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1.Úvodné slovo starostu obce   

Táto správa dokumentuje všetko to, čo sa v roku 2019 v našej obci udialo z pohľadu 

rôznych oblastí  jej života, prioritne v tej hospodársko-ekonomickej.  

 Rok 2019 môžeme charakterizovať ako ďalší úspešný, pokračujúci v  rastúcej 

pozitívnej bilancii merateľných ukazovateľov a to nie len v prioritnej ekonomickej oblasti.  

Pozitívom je skutočnosť, že počet obyvateľov v našej obci rastie z roka na rok.  K 

poslednému kalendárnemu dňu uplynulého roka sme evidovali 2736 obyvateľov fyzicky 

prihlásených k trvalému pobytu v Pečovskej Novej Vsi. Podobne je tomu aj s výstavbou 

nových rodinných domov, ktorých v obci evidentne pribúda.  

Obec Pečovská Nová Ves v roku 2019 dosiahla  historický najvyšší rozpočet s 

doposiaľ najvyšším príjmom. Faktom je tiež skutočnosť, že obec hospodárila v uplynulom 

roku s prebytkom a v prvých mesiacoch roku 2020 na účty obce pribudnú nemalé kapitálové 

finančné prostriedky ako „vratky“ z vyúčtovania  projektov zrealizovaných v roku 2019 a 

uhradených v tom istom roku z vlastných zdrojov, ktoré sú toho času v administratívnom 

spracovaní riadiacich orgánov. 

O dobrej hospodárskej kondícii obce svedčí aj skutočnosť, že naša obec od 25. júna 

2019 eviduje nulové úverové zaťaženie, čo v preklade znamená, že splatila poslednú splátku 

viac ako tristotisícového úveru obce s úrokom 2,83 % z rokov 2013 a 2014, ktorého úverové 

finančné prostriedky boli použité na výstavbu miestnych komunikácií na ul. Za Majerom.  

Rok 2019 môžeme charakterizovať aj ako rok morálnej odmeny za neúnavnú a 

mravenčiu prípravu projektov z minulého obdobia.  

TOP investičnou akciou roka 2019 bola výstavba cyklomagistrály EuroVelo 11 v 

katastrálnom území Pečovská Nová Ves, o ktorej sme snívali už od prelomu tisícročí. Sen sa 

stal skutočnosťou a cyklochodník, ktorý je dominatou regiónu  už niekoľko mesiacov slúži 

širokej verejnosti vrátane občanov našej obce.  

Popri poskytnutým nenávratným finančným prostriedkom na výstavbu 

cyklomagistrály EuroVelo 11 od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo 

výške 762 000.- Eur naša obec v mesiaci jún 2019  získala dotáciu 30 000.- Eur  od 

Prešovského samosprávneho kraja v rámci „Výzvy pre región“ pre rok 2019 na 

dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF, 

konkrétne na dofinancovanie projektu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš - 

Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves“. 
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Za veľký úspech posudzovaného obdobia radíme aj projekt s názvom „Výstavba 

denného stacionára ASEN v obci Pečovská Nová Ves“, ktorý mal svoje špecifiká, rodil sa 

ťažšie, prechádzal zdĺhavým schvaľovacím procesom, ale vo finále priniesol obci nenávratnú 

dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 80% z celkových investičných nákladov.  

Už tradične v našej obci nezaháľame, a zavše pridávame k jednotlivým investíciám aj 

istú pridanú hodnotu - vlastné ruky k dielu. Znižujeme tak náklady obce, zhodnocujeme jej 

majetok a súčasne aktivujeme našich dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Ani v prípade 

stacionára ASEN tomu nebolo inak. Úspech slávila nápaditosť našich pracovníkov, ich 

odbornosť, umenie a zručnosť. Svojpomocne sme skultúrnili exteriér stacionára výstavbou 

oporného múra s oplotením celého areálu, zrealizovali sme prístrešok terasy stacionára,  

vybudovali atypické chodníky, zabezpečili a osadili vstupnú bránu do objektu.  

Teší nás skutočnosť, že v roku 2019 sme uspeli so žiadosťou na podporu výstavby 

infraštruktúry v lokalitách začínajúcej, resp. pripravovanej výstavby nových rodinných domov 

v obci. Snažíme sa maximálne „vyžmýkať“ stavebné povolenie na projekt „Dobudovanie 

kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves.“ V posudzovanom roku sme rozšírili 

splaškovú kanalizáciu v obci o 550 metrov na jej štyroch uliciach.   

V mesiacoch júl až september sme úspešne zrealizovali a už aj skolaudovali dva 

združené projekty obce s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou, a.s. Košice, vďaka 

ktorým došlo k rozšíreniu elektrickej distribučnej siete k jedenástim stavebným pozemkom na 

ul. Záhradnej v časti od  mäsovýroby po betonárku a k desiatim pozemkom na ul. Jabloňovej, 

kde naviac došlo aj k úprave a navýšeniu kapacity elektrickej transformačnej stanice.  

Revitalizácia, modernizácia a znižovanie energetickej náročnosti verejného osvetlenia 

v našej obci v posudzovanom období opäť urobila pár krokov vpred. Tentokrát sme 

svojpomocne demontovali pôvodné svietidlá verejného osvetlenia na ul. Na hliník a Na 

Pečovec a vďaka dotácii z Ministerstva financií Slovenskej republiky sme zakúpili a 

nainštalovali nové energeticky úsporné LED svietidlá. V mesiacoch júl a august sme v 

lokalitách ulíc Jabloňová a Záhradná  (v časti od  mäsovýroby po betonárku) svojpomocne 

rozšírili verejné osvetlenie s inštaláciou nových energeticky úsporných LED svietidiel.  

Vyššie uvedené fyzicky zrealizované projekty sú hmatateľnými výsledkami  

neúnavného snaženia vedenia obce o vytváranie podmienok pre rozvoj individuálnej bytovej 

výstavby, podporu mladých rodín a zvyšovania kvality života v Pečovskej Novej Vsi.  

Osobitnú pozornosť dlhodobo venujeme zhodnocovaniu majetku obce rekonštrukciou 

starších verejných budov v jej vlastníctve asanovaním ich havarijného stavu, znižovaním ich 

energetickej náročnosti a príprave ich využitia na účely podľa budúcich potrieb obce. Na 
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sklonku uplynulého roka obec Pečovská Nová Ves  uspela so žiadosťou o poskytnutie dotácie 

a získala nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu prevádzkovej budovy sociálneho 

podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi (bývalá tehelňa). Do novembra 2019 sme 

úspešne zrealizovali jej prvú etapu a podali sme žiadosť o dotáciu na dofinancovanie 

rekonštrukcie stavby v rozsahu etapy č. 2. Cieľom modernizácie je komplexné dokončenie 

objektu pre možnosť jeho budúceho využívania ako zázemia pre pripravovaný sociálny 

podnik v obci. 

Osobitnú pozornosť venujeme ochrane života, zdravia a majetku obce a občanov pred 

povodňami. V tejto súvislosti sme v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, 

š. p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Správou povodia Hornádu a Bodvy, ktorá 

spravuje tok potoka Ľutinka. zabezpečili vyčistenie nánosov štrku, ich odstránenie z toku a 

jeho prehĺbenie v časti od železničného mosta po hranicu katastra s obcou Ľutina.   

V rámci starostlivosti o historické pamiatky obce sme v máji zrenovovali fasádu 

kaplnky Jána Nepomuckého vymaľovaním podľa podmienok Krajského pamiatkového úradu 

Prešov. 

Trvale venujeme zvýšenú pozornosť mladej generácii. Tentokrát vďaka dotácii 

získanej z Úradu vlády SR, výzvy na Podporu športu v roku 2019, konkrétne cez projekt s 

názvom „Pohybom k radosti detí“ sme v septembri svojpomocne vybudovali oplotenie, 

chodník, zabezpečili prípravu pre dopadové plochy a prípravu na zabudovanie hracích prvkov 

a zostavy detského ihriska pre deti vo veku od 3 až 12 rokov. Dodávateľským spôsobom  sme 

zabezpečili a inštalovali hracie prvky, hraciu vežu a tartanovú dopadovú plochu pod 

kolotočom. V priebehu dvoch rokov v obci pribudlo tretie, celkovo štvrté detské ihrisko. Dve 

z nich boli zrealizované vďaka podporeným dotáciám. To najnovšie je situované do 

oddychovej zóny v blízkosti potoka Ľutinka medzi železničný a cestný most na ceste I/68 do 

Červenice pri Sabinove. 

Pre našich školákov v základnej škole sme  pripravili projekt s názvom „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. Touto aktivitou sledujeme zvýšenie 
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čitateľskej gramotnosti mládeže ako aj  zvýšenie komfortu a atraktivity miestnej základnej 

školy. Termín ukončenia projektových aktivít je plánovaný na začiatok školského roka 

2020/2021. 

V septembri nám bola schválená dotácia na financovanie projektu zameraného na 

prevenciu kriminality pre rok 2019 s názvom „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší - I. etapa“. 

V rámci projektu v našej obci do konca roka 2020 mienime vybudovať v jedenástich 

kritických lokalitách kamerový systém s 28 kusmi kamier prepojených zabezpečeným 

optickým prenosom privátnou sieťou do zaznamenávacieho zariadenia umiestneného v 

dispečerskom centre na obecnom úrade. Tento projekt vnímame ako pozitívny „zlom“ a 

veľký krok vpred v doteraz častokrát  neúspešnom boji s vandalizmom, poškodzovaním 

obecného a súkromného majetku, zabezpečovaní ochrany života, zdravia a väčšej bezpečnosti 

obyvateľov Pečovskej Novej Vsi.   

V mesiacoch júl a august obec v spolupráci s dodávateľskou firmou rozšírila plynovod 

od budovy prevádzkovo-vzdelávacieho centra na ul. Kvetnej 32 k materskej škole na ul. 

Rómskej.   

Vďaka podpore Predsedu vlády SR sme v marci získali dotáciu vo výške 12 000 Eur 

na rekonštrukciu a rozšírenie oplotenia areálu na ul. Kvetnej (okolo potoka Ľutinka)  k 

pripravovanej výstavbe bytových domov. Investícia smeruje k splneniu podmienky 

dotknutého orgánu pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu bytových domov a musí 

byť fyzicky zrealizovaná do konca roka 2020. 

V obci priebežne pokračuje jej digitalizácia podľa plánu. Postupne dochádza k 

napájaniu ďalších ulíc. Rozvody optického vysokorýchlostného internetu už máme 

zabudované aj na ul. Za Majerom a Na Trubalovec.  

Z roka na rok rastú v obecnom rozpočte náklady vynaložené obcou na originálne 

kompetencie spojené s prevádzkou materských škôl, školskej jedálne, školského klubu detí a 

centra voľného času. V snahe znížiť tieto náklady a neubrať pri tom na kvalite ich 

prevádzkovania, resp. získať iné zdroje na ich úhradu a súčasne hľadiac prezieravo do 

budúcnosti, sme sa v roku 2019 zapojili do Národného projektu „PRIM - Podpora 

predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ V rámci 

zvyšovania miery socializácie a zaškolenosti rómskych detí pred ich prijatím do základnej 

školy obec Pečovská Nová Ves vďaka  predmetnému projektu zabezpečila v novom školskom 

roku 2019/2020 pracovné uplatnenie, krytie finančných prostriedkov na mzdy a  iné náklady 

pre dve asistentky učiteľa a dve odborné zamestnankyne do materskej školy v Pečovskej 

Novej Vsi. 
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Obec nezabúda na hrôzy II. svetovej vojny a ich odkaz pre ďalšiu budúcnosť ľudstva. 

V tejto súvislosti si chceme dôstojne uctiť životy všetkých tých, ktorí svoj život obetovali za 

našu slobodu a terajší mier v krajine. V roku 2019 sme zrekonštruovali chátrajúci hrob 

padlého partizána Jána Jablonského pochovaného na miestnom cintoríne. Na naplnenie nášho 

cieľa sme získali nenávratnú dotáciu od Ministerstva vnútra SR, ku ktorej sme už tradične 

pridali vlastnú prácu.  

Popri napĺňaní základných úloh a kompetencií obce trvalo venujeme osobitnú 

pozornosť rozvoju kultúry, špecificky zachovávaniu kultúrneho dedičstva a tradícii našich 

predkov. Dňa 8. júna 2019 sa v našej obci uskutočnila záverečná konferencia ako jedna z 

aktivít podporeného projektu, regionálnej kultúry a cezhraničnej spolupráce s názvom 

„Dedičstvo starých mám bez hraníc“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 

V-A  Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Jej súčasťou a vyvrcholením medzinárodného 

projektu bolo predstavenie a uvedenie do života dvojjazyčnej publikácie s rovnomenným 

názvom, ktorá predstavila oboch partnerov projektu - obec Pečovská Nová Ves a poľské 

mesto a gminu Sieniawa, osobitne obe cieľové skupiny projektu - miestnu ZO Únie žien 

Slovenska a poľskú ženskú stavovskú organizáciu. Netradičným spôsobom, prvýkrát v 

knižnom podaní a hneď na medzinárodnej úrovni, poskytla priestor pre propagáciu miestnych 

ľudových remeselníkov prezentujúc ich „zlaté“ ruky a nekonečnú nápaditosť a tvorivosť.   

Toto strohé zhrnutie našej činnosti v roku 2019 z ďaleka nie je kompletné, je iba 

výberom z celkového množstva aktivít. Popri tých vymenovaných riešime mnoho ďalších 

činností, prác a služieb pre občana vrátane zabezpečenia bohatého kultúrno-spoločenského 

života v obci a zvyšovania ich kvalitatívnej úrovne. Mnohé z nich už majú svoju 

neodmysliteľnú tradíciu ako napr. fašiangy spojené so zabíjačkou s neodmysliteľným 

detským kútikom v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ, Prvomájový šľapák, 

Pečovskonovoveský remeselný jarmok, jablučkové slávnosti, vianočné trhy a mnohé iné. 

V žiadnom prípade nemienime spomaliť v nastolenom tempe ani v nasledujúcom 

roku. 

Pre udržanie nastoleného trendu a napĺňanie stanovených cieľov potrebujeme v obci 

pokoj, vhodné pracovné  prostredie a podmienky pre prácu,  pohodu, porozumenie, množstvo 

pozitívnej energie, ale aj šťastie, ktoré častokrát praje pripraveným.  

Chcem sa poďakovať všetkým tým občanom obce, ktorí sa aktívne podieľali na 

príprave a realizácii projektov, na skrášľovaní a zveľaďovaní obce, ale aj všetkým tým, ktorí 

nás úspešne reprezentujú a šíria dobré meno našej domoviny. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí 

si nájdu čas a nami pripravované akcie podporia svojou účasťou, radou či uznaním.  
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2.Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo: Hlavná 33 

IČO: 00327590 

Štatutárny orgán obce: PhDr. Jaroslav Dujava 

Telefón: 051/4583121 

Mail: obec@pecovska.sk 

Webová stránka: www.pecovska.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Organizačná štruktúra obce k 31. 12. 2019 

Starosta obce: PhDr. Jaroslav Dujava 

Zástupca starostu obce: Mgr. Slavomír Karabinoš do 15.12.2019 

Prednosta obecného úradu: Andrej Petruš 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Nadežda Matisovská 

Obecné zastupiteľstvo v počte  9 poslancov: 

Zloženie :      Mgr. Slavomír Karabinoš 

Ing. Štefan Tall 

                      Ing. Radoslav Lipjanec  

Mgr. Viera Horňáková 

Mgr. Katarína Falatová 

Ing. Jozef Kolcun 

                       Jaroslav Želinský 

Ján Antol 

Peter Novický 

Komisie: 

1. Komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, 

riešenia nezamestnanosti, obchodu a cestovného ruchu, regionálneho rozvoja 

Predseda : Ing. Štefan Tall 

Podpredseda: Jaroslav Želinský 

Tajomník : Mgr. Anna Krajňáková 

 

http://www.pecovska.sk/
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2. Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho rozvoja, 

životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

Predseda: Ing. Jozef Kolcun 

Podpredseda: Peter Novický 

Tajomník: Terézia Bočkaiová 

3. Komisia sociálna, zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, 

riešenia medziľudských vzťahov, riešenia priestupkov a sťažností pri OZ 

Predseda:  Ing. Radoslav Lipjanec 

Podpredseda: Mgr. Katarína Falatová 

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková 

4. Komisia pre vzdelávanie, kultúry a športu, práce s mládežou, spoločenskými 

a záujmovými organizáciami, práce s Rómami 

Predseda: Mgr. Slavomír Karabinoš 

Podpredseda: Mgr. Viera Horňáková 

Tajomník: Ing. Alena Nalevanková 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Jaroslav Želinský 

Podpredseda: Ján Antol 

Člen komisie: Peter Novický 

6.  Komisia na vybavovanie petícií pri Obecnom zastupiteľstve Obce Pečovská Nová Ves 

1. člen: Mgr. Slavomír Karabinoš 

2. člen: Mgr. Silvia Orosová 

3. člen: Ján Antol 

 

Úradné hodiny obecného úradu: 

Pondelok : 7:30 - 12:00  12:30 - 15:30   

Utorok : 7:30 – 12:00   12:30 – 15:30 

Streda :  7:30 – 12:00  12:30 – 16:30  

Štvrtok : nestránkový deň 

Piatok :  7:30 – 12:00  12:30 – 15:30 

Obecný úrad: 

Počet pracovníkov  v roku 2019: 17 zamestnancov.  

PhDr. Jaroslav Dujava  starosta obce 
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Andrej Petruš          prednosta obecného úradu      TPP  

Marta Hadzimová                sekretariát, mzdy                      TPP    

Mgr. Anna Hrabčáková  ekonomické oddelenie             TPP  

Ing. Alena Nalevanková         organizačné oddelenie             TPP  

Terézia Bočkaiová                 matrika                                      TPP 

Ing. Michal Petrík                  spoločný stavebný úrad             TPP 

Juraj Sopčák                           správca budov, skladník            TPP  

Mária Kerestešová                  opatrovateľka                             TPP 

Magdaléna Petrušová             upratovačka                                TPP 

Ing. Nadežda Matisovská      kontrolórka obce                         PP na dobu určitú 

Mgr. Miriam Kuchárová        terénny sociálny prac.  TPP 

Denisa Roháľová  asistent TSP    TPP 

Mária Tanková  asistent TSP    TPP 

Darina Lacková  asistent TSP    TPP 

Mgr. Marcela Vandžurová komunitný pracovník   TPP 

Mgr. Renáta Ondrijová asistent TP    TPP 

Aladár Ferko   asistent TP    TPP 

 

Rozpočtová organizácia obce  

Názov: ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

Sídlo:  Školská 12 

Štatutárny  orgán: Mgr. Marek Adamečko, riaditeľ ZŠ s MŠ 

Základná činnosť: výchova a vzdelávanie  

IČO: 36158097 

Telefón: 051/4893751 

E-mail: zssmspecovska@gmail.com 

Webová stránka: www.pecovska.edupage.org 

 

Obchodná spoločnosť obce 

Názov: CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. 

Sídlo:  Hlavná 33 

Konateľ: Mgr. Slavomír Karabinoš 

Vklad do základného imania: 5 000,00 € 

Percentuálny podiel: 100% 

mailto:zssmspecovska@
http://www.pecovska.edupage.org/
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Podiel na hlasovacích právach: 100% 

Predmet činnosti: zabezpečenie sociálnych služieb a iné 

IČO: 48312436 

Telefón: 051/4583121 

E-mail: obec@pecovska.sk 

Webová stránka: www.pecovska.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pecovska.sk/
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony 

súvisiace so správou obce a jej majetkom. Obec Pečovská Nová Ves vykonáva následné 

činnosti: 

- vykonáva úkony s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívanie, 

- financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a z dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov, 

- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich 

správu 

- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, 

- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, 

chodníkov a verejných priestranstiev, 

- zabezpečuje verejnoprospešné služby: nakladanie s komunálnym odpadom, 

udržiavanie čistoty v obci, správa verejnej zelene a verejného osvetlenia, 

zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd, 

- utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, 

kultúru a šport, 

- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci. 

 

Vízie obce: 

- formovať obec ako municipalitu, ktorá využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné 

a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,  

- uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, 

dodávateľom a ostatným subjektom, 

- individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a 

zapojenie občanov do riešenia vecí verejných,  

- vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce,  

- posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby 

a cestovného ruchu. 
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Ciele obce: 

- cieľom obce je zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom 

zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce, 

- zvýšenie kvality života občanov obce, 

- podpora podnikateľského prostredia a vytvárania nových pracovných príležitostí, 

- skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných 

zdrojov,  

- zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. 

mikroregiónu. 
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec 

je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

V jej zriaďovateľskej pôsobnosti je Základná škola s materskou školou v Pečovskej 

Novej Vsi.  

 Na základne uznesenia obecného zastupiteľstva č.232/2015 zo dňa 1. 9. 2015 obec 

Pečovská Nová Ves ako jediný spoločník založila spoločnosť s ručením obmedzeným,  pod 

obchodným menom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. (pozn. – CSS znamená Centrum 

sociálnych služieb), so sídlom Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves, IČO: 48312436  k 4. 

9. 2015 na dobu neurčitú.  

 

5.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce: Východné Slovensko – okres Sabinov 

Susedné mestá a obce: Sabinov, Červenica pri Sabinove, Ľutina 

Celková rozloha obce: 11.746.209 m2 

z toho:  zastavané územie obce  – 1.219.996 m2 

               mimo zast. územia obce – 10.526.213 m2  

Nadmorská výška: 345 m n.m. 

 

                             Mapa :  Geografická poloha obce 
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5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov: 2 741 obyvateľov  

Hustota: 2,3 obyvateľa na km2 

Národnostná štruktúra: slovenská národnosť –  73%   

                                       rómska národnosť –  26 % 

                                      ostatné národnosti menej ako 1% : rusínska, česká, ukrajinská, poľská  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: väčšina obyvateľov vyznáva rímsko-

katolícku /82%/  a grécko-katolícku vieru /0,04%/ 

 

Vývoj počtu obyvateľov k 31. 12. 2019: 

Ženy   1 406 

Muži 1 335 

Spolu 2 741 

 

Veková štruktúra obyvateľstva obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2019: 

Predproduktívny vek 
746 

(0-15 rokov) 

Produktívny vek 
1549 

(16-60rokov) 

Poproduktívny vek 
446 

(nad 60 rokov)   

 

Prirodzený prírastok/úbytok narodením a úmrtím občanov v obci Pečovská Nová  Ves  

k 31. 12. 2019: 

Narodení 54 

Zomrelí 21 

Prirodzený úbytok/prírastok 
33 

  

Prirodzený prírastok/úbytok sťahovaním k 31. 12. 2019 v obci Pečovská Nová Ves: 

Prisťahovaní 34 

Odsťahovaní 35 

Prirodzený úbytok/prírastok 
-1 
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5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci: 

Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2019 

Muži     81 

Ženy 92 

SPOLU 173 

 

Vývoj počtu UoZ v obci Pečovská Nová Ves  za obdobie 2015-2019 

 
 

 

Údaje poskytnuté  zo Štatistického úradu SR 

 

Nezamestnanosť v okrese: miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Sabinov k 31.12.2019 

je 10 % podľa Štatistického úradu SR. 

 

Vývoj nezamestnanosti v okrese Sabinov za obdobie 2015-2019

 

Údaje poskytnuté so Štatistického úradu SR 
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5.4 Symboly obce 

    Symboly obce tvorí :  

 erb obce 

 vlajka obce                                                    

 

 

                                                                                           

 

Erb obce - v modrom štíte stojaci muž so zlatými vlasmi a bradou v červených šatách so 

strieborným plášťom držiac v ľavej ruke zlatú knihu. Na pravej vystretej ruke v pravom 

hornom rohu je zlatý naseknutý kríž. 

 

 

Vlajka obce - pozostáva z pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, 

červenej, bielej a modrej. 

 

 

 

 

 

 

5.5 História obce  

Obec Pečovská Nová Ves leží v údolí riek Torysa a Ľutinka v nadmorskej výške 

345m.n.m. Prechádza ňou štátna cesta I. Kategórie č. 68 Prešov - Stará Ľubovňa. Uvedená 

cesta spája Košice a Prešov s  rádovo najvyššie atraktívnym územím z hľadiska cestovného 

ruchu u nás – s Vysokými Tatrami. K veľkým výhodám obce patrí bezprostredná blízkosť 

hospodársky veľmi atraktívneho Sabinova, ktorý je vzdialený od obce 4 km. Od mesta Prešov 

Pečovskú Novú Ves delí 25 km. Mesto Lipany je vzdialené 8 km, Stará Ľubovňa 46 km 

a Košice 59 km.  Obec sa nachádza na území bývalej Šarišskej župy, v severozápadnej časti 

prešovského regiónu. Dĺžka jej katastrálnych hraníc je 15 km, samotný kataster má rozlohu 

1175 ha. Pečovská Nová Ves je strediskové sídlo miestneho významu. Jeho spádové územie 

zaberá priestor, ktorý tvoria katastre obcí Jakubova Voľa, Červenica, Hanigovce, Jakovany, 

Ľutina a Olejníkov. Pečovská Nová Ves spolu s niekoľkými priľahlými obcami sú zaradené 

do urbanizačného priestoru obvodného významu sídla Sabinova. Samotný intravilán 
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Pečovskej Novej Vsi sa rozkladá na 218 ha, čo je 18,6 % z rozlohy katastra. Jeho poloha voči  

vlastnému katastrálnemu územiu je mierne západne excentrická. Obec má 

z geomorfologického hľadiska nivnoterasovú polohu  ako ďalších 15 obcí. 

Z hydrogeografického hľadiska územie leží celé v povodí rieky Torysy, ktorá z neho priberá 

ľavostranné prítoky Ľutinku, Gynec a miestny potok. Výškový rozdiel na území obce je 335 

m. Najnižšia časť sa nachádza na  juhovýchodnom okraji katastra – má výšku 325 m n. m. Je 

to miesto, ktorým preteká Torysa. Najvyššie položené miesta sa nachádzajú na Bachurni. Ich 

nadmorská výška sa pohybuje na úrovni približne 660 m n. m. 

Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Sabinov a Prešovského 

samosprávneho kraja. Charakteristika prostredia v ktorom je obec  lokalizovaná je dôležitá 

vzhľadom k tomu, že obec je otvorenou ekonomickou a sociálnou jednotkou s väzbami na 

svoje okolie. Úroveň i kvalita vonkajších väzieb sa odzrkadľuje v možnostiach 

a schopnostiach obce sa ďalej rozvíjať.                           

Z hľadiska počtu obyvateľov patrí Pečovská Nová Ves do skupiny väčších obcí 

sabinovského okresu. Ak by sme sa pozreli na demografický vývoj obce za posledných 

dvanásť rokov dozadu, zistili by sme , že počet obyvateľov každým rokom  narastá.   Zatiaľ 

čo v roku 2007 v  obci žilo 2 355 občanov,  k  31.12.2019 evidujeme k trvalému pobytu   

v obci prihlásených   2 741 obyvateľov. K tomuto postupnému  demografickému nárastu 

výrazným spôsobom prispieva viacero faktorov, od výhodnej geografickej  polohy cez 

lokalizáciu obce na hlavnom ťahu Lipany – Sabinov, s dobrým dopravným spojením až po 

dostupnosť poskytovaných služieb a stavieb občianskej vybavenosti. Veľký význam pri 

zvyšovaní populácie má investičná bytová výstavba v novej lokalite Za Majerom, kde aktívne 

prebieha výstavba cca 44 rodinných domov. V populácii počas sledovaného obdobia v členení 

podľa pohlavia prevláda ženská zložka populácie.  

Obec Pečovská Nová Ves sa rozvíja v oblasti hospodárstva, ekonomiky a kultúry. Svoju 

činnosť realizuje vo výstavbe a rekonštrukcii vereného priestranstva, miestnych komunikácií 

a chodníkov,  v rozšírení vodovodu, kanalizácie a plynofikácie a zámerom na výstavbu 

štandardných bytových jednotiek. Aktívne pracuje na projektových dokumentáciách 

potrebných k žiadostiam o nenávratné finančný príspevky z EU napr. príprava na spustenie 

prevádzky denného stacionára ASEN pre seniorov, rekonštrukcia verejného osvetlenia ulíc, 

formy separácie odpadu, oblasť kultúry a športu (výstavby cyklistických trás) terénna sociálna 

práca a komunitná činnosť. 
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5.6 Kultúrne pamiatky  

Za takmer 500 rokov bolo v obci Pečovská Nová Ves postavených niekoľko kaštieľov 

a panských kúrií. Do zoznamu národných kultúrnych pamiatok bolo zapísaných týchto  osem 

objektov :  

    

 

 

   1. Kostol sv. Ondreja, pôvodne renesančná stavba z 2.polovice 16. storočia so sieňovým 

    priestorom a bočnou vežou, stojí na mieste pôvodne drevenej stavby na Kostolnej ulici 

    a tvorí historickú dominantu obce. 

 

 

2. Renesančný kaštieľ postavený po roku 1560, jednovežový so strieľňami na pôvodnej 

antike, je dvojpodlažná bloková budova s pôvodne renesančnými oknami a nárožnou vežou 

na juhozápadnej strane. Miestnosti na poschodí majú vyrezávaný trámový strop, na jednom 

z trámov je vyrezaný dátum  rok 1649. V jednotlivých miestnostiach sa nachádzajú 

kamenné renesančné dvere, renesančné štukové obrazce na klenbách, barokový krb. Kaštieľ 

sa nachádza na Kvetnej ulici. 
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3. Pôvodne neskororenesančný dvojvežový kaštieľ z prvej tretiny 17. storočia bol v roku 

1755 prestavaný v barokovom štýle a v prvej polovici 19. storočia rozšírený na 

severozápadnej strane o ďalšie krídlo. Je to jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu, 

ktorý po dostavbe dostal tvar písmena L. Na južnej fasáde sú dve okrúhle nárožné veže. 

Nachádza sa na Ľutinskej ulici.   / bez foto / 

 

 

 

4. Klasicistická kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia, je jednopodlažná budova 

obdĺžnikového pôdorysu s dvoma nárožnými plochými rizalitmi a stredným, vysunutým 

portikom, ktorý je zakončený trojhranným frontónom. Kúriu obklopuje park. Nachádza sa 

na Hlavnej ulici a od roku 2002  je majetkom obce. Momentálne v ňom sídli Obecný úrad. 

 

 

 

 

5.   Pôvodne barokový kaštieľ z polovice 18. storočia je prízemná bloková stavba, hlavné 

priečelie má ústredný vstupný portál so štukovým ornamentom. Strecha pôvodne 

manzardová je dnes sedlová. Začiatkom 20. storočia kaštieľ prestavali v secesnom štýle. 

Nachádza sa na Kostolnej ulici. Jeho vlastníkom je rod. Bornemiszová. 
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6. Barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia je jednopodlažná bloková stavba 

s manzardovou strechou. Nachádza sa na Kostolnej ulici pri futbalovom ihrisku. Jeho 

vlastníkom je rod. Mariássiovcov. 

 

 

7. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1864. Postavila ju rodina Antala 

Péchyho. V roku 1964 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Po roku 1990 sa 

stala majetkom obce. V roku 1997 bola urobená rozsiahla rekonštrukcia objektu, vrátane 

výmeny celej kupoly, opravy kríža a vonkajšej fasády. Nachádza sa na ulici Hlavnej a je 

vo vlastníctve obce. 

 

 8. Židovský cintorín. V 18.-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po smutných  

     udalostiach II. svetovej vojny zostal po tejto komunite v obci iba cintorín. 

     Ten sa nachádza na svahu Mníše. Náhrobné kamene boli vyrobené z tvrdého vápenca    

     a mramoru. Posledným rabínom, ktorý tu pôsobil bol Naftali Soffer. Zomrel v roku 1899  

     a v murovanej hrobke je tu aj pochovaný. Po roku 1990 sa stal cintorín majetkom obce.   

    V rokoch 1997 – 2000 bol cintorín oplotený a náhrobné kamene  znovu postavené.  
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6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi, Školská 459/12 

Riaditeľ školy: Mgr. Marek Adamečko 

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: PaedDr. Anna Dzurusová 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Alena Perdíková – 1. polrok, Mgr. Ľudmila Posilná – 2. 

polrok 

Počet žiakov k 15.9.2019: 431 základná škola, 111 materská škola 

Počet pedagogických zamestnancov: 39 + 9 Pg. asistenti - základná škola, 11 materská škola 

+ 2 pedagogickí asistenti  

Počet odborných zamestnancov: 3 základná škola, 2 materská škola 

Počet nepedagogických zamestnancov: 18 základná škola, 5 materská škola 

Útvary ZŠsMŠ: Základná škola, EP Materská škola na Dujave, EP Materská škola Rómska, 

Školský klub detí, Centrum voľného času, Zariadenie školského stravovania 

 

 

Vzdelanie patrí medzi základné priority každého človeka. Popri rodine práve škola 

spoluvytvára osobnosť každého človeka našej spoločnosti. Úlohou školy je vychovávať deti 

k samostatnosti, zodpovednosti a tvorivosti, pri rešpektovaní národných a občianskych 

hodnôt.  

Materská škola podporuje osobitný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 
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predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj 

osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, 

demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej 

a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, 

prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopranej a ďalšie 

poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu 

výchovu a vzdelávanie. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích 

programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie.  

 Základnú školu v Pečovskej Novej Vsi navštevovalo 431 žiakov, z toho na 1. stupni 

213 žiakov, na 2. stupni 218 žiakov, z toho  v špeciálnych triedach 53 žiakov. Celkovo bolo 

na škole 29 tried. Do 1. ročníka sa v minulom školskom roku zapísalo 47 deti z ktorých 1 žiak 

ma odklad nástupu školskej dochádzky. V 9. ročníku ukončilo vzdelanie 38 žiakov. Celkový 

počet končiacich bol 48 žiakov. Škola vytvára školský obvod so susednými obcami: 

Červenicou pri Sabinove, Jakubovou Voľou a Hanigovcami. Základnú školu navštevujú aj 

žiaci z Olejníkova, Ľutiny, Majdánu, Rožkovian, Ďačova, Sabinova, Ďačova a Milpoša. 

Kolektív zamestnancov základnej školy tvorilo 39 pedagógov, 2 vychovávateľky, 9 asistentov 

učiteľa, 3 odborní zamestnanci, 2 kňazi, 9 pracovníčok školskej jedálne – z toho 1 vedúca ŠJ, 

7 THP zamestnancov a 2 pracovníčky hospodársko – ekonomického úseku. 

 Materskú školu EP – Na Dujave 320 v Pečovskej Novej Vsi navštevovalo 

k 15.9.2019 - 74 detí od 2 do 6 rokov. Deti boli rozdelené do 4 tried s celodennou 

dochádzkou. Vekové zloženie: do 3. rokov – 4 detí, 3. ročné – 15 detí, 4. ročné – 22 detí, 5. 

ročné – 19 detí, 6. ročné – 12 detí, 7. ročné – 2 detí (OŠD – odložená školská dochádzka). 

V materskej škole pracovalo 9 pedagogických zamestnancov, 4 nepedagogický zamestnanci – 

2 upratovačky, 1 kuchárka, 1 zamestnanec na dobrovoľnícku činnosť cez UPSVaR. Materská 

škola je otvorená od 6:30 – 17:00 hod.  

Materskú školu EP – Rómska 821/45 v Pečovskej Novej Vsi navštevovalo 

k 15.9.2019 - 37 detí od 3 do 6 rokov. Deti boli v dvoch triedach s poldennou dochádzkou. 

Vekové zloženie: 

 3. ročné – 2 detí, 4. ročné – 12 detí, 5. ročné – 18 detí, 6. ročné – 5 detí. Materská škola je 

otvorená od 6:30 – 13:00 hod. V materskej škole pracovali 4 pedagogickí zamestnanci z toho 

boli 2 pedagogickí asistenti, 2 odborní zamestnanci, 2 nepedagogickí zamestnanci – 1 

kuchárka a 1 upratovačka. 
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Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Centrum voľného času pri ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves 

- Školský klub detí pri ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves 

 

Centrum voľného času poskytuje žiakom základnej školy hodnotné využitie voľného 

času. Základným poslaním CVČ je efektívne využívanie školských priestorov po vyučovaní 

na realizovanie mimoškolských aktivít. Činnosť krúžkov v CVČ je zabezpečené organizačne, 

personálne, finančne, materiálovo a priestorovo samostatne, oddelene od školy. Výchovno-

vzdelávaciu činnosť organizačne zabezpečuje koordinátorka CVČ a jednotlivé krúžky vedú 

pedagogickí zamestnanci školy, alebo externí zamestnanci pracujúci na základe Dohody 

o pracovnej činnosti, pričom musia spĺňať podmienky pre prácu s deťmi v záujmových 

útvaroch.  V CVČ bolo zriadených 22 záujmových útvarov, ktoré navštevovalo 222 žiakov.   

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi podľa 

§ 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú 

školskú dochádzku na základnej škole, záujmovú činnosť podľa školského výchovného 

programu školského zariadenia, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie 

a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Školský klub 

deti je súčasťou základnej školy s materskou školu v Pečovskej Novej Vsi a riadi ju riaditeľ 

školy pričom výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú dve vychovávateľky ŠKD. Školský 

klub detí je školským výchovno-vzdelávacím zariadením, pričom činnosť v klube prebieha po 

skončení vyučovania. Školský klub detí navštevovalo k 15.9.2019 - 64 žiakov v dvoch 

oddeleniach. Prvé oddelenie mala vychovávateľka Daniela Polomová a druhé oddelenie 

Helena Ivančíková. 

Povinnú školskú dochádzku mimo územia SR plnilo k 15. 09. 2019 – 11 žiakov. O 

komisionálnu skúšku požiadali 2 žiaci.  

Pedagógovia a žiaci školy sa zúčastnili rôznych súťaží, z ktorých si odniesli skvelé 

umiestnenia, pomáhali kreovať kultúrny život obce a pracovali v mnohých projektoch. Škola 

bola zapojená do týchto projektov: Škola otvorená všetkým, Školy, ktoré menia svet, Vnímavá 

škola, Škola priateľská deťom, Dajme spolu gól, e-Twinning, Detský čin roka 2019, Premena 

školy zvnútra, Národný projekt Štandardy, Národný projekt Inkluzívne vzdelávanie, Národný 

projekt Prim, Oddychová zóna pre všetkých 
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj výchovy a 

vzdelávania sa bude naďalej orientovať na modernizáciu tried a rozvoj športovo – 

matematických tried. 

Počas roka sa komplexne zrekonštruovali 3 triedy(9.B. 6.A, 6.C), čiastočne bola 

zrekonštruovaná 1 trieda (7.B), v sociálnych zariadeniach celej školy sa namontovali 

pohybové čidlá, došlo k výmene príslušenstva k výkonnejšiemu internetu, zakúpili sa 

potrebné učebné pomôcky (notebooky, interaktívna tabuľa, dataprojektor, televízor), doplnil 

sa kamerový systém školy, zakúpili sa stoly a stoličky pre učiteľov do kabinetov (6ks), 

výstavná biologická sklenená vitrína (2 ks), protislnečné fólie na okná v telocvični 

a nepriehľadné fólie na okná v šatniach a posilňovňa sa doplnila bežeckým pásom. 

V ďalších školských rokoch plánujeme pokračovať v rekonštrukcií ďalších sociálnych 

zariadení (WC), opravou bočného vstupu do budovy školy (vchod č. 2), výmenou podlahovej 

gumy v triedach, úpravou školského átria i nákupom potrebných učebných pomôcok.  

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- MUDr. Mikuláš Ilčin – všeobecný lekár 

- MUDr. Mária Szaboová – detská lekárka 

- MUDr. Igor Hamžík – zubný lekár 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných zdravotne – 

sociálnych služieb v závislosti od potrieb obyvateľov obce a blízkeho okolia. Zámerom obce 

je zrekonštruovať existujúcu budovu  zdravotného strediska a vytvoriť z neho polyfunkčný 

objekt. V priebehu troch rokov bola niekoľkokrát podaná žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z európskej únie na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu budovy zdravotného 

strediska, ktorý však nebol podporený.  

 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Komunitné centrum, ktoré zabezpečuje: 

a) Terénnu sociálnu prácu t. j. odbornú činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná 

v prirodzenom prostredí človeka a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia, 

sprevádzanie v ťažkých životných situáciách  a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej 
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situácie.  Terénnu sociálnu prácu počas roka 2019 vykonávali štyria pracovníci 

v rámci národného projektu Terénna sociálna práca. 

b) Komunitná práca realizovaná cez národný projekt Komunitné centrá, ktorá za 

pomoci troch pracovníkov aktívne vykonáva svoju komunitnú činnosť. 

- Opatrovateľskú službu vykonáva 1 opatrovateľka financovaná z rozpočtu obce. 

V závislosti od počtu klientov, obec zabezpečuje potrebné opatrovateľky aj 

prostredníctvom ÚPSVaR Prešov ďalšími formami zamestnanosti a to na základe 

zákona o službách zamestnanosti §54 Cesta na trh práce 2 Aktivita 2 alebo §50j 

Regionálna zamestnanosť. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na prácu hlavne s marginalizovanou rómskou komunitou v obci 

a starostlivosť o občanov vyžadujúcich  sociálne - právnu ochranu a opatrovateľskú službu 

s cieľom zlepšenia ich  životnej úrovne. Do budúcnosti obec buduje denný stacionár na 

poskytovanie základných sociálnych služieb pre dôchodcov a sociálne odkázaných občanov. 

 Komunitné centrum sídli na ulici Rómskej č. 778/43, ktorého výstavba bola  

podporená v rámci regionálneho operačného programu opatrenie: 2.1 Infraštruktúra 

sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Projekt bol 

spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja,  štátnym rozpočtom SR cez 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a 5% spoluúčasťou obce. Zariadenie 

poskytuje priestory na spoločenské, komunitné a vzdelávacie aktivity pre marginalizovanú 

rómsku komunitu. Budova je rozdelená do dvoch častí, pričom v jednej časti sa nachádzajú 

kancelárie terénnej sociálnej práce a v druhej časti priestory pre aktivity komunitného centra. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Obecná knižnica 

- Amfiteáter 

- Kultúrno – spoločenská miestnosť v budove obecného úradu 

- Spoločenské organizácie (FS Jablonka, FS Jablonečka, DFS Jablučko, Únia žien 

Slovenska, Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor, TJ Slovan, TJ Sokol) 

       Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský 

život sa bude orientovať na aktívnejšiu cezhraničnú spoluprácu s družobným mestom 

Sieniawa v Poľsku a bohatým výberom kultúrnych a športových podujatí.  
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K významným kultúrno- spoločenským akciám patrili fašiangové slávnosti konané 

dňa 2. marca 2019 obohatené pestrým kultúrnym programom a fašiangovými špecialitami t. j. 

tradičné zabíjačkové jedlá a šišky. 

Medzinárodný deň žien konaný dňa 10. marca 2019 sme oslávili s populárnym 

ľudovým rozprávačom Jožko Jožka a folklórnym súborom Vargovčan.  

Počas sviatku Medzinárodného dňa detí ( 31. mája 2019) Obecný úrad zorganizoval 

divadelné predstavenie Snehulienka v podaní hercov Divadla Jonáša Záborského. Areálom sa 

pohybovali aj rozprávkoví maskoti, ktorí sa stali obľúbeným záujmom fotografovania. 

V piatok 23. a v sobotu 24. augusta sa v obci Pečovskej Novej Vsi uskutočnil už 22. 

ročník Pečovskonovoveského jarmoku.  Aj tento rok priniesol ukážku remesiel, množstvo 

sprievodných podujatí a bohatý program. V rámci podujatia boli odovzdané ceny starostu 

obce, tento rok úspešným športovcom a to p. Vladimírovi Pustayovi a Deniske Blizmanovej. 

Aj v roku 2019 nás svojou návštevou poctila delegácia z partnerského mesta Sieniawa.  

Október bol už tradične mesiacom úcty k starším, ako aj podujatím „Jablučkové 

slávnosti“. 

Vianočné obdobie v obci sa začalo piateho decembra Mikulášom, ktorý potešil malých 

aj veľkých svojím príchodom do parku pred obecným úradom, 14. decembra sa uskutočnili 

vianočné trhy s ponukou vianočných dobrôt a 19. decembra sa v kostole sv. Ondreja 

uskutočnil vianočný koncert, kde sa predstavili deti zo základnej školy, folklórneho súboru 

Jablonečka a cirkevný zbor sv. Ondreja. 

Vedenie obce Pečovská Nová Ves v spolupráci zo Základnou školou, spoločenskými 

organizácia a Farským úradom počas celého roka zabezpečuje bohaté kultúrno-spoločenské  

programy, či rôzne športové aktivity.  

Občania obce môžu plne využívať multifunkčné ihrisko v areály Základnej školy, 

multifunkčné ihrisko v lokalite Roveň  a detské ihriská na ulici Kostolnej, Školskej a Za 

Majerom. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- Slovenská pošta, a.s., 

- PEMA predajňa potravín Maroš Peregrín  ul. Na Dujave, 

- COOP Jednota s.d., predajňa potravín  ul. Hlavná, ul. Na Dujave, 

- Karmen v.o.p., predajňa potravín na ul. Hlavná, 

- Milk – Agro predajňa potravín na ul. Na Dujave, 
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- Viera Regeciová predajňa ovocia a zeleniny ul. Na Dujave, 

- Mäsovýroba pečovska s.r.o. predajňa mäsových výrobkov ul. Ľutinská, 

- Daniela Patschová kaderníctvo ul. Hlavná, 

- Kaderníctvo M&E Mária Jurová, ul. Na Trubalovec, 

- Pedikúra Katarína Argalassyová, ul. Školská, 

- Lekáreň, Lenka Šikorská, ul. Hlavná, 

- Martina Lazoriková maloobchod ul. Hlavná. 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- GARONE s.r.o., betonárska výroba ul. Ľutinská, 

- AUTOSERVIS, Marek Verešpej, ul. Ľutinská, 

- JK – Autodiely, Jana Kaletová, ul. Na Dujave, 

- Ekoris s.r.o., Peter Juhás, ul. Kostolná, 

- PAMAR Pavlína Marcinová, odevný priemysel, ul. Hlavná, 

- Sabinovská odevná spoločnosť, Mária Bolcázhyová, odevný priemysel, ul. Hlavná, 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

- MOSUPO k.f., Stará Ľubovňa so sídlom na ul. Ľutinskej 

- samostatne hospodáriaci roľníci ( Štefan Lichvár, Andrej Petrík, Peter Mikulášik). 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na vytvorenie vhodných  podmienok  pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by 

svojimi službami priniesli pomoc občanom, ktorí nemajú možnosť dochádzať za týmito 

službami do okolitých miest.  

 Obec Pečovská Nová Ves úspešne prevádzkuje Zberný dvor a kompostáreň, ktorého 

výstavba bola podporená z Operačného programu: Životné prostredie, Prioritná os: 4 – 

Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ:4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.  
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019. 

Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený 

ako vyrovnaný.  Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako 

schodkový. 

Hospodárenie obce Pečovská Nová Ves sa riadilo rozpočtom príjmov a programovým 

rozpočtom výdavkov, ktorý bol schválený  obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2018 

uznesením č. 227/2018 a zmeneným rozpočtom počas roka 2019  nasledovne :  

Poradové 
číslo 

zmeny 
rozpočtu 

Dátum zmeny 
rozpočtu 

rozpočtovým 
opatrením 

Zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením 

schválená uznesením číslo - 
rozpočtové opatrenie podľa 

§ 14 ods. 2 písm. a) b) c) 

Zmena rozpočtu v 
príjmoch v € 

Zmena rozpočtu 
vo výdavkoch v € 

1. 15.2.2019 Uznesenie č.24/2019 1 116 000,00 1 116 000,00 

  Rozpočet po 1.úprave 3 598 000,00 3 598 000,00 

2. 11.4.2019 Uznesenie č. 56/2019 322 100,00 322 100,00 

  Rozpočet po 2.úprave 3 920 100,00 3 920 100,00 

3. 14.6.2019 Uznesenie č. 85/2019 49 200,00 49 200,00 

  rozpočet po úprave 3 969 300,00 3 969 300,00 

4. 16.8.2019 Uznesenie č. 133/2019 128 200,00 128 200,00 

  rozpočet po úprave 4 097 500,00 4 097 500,00 

5. 11.10.2019 Uznesenie č. 149/2019 193 600,00 193 600,00 

  rozpočet po úprave 4 291 100,00 4 291 100,00 

6. 13.12.2019 Uznesenie č. 197/2019 152 100,00 152 100,00 

  rozpočet po úprave 4 443 200,00 4 443 200,00 

7. 27.12.2019 Úprava starostom obce 6 800,00 6 800,00 

  rozpočet po úprave 4 450 000,00 4 450 000,00 

 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 2 482 000,00 4 450 000,00 4 165 858,89 94 

z toho :     

Bežné príjmy   2 224 840,00 2 654 180,00 2 624 228,56 99 

Kapitálové príjmy      131 660,00 1 361 220,00 1 157 160,74 85 

Finančné príjmy                 0,00    205 450,00 189 790,01 92 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou      125 500,00    229 150,00 194 679,58 85 
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Výdavky celkom   2 482 000,00 4 450 000,00 3 940 950,16 89 

z toho :     

Bežné výdavky       671 674,00    830 810,00 708 358,83 82 

Kapitálové výdavky       267 525,00 1 835 045,00 1 557 008,43 85 

Finančné výdavky         29 700,00      29 700,00 29 634,79 100 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
   1 513 101,00 1 754 445,00 

1 645 914,11 94 

Rozpočet obce  Vyrovnaný Vyrovnaný 224 908,73 - 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 

 
 
Bežné  príjmy spolu 2 807 014,32 

z toho : bežné príjmy obce  2 624 228,56 

             bežné príjmy RO 182 785,76 

Bežné výdavky spolu 2 354 272,94 

z toho : bežné výdavky  obce  708 358,83 

             bežné výdavky  RO   1 645 914,11 

Bežný rozpočet 452 741,38 

Kapitálové  príjmy spolu 1 157 160,74 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1 157 160,74 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 557 008,43 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 557 008,43 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -399 847,69 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 52 893,69 

Príjmy z finančných operácií obce 189 790,01 

Príjmy z finančných operácií RO 11 893,82 

Výdavky z finančných operácií 29 668,79 

Rozdiel finančných operácií 172 015,04 
PRÍJMY SPOLU    4 165 858,89 

VÝDAVKY SPOLU 3 940 950,16 

Hospodárenie obce  224 908,73 
Vylúčenie z prebytku 87 115,32 

Upravené hospodárenie obce 137 793,41 

 

• Prebytok  rozpočtového hospodárenia vo výške 52 893,69 € zistený podľa ustanovenia § 

10 ods.3.písm a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na 

tvorbu rezervného fondu. 



32 

 

• Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.  

Obec Pečovská Nová Ves hospodárila v roku 2019 efektívne, účelne a hospodárne. 

Zistený zostatok medzi prebytkom rozpočtového hospodárenia a zostatkom finančných 

operácií predstavuje prebytok v sume 224 908,73 € rozpočtového hospodárenia obce. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 

3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú: 

Nevyčerpané finančné prostriedky ŠR a účelovo určené finančné prostriedky na bežné 

a kapitálové výdavky v sume 87 115,32 € je možné použiť v rozpočtovom roku 2020 v súlade 

s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec vytvára rezervný fond vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom.  

Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2019 je vo výške 

137 793,41 €.  

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet 

na rok 2022 

Príjmy celkom 4 165 858,89 2 675 000,00 3 057 000,00 2 445 000,00 

z toho :     

Bežné príjmy 2 624 228,56 2 439 115,00 2 370 000,00 2 380 000,00 

Kapitálové príjmy 1 157 160,74 80 350,00 187 000,00 - 

Finančné príjmy 189 790,01 - 435 000,00 - 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 194 679,58 155 535,00 65 000,00 65 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 3 940 950,16 2 675 000,00 3 057 000,00 2 445 000,00 

z toho :     

Bežné výdavky 708 358,83 714 135,00 672 365,00 677 165,00 

Kapitálové 

výdavky 
1 557 008,43 152 730,00 736 300,00 119 500,00 

Finančné výdavky 29 668,79 - 15 000,00 15 000,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 1 645 914,11 1 808 135,00 1 633 335,00 1 633 335,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú  

jednotku a konsolidovaný celok 

 

8.1. Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Neobežný majetok spolu 6 022 220,81 7 171 170,13 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 292,00 2 075,00 

Dlhodobý hmotný majetok 5 575 924,68 6 725 091,00 

Dlhodobý finančný majetok 444 004,13 444 004,13 

Obežný majetok spolu 2 155 363,07 2 072 768,18 

z toho :   

Zásoby 935,13 1 798,27 

Zúčtovanie medzi subj. VS 1 452 196,48 1 383 118,71 

Dlhodobé pohľadávky - - 

Krátkodobé pohľadávky 37 184,87 42 228,22  

Finančný majetok 665 046,59 645 622,98 

Časové rozlíšenie 2 372,93 1 822,59 

 

Konečný zostatok na jednotlivých bankových účtoch k 31.12.2019 činí čiastku: 644 493,87 €. 

Konečný zostatok v obecnej pokladni k 31.12.2019 činí čiastku: 1 129,11 €. 

b) za konsolidovaný celok 

Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Neobežný majetok spolu 7 471 469,91 8 551 231,23 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 292,00 2 075,00 

Dlhodobý hmotný majetok 7 030 173,78 8 110 152,10 

Dlhodobý finančný majetok 439 004,13 439 004,13 

Obežný majetok spolu 820 599,62 868 038,95 

z toho :   

Zásoby 2 010,54 2 818,53 

Zúčtovanie medzi subj. VS 1 059,25 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 37 184,87 42 228,22 

Finančný majetok 780 344,96 822 992,20 

Časové rozlíšenie 3 224,16 3 394,21 

 

Konečný zostatok na jednotlivých bankových účtoch k 31.12.2019 činí čiastku: 821 810,04 €. 

Konečný zostatok  pokladni k 31.12.2019 činí čiastku: 1 129,11 €. 
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8.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 8 179 956,81 9 245 760,90 

Vlastné imanie  4 630 815,35 4 883 865,97 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  4 630 815,35 4 883 865,97 

Záväzky 179 584,42 82 015,90 
z toho :   
Rezervy  1 700,00 3 000,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 19 948,18 23 200,25 

Dlhodobé záväzky 5 092,40 5 006,46 
Krátkodobé záväzky 123 209,05 50 809,19 
Bankové úvery a výpomoci 29 634,79 0,00 

Časové rozlíšenie 3 369 557,04 4 279 879,03 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 8 295 293,69 9 422 664,39 

Vlastné imanie  4 628 954,10 4 879 348,99 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  4 628 954,10 4 879 348,99 

Záväzky 291 266,59 259 090,06 
z toho :   
Rezervy  1 780,00 3 080,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 19 948,18 70 037,71 

Dlhodobé záväzky 8 941,10 10 562,00 
Krátkodobé záväzky 230 862,52 175 310,35 
Bankové úvery a výpomoci 29 734,79 100,00 

Časové rozlíšenie 3 375 073,00 4 284 225,34 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

Účtovná jednotka  v roku 2019 zaradila do majetku obce: 

- verejné osvetlenie ul. Za Majerom 16 858,19 €, 

- detské ihrisko ul. Školská "Radosť detí z pohybu" 13 966,32 €, 

- IBV ul. Orgovánová 42 813,35 €, 

- múrik - oplotenie areálu Základnej školy ul. Školská 14 325,95 €, 

- IBV ul. Za Majerom 662 730,53 €, 

- miestne komunikácie a chodníky ul. Za Majerom 378 532,13 €, 

- protipovodňový múr ul. Kvetná 14 810,89 €, 
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- cyklochodník "Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek V.Šariš 777 744,98 €, 

- kamerový systém budova MŠ ul. Rómska 6 030,00 €, 

- zabezpečovací systém budova MŠ Rómska 821, 1 710,00 €, 

- prívesný vozík BORO 723SP 592,00 €, 

- sieťky proti hmyzu budova MŠ ul. Rómska 1894,00 €, 

- horizontálne interiérové žalúzie 1 424,00 €, 

- kúpa parcely č. 307/15 4406 m2 MK k ul. Rómskej 30 842,00 €, 

- bezodplatný prevod parcely č. 1047/2 295 m2 cyklochodník Eurovello 188,80 €, 

- bezodplatný prevod parcely č. 1048/2 99 m2 cyklochodník Eurovello 63,36 €, 

- kúpa parcely č. 837/1 7m2 ul. Školská 60,27 €, 

- bezodplatný prevod parcely č. 1542/73 211m2 Na Trubalovec k žid. cintorínu 409,34 

€, 

 

Na základe Zmluvy o výpožičke eviduje vypožičaný majetok na podsúvahové účty:  

- Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-019/2015, cisternová automobilová striekačka 

IVECO, ktorá je v správe MV SR v hodnote 114 813,60 €, 

- Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728/088/2015, súprava povodňovej záchrannej 

služby – vozík, ktorý je v správe MV SR v hodnote 14 359,00 € , 

- Zmluva o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-548, počítačová zostava (PC, 

monitor, tlačiareň, čítacie zariadenie), ktorá je v správe MV SR v hodnote 1 541,16 €. 

 

Majetok je poistený pre prípad živelnej pohromy, odcudzenie, rozbitia skla, 

poškodenia elektroniky, vandalizmu, poistenie zodpovednosti za školu v celkovej poistnej 

sume 9 351 797,51 €. 

   Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný 

majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom - na stavbu 11 bytových 

jednotiek nižšieho štandardu, záložná zmluva V-1393/2007 pre MVaRR SR Bratislava. 

Bankové úvery sú evidované k 31.12.2018 na účte 461  vo výške 29 634,79 € /živičná 

úprava miestnych komunikácií a chodníkov na ulici Za Majerom/. Posledná mesačná splátka 

úveru a splátky úrokov sa uskutočnila v 6. mesiaci kalendárneho roka 2019. Skutočnosť dlhu 

k 31. 12. 2019 je vo  výške  0,00 €. 

   Dlhodobý bankový úver 4002313 je poskytnutý účtovnej jednotke za účelom 

financovania investičného zámeru obce – „Dostavba komunikácií a inžinierskych sietí za 

Majerom“, ktorý je zabezpečený vystavením  vista blankozmenky na rad Banky.  

   Obec Pečovská Nová Ves má majetkový podiel v dcérskej účtovnej jednotke CSS 

Pečovská Nová Ves s.r.o. so zostatkom 5 000,00 € a cenné papiere VVS a.s. v počte 13 227 

so zostatkom 439 004,13 €. 
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8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   10 398,81 11 735,22 

Pohľadávky po lehote splatnosti   26 786,06 30 493,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   10 398,81 11 735,22 

Pohľadávky po lehote splatnosti   26 786,06 30 493,00 

 

8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   179 584,42 82 015,90 

Záväzky po lehote splatnosti   x x 

 

 

Sociálny fond Rok 2019 Rok 2018 

Stav  k 1.januáru  5 092,40 4 853,96 

Tvorba sociálneho fondu 2 940,04 2 552,05 

Čerpanie sociálneho fondu 3 025,98 2 313,61 

Stav k 31.decembru 5 006,46 5 092,40 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok k 31.12 2018 Zostatok k 31.12 

2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   291 266,59 259 090,06 

Záväzky po lehote splatnosti   x x 

 

Sociálny fond Rok 2019 Rok 2018 

Stav  k 1.januáru  8 941,10 7 137,88 

Stav k 31.decembru 8 248,23 8 941,10 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 
Obec Pečovská Nová Ves medzi významné záväzky materskej účtovnej jednotky 

považuje: 

- záväzky voči dodávateľom v celkovej sume 5 392,52 €, 

- záväzky voči zamestnancom v celkovej výške 26 084,09 €, 

- záväzky voči poisťovniam v celkovej výške 15 688,55€. 

 

Obec Pečovská Nová Ves medzi významné pohľadávky materskej účtovnej jednotky 

považuje: 

- pohľadávky za komunálny odpad v celkovej výške  7 984,09 €, 

- pohľadávky za vodné a stočné, nájomné v celkovej výške 3 291,41€, 

- pohľadávky voči odberateľom 3 719,29 €, 

- ostatné pohľadávky (dobropisy) 21 108,63 €, 

- pohľadávky za daň z nehnuteľností 6 054,80 €, 

- pohľadávky za daň za psa 70,00 €. 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 83 061,57 87 915,03 

51 – Služby 118 460,23 107 971,32 

52 – Osobné náklady 339 867,77 395 642,54 

53 – Dane a  poplatky 311,46 3 124,98 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 58 688,08 64 210,49 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

275 026,89 329 619,55 

56 – Finančné náklady 9 783,13 10 028,13 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 2 241,92 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
430 694,22 493 015,42 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 
50 777,50 39 233,00 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
1 051 420,84 1 200 235,88 

64 – Ostatné výnosy 16 039,66 15 634,29 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

700,00 1 700,00 

66 – Finančné výnosy 5 290,80 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

455 950,75 491 696,83 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV  
264 286,20 253 050,62 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 253 050,62 EUR bol zúčtovaný na účet 428 

– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 



39 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 289 896,80 305 137,99 

51 – Služby 191 335,15 177 064,07 

52 – Osobné náklady 1 468 936,92 1 743 114,61 

53 – Dane a  poplatky 873,96 3 253,74 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
82 175,14 68 969,38 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

338 029,89 398 807,55 

56 – Finančné náklady 11 471,17 11 876,28 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 2 241,92 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
19 551,62 19 547,28 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 
140 959,76 105 478,38 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 
1 051 280,84 1 200 063,41 

64 – Ostatné výnosy 20 099,58 19 507,76 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

700,00 1 700,00 

66 – Finančné výnosy 5 290,80 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

1 448 122,89 1 656 397,46 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný, - záporný HV / 
264 183,22 251 454,19 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné bežné granty a transfery: 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Okresný úrad PO - odbor VVS  4284,28 Voľby prezidenta a do EÚparlamentu 

2. MP SR 8 084,03 Interreg Dedičstvo starých mám  

3. Okresný úrad – stavebný úrad 6 600,52 Spoločný stavebný úrad 

4. Okresný úrad – odbor ŽP   449,45 Dotácia na ŽP, cestná doprava a MK 

5. Okresný úrad PO od. Školstva 1 022 594,38 MV SR – normatívne a nenormat. FP 

6. Okresný úrad  PO– odbor VVS 911,79 REGOB 

7. Okresný úrad PO –odbor VVS 8 003,00 Matrika 

8. ÚPSVaR  Prešov 72 773,00 Stravné pre deti v HN, šk. potreby 

9. Okresný úrad, odbor CO 430,42 Skladník CO 

10. ÚPSVaR Prešov 52 565,52 PnD záškoláctvo, osobitný príjemca 

11. ÚPSVaR Prešov 24 934,17 Podpora zamestnávania UoZ §54 

12. ÚPSVaR Prešov 17 381,41 Podpora zamestnávania UoZ §50j 

13. ÚPSVaR Prešov 5 864,54 Príspevok ZŠsMŠ – vrátka čas.nesúl. 

14. MV SR  5000,00 Smelo do materskej školy 

15. Darcovia 650,00 Príspevok na kultúrne a šport. Poduj. 

16. Z rozpočtu obcí 135,27 Spoločný stavebný úrad od obcí 

17. Z rozpočtu obcí 1480,80 Centrá voľného času 

18. Okresný úrad PO – odbor VVS 53,20 Register adries 

19. MV SR – DPO SR 3 000,00 Dotácia pre DHZ 

20. MV SR 750,00 Dotácia rekonštrukciu-vojnové hroby 

21. Metodicko-pedagogické centr. 50 017,94 MPC asistenti učiteľa v ZŠsMŠ 

22. MV SR 78 735,52 TSP a KC 

23. MV SR 7 339,30 Dotácia PRIM učitelia MŠ 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 59/2009 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : 

- bežné výdavky 

 
- 1 - 

Suma  

schválených 
prostriedkov 
v roku 2019 € 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 € 

 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 
- 4 - 

Telovýchovná jednota  Slovan 7 700,00 7 700,00 0,00 

OZ FS Jablonečka 2 700,00 2 700,00 0,00 

TJ Orol 750,00 750,00 0,00 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

 

a) obec 

 

Obec uskutočnila nasledovné investičné akcie : 

Nákup pozemkov 55 652,07 

Rekonštrukcia Denného stacionára ASEN 226 857,02 

Rekonštrukcia havarijného stavu strechy šatne TJ 2 307,45 

Rekonštrukcia budovy PVC ul. Kvetná 32 83 904,06 

Rekonštrukcia PB– sociálny podnik ul. Hlavná 106 179,59 

PD plynofikácia budovy MŠ ul. Rómska 960,00 

Plynový kotol v budove MŠ ul. Rómska 4 500,00 

PD rozšírenie vodovodu a kanalizácie ul. Hlavná a iné 1 262,50 

Realizácia plynofikácie ul. Rómska k MŠ 21 973,65 

Rozšírenie kanalizácie ul. Jabloňová, Mlynská, Na Pečovec 2 925,85 

Dobudovanie spláškovej kanalizácie 206 692,58 

Geom. plán MK ku židovskému cintorínu 325,00 

Geom. plán Eurovello 11 4 200,00 

PD Eurovello 11 napojenie MK 3 960,00 

Realizácia výstavby cyklochodník Eurovello 11 768 034,98 

PD a geom. plán MK k ul. Rómskej od cesty III/3183 4 760,00 

Protipovodňový múr ul. Kvetná 119,34 

PD a geom. plán priemyselný park – multifunkčná hala Tehelňa 9 950,00 

PD rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Hlavná 2 727,00 

Rekonštrukcia ver. osvetlenia ul. Za Majerom, Záhradná, Hliník,Na Pečovec 13 356,04 

Rozšírenie verejného osvetlenia ul. Jabloňová a Záhradná 6 326,36 

Výstavba detské ihrisko Za Ľutinkou 12 838,25 

Výstavba detské ihrisko ul. Školská 11 061,24 

Vrátka dotácie na detské ihrisko ul. Školská 105,45 

Kamerový systém MŠ ul. Rómska 6 030,00 

Spolu 1 557 008,43 

 

 

Výstavba cyklochodníka Eurovello 11: 
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Denný stacionár ASEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia PB – SP Hlavná 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detské ihrisko Za Ľutinkou:           Kanalizácia ul. Záhradná: 
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b) rozpočtová organizácia 

 

Na prvom poschodí školy: 

Komplexne zrekonštruované 2 triedy (9.B, 6.A). 

 

  
 

    
 

Čiastočne zrekonštruovaná 1 trieda (7.B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prízemí školy:  

Komplexne zrekonštruovaná 1 trieda (6.C) 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

- rozšírenie elektrifikácie v obci a verejného osvetlenia, 

- výstavba detských ihrísk, 

- pravidelná úprava miestnych komunikácii, chodníkov a  verejných priestranstiev 

v obci /vlastné zdroje/, 

- rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci, 

- príprava projektových dokumentácií na rozšírenie plynofikácie v obci, 

- príprava projektových dokumentácií na revitalizáciu ulíc a protipovodňové aktivity 

/vlastné zdroje/, 

- výstavba cyklochodníkov /NFP + vlastné zdroje/ 

- sprevádzkovanie denného stacionára ASEN, 

- dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu obce Pečovská Nová 

Ves, 

- zapájanie sa do aktuálnych výziev v rámci poskytovanie nenávratných finančných 

príspevkov z EU napr. výstavba bytových jednotiek, projekty v oblasti odpadového 

hospodárstva, energetická účinnosť budov  a iné /vlastné zdroje + štátne zdroje + 

zdroje z EU/. 

 

b) rozpočtová organizácia 

- rekonštrukcií ďalších sociálnych zariadení (WC),  

- opravou bočného vstupu do budovy školy (vchod č. 2), 

- výmenou podlahovej gumy v triedach,  

- na južnej strane školy v U-priestore úprava terénu a okolia pre vytvorenie externej 

triedy so školským políčkom a ďalšími drevinami a rastlinami. 

- úpravou školského átria a okolia školy  

- opravou bežeckej trate. 

c) obchodná spoločnosť 

- prevádzkovanie denného stacionára ASEN pre občanov obce ( vlastné zdroje + 

zdroje zo ŠR + zdroje z EU). 
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Eva Kolcunová                           Schválil: PhDr. Jaroslav Dujava 

                 starosta obce 

 

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi,  dňa 12. 08. 2020  

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz 

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  

 

 


