vedené na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 9C/51/2020.
12.5. V rámci prejednávaného bodu programu poslanci OZ schválili zmeny obsadenia
v orgánoch spoločnosti názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej
Vsi.
Odvolali bývalých členov, nakoľko Mgr. Lukáš Baňas už nie je poslancom OZ
a Andrej Petruš od 1.8.2020 nie je zamestnancom obce. Pani Viere Želinskej zaniklo členstvo
jej úmrtím. Na ich miesta schválili Ing. Radoslava Lipjanca, Mgr. Vieru Horňákovú a Štefana
Vaľuša.
Uznesenie č. 107/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
odvoláva
Mgr. Lukáša Baňasa, bytom ul. Za Majerom 765/39, Pečovská Nová Ves z funkcie 2. člena
dozornej rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so
sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
.
Hlasovanie : Za 8

Proti 0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 108/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
odvoláva
Andreja Petruša, bytom ul. Jabloňová 470/10, Pečovská Nová Ves z funkcie 1. člena dozornej
rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
.
Hlasovanie : Za 8

Proti 0

Zdržal sa

0
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Uznesenie č. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vymenovanie Ing. Radoslava Lipjanca, bytom ul. Záhradná 87/15, Pečovská Nová Ves za
1. člena dozornej rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves
s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa
1
(Ing. Radoslav Lipjanec)

Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vymenovanie Mgr. Viery Horňákovej, bytom ul. Hlavná 570/88, Pečovská Nová Ves za
2. člena dozornej rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves
s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa
1
(Mgr. Viera Horňáková)

Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vymenovanie Štefana Vaľuša, bytom ul. Komenského 762/34, Sabinov za 3. člena dozornej
rady obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom
v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

12.6. V rámci prejednávaného bodu programu poslanci OZ vybrali zástupcov zriaďovateľa
a schválili delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová
Ves, nakoľko v máji 2020 im uplynul mandát.
Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
s účinnosťou od 10. augusta 2020 nového delegovaného zástupcu za zriaďovateľa Obec
Pečovská Nová Ves do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves - PhDr. Slavomíra
Karabinoša.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa
1
(PhDr. Slavomír Karabinoš)
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Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
s účinnosťou od 10. augusta 2020 nového delegovaného zástupcu za zriaďovateľa Obec
Pečovská Nová Ves do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – Ing. Štefana Talla.
Hlasovanie : Za 7

Proti

0

Zdržal sa
1
(Ing. Štefan Tall)

Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
s účinnosťou od 10. augusta 2020 nového delegovaného zástupcu za zriaďovateľa Obec
Pečovská Nová Ves do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – Petra Novického.
Hlasovanie : Za 6

Proti

0

Zdržal sa
2
(Ing. Štefan Tall,
Peter Novický)

Uznesenie č. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
s účinnosťou od 10. augusta 2020 nového delegovaného zástupcu za zriaďovateľa Obec
Pečovská Nová Ves do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – Ing. Radoslava
Lipjanca.
Hlasovanie : Za 3

Proti

0

Zdržal sa
5
(PhDr. Slavomír Karabinoš,
Ing. Radoslav Lipjanec,
Mgr. Viera Horňáková,
Ing. Štefan Tall,
Ing. Jozef Kolcun)
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Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
s účinnosťou od 10. augusta 2020 nového delegovaného zástupcu za zriaďovateľa Obec
Pečovská Nová Ves do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – Mgr. Vieru
Horňákovú.
Hlasovanie : Za 4

Proti

0

Zdržal sa
4
(Jaroslav Želinský,
Mgr. Viera Horňáková,
Ing. Štefan Tall,
Peter Novický)

Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
deleguje
s účinnosťou od 10. augusta 2020 zástupcov za zriaďovateľa Obec Pečovská Nová Ves do
Rady školy pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves: PhDr. Slavomíra Karabinoša, Ing. Štefana
Talla, Petra Novického a Mgr. Vieru Horňákovú.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 13
V bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“ postupne vystúpili
poslanci OZ:
Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš požiadal starostu obce, aby do budúcna bol
bod „Rôzne“ v programe zasadnutia OZ rozpísaný po jednotlivých bodoch. Starosta obce
s jeho návrhom súhlasil. Následne sa informoval, prečo pri natáčaní relácie „Zvony nad
krajinou“ nebola oslovená Jablonečka. Starosta obce ho informoval, že prezentáciu obce
formou tejto rozhlasovej relácie si neobjednala obec, realizovala sa s podnetu redaktorov
Rádia Regina Východ, ktorí nás požiadali o súčinnosť. V rámci možností sme sa im snažili
vyhovieť. Uviedol, že má vedomosť o tom, že niektoré príspevky, ktoré v obci natočili neboli
odvysielané a konkrétne Jablonečku tam spomínali viackrát, jej dvaja členovia v relácii
dokonca vystupovali. Dodal, že autorom relácie, resp. jej scénaristom nebol starosta obce, ale
redaktori a o niektorých nahrávkach, ktoré odzneli nemal žiadnu vedomosť, že sa realizovali.
Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš upozornil na hroziace nebezpečenstvo
v križovatke pred reštauráciou a pizzeriou LaCucaracha, ktoré nastalo spustením prevádzky.
Navrhol tam vybudovať križovatku v tvare kruhového objazdu. Starosta obce mu odpovedal,
že možnosť vybudovania kruhového objazdu riešil s riaditeľom SSC Košice už pri
rekonštrukcii mosta na ceste I/68 cez Ľutinku, ešte dávno pred tým ako reštaurácia bola
vybudovaná. Dostalo sa mu odpovede, že jednak na to nie sú finančné prostriedky, ako aj
križovatka z pohľadu SSC Košice nie je riziková. Druhým faktorom je skutočnosť, že obec
predmetnú križovatku v tvare kruhového objazdu nemá v územnom pláne. Tento zámer obec
má už dlhšiu dobu a bude nato pamätať pri ďalšej aktualizácii územného plánu obce spolu
s riešením ďalších podľa nej rizikových zón. Pri povoľovacom konaní stavby reštaurácie a
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pizzerie LaCucaracha sa Krajský dopravný inšpektorát v Prešove vyjadroval k riešeniu
dopravnej situácie osobitne ku križovatke a osobitne k areálu stavby a prikázal stavebníkovi
zabezpečiť projektovú dokumentáciu riešenia dopravy, prikázal mu presunúť zastávku
autobusov a zabezpečiť jej vodorovné vyznačenie, ako aj vodorovné značenie križovatky ciest
I/68 a III/3183. Faktom je skutočnosť, že niektorí vodiči nerešpektujú vodorovné a zvislé
dopravné značenie a z toho vznikajú možné kolízie. Obec nečakala na intervenciu poslancov
a už v minulosti požiadala majiteľa objektu, ako aj personál prevádzok v areáli, aby
upozorňovali zákazníkov na dodržiavanie dopravného značenia a jazdili podľa dopravného
značenia tak, aby neohrozovali iných.
Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun sa informoval na vybudovanie zastávky autobusov na
ul. Hlavnej pred reštauráciou a pizzeriou LaCucaracha, či ešte platí ponuka majiteľa, že ju
budeme môcť umiestniť mimo chodníka na jeho pozemok. Starosta obce ho informoval, že
pôvodná dohoda obce s majiteľom platí, nič sa na nej nezmenilo. Poslanci súhlasili s jej
osadením a úpravou okolia. Taktiež požiadal, aby obec u správcu cesty I/68 v časti výjazdu
z obce na Sabinov zabezpečila namiesto prerušovanej čiary vodorovného dopravného
značenia za súvislú čiaru vodorovného značenia, nakoľko tam motorové vozidlá jazdia rýchlo
a naviac aj predbiehajú.
Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval, či už je tento aktuálny stav zariadenia
kancelárie starostu, ktorý vidí finálny, alebo sa ešte niečo plánuje dokúpiť. Starosta ho
informoval, že pôvodná sedačka sa do kancelárie po dodaní nábytku nevošla, preto ju
presunul do stacionára a žiadalo by sa zakúpiť niečo namiesto nej, ale nato nemáme
v rozpočte plánované finančné prostriedky. Zdroj vidí v prípade podporenia jednej žiadostí
o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov, nakoľko obec potrebuje riešiť ďalšie
dovybavenie výpočtovou a kancelárskou technikou. Poslanec požiadal o zakúpenie
dataprojektora a plátna, ktoré by sa umiestnilo v kancelárii starostu obce a počas zasadnutí OZ
by starosta obce na plátne prezentoval jednotlivé materiály, ktoré sa prejednávajú. Starosta
obce ho informoval, že aj ním navrhovaná technika by mala byť oprávneným nákladom
v prípade podporenia podanej žiadosti. Poslanec sa informoval aj na skutočnosť, ako to bude
s verejnou schôdzou, ktorá bola plánovaná v marci 2020, avšak pre pandémiu ochorenia
COVID-19 bola zrušená. Starosta obce ho informoval, že zvolanie verejnej schôdze schvaľuje
OZ, on má materiály pripravené, ak o to poslanci OZ požiadajú uskutoční sa v termíne, ktorý
si určia. Uviedol, že v tomto špecifickom roku 2020 poznačenou mimoriadnou situáciou sa
snažil všetky potrebné informácie pre občanov poskytnúť im cestou obecného spravodajcu.
Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval na aktuálny stav obecnej kroniky. Starosta obce
ho informoval, že od roku 2013 nie je dopísaná a na zapísanie čakajú podklady od rokov 2014
až 2017.
Iné otázky a podnety od poslancov OZ neboli prednesené.
K bodu č. 14
V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodznel žiadny podnet, či
otázka, nakoľko zasadnutia OZ sa nezúčastnil žiadny zástupca verejnosti.
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K bodu č. 15
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí OZ.

Overovatelia zápisnice :
Jaroslav Želinský Ján Antol -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Štefan Vaľuš
prednosta OcÚ

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková
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