
Z Á P I S N I C A 

z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 14.12.2020 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Ing. Štefan Tall do bodu č. 5, Peter Novický do bodu č. 6, Štefan Vaľuš      

                       do bodu č. 8. 

 

                         

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol PhDr. Jaroslav 

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil meškanie poslancov OZ Ing. Štefana Talla a Petra 

Novického.  Skonštatoval, že na zasadnutí OZ je fyzicky prítomných 7 poslancov z celkového 

počtu 9 poslancov, čo znamená, že OZ je uznášania schopné.  

 

Starosta obce v súvislosti s prítomnosťou dvoch prítomných zástupcov verejnosti na 

zasadnutí OZ upozornil na skutočnosť, že zasadnutie OZ sa koná v čase vyhláseného 

núdzového stavu spojeného so  zákazom usporadúvania hromadných podujatí, ktorý sa 

nevzťahuje na zasadnutia OZ. Na jednej strane poukázal  na právo verejnosti byť prítomnej na 

zasadnutí OZ a na druhej strane na porušenie zákazu vychádzania verejnosti, ktorá sa osobne 

zúčastní na zasadnutí OZ. Uviedol, že usmernenie pre zabezpečenie verejnosti na zasadnutí 

OZ sa deje špecifickým spôsobom s využitím dokumentačnej techniky. Poslanci OZ zhodne 

vyjadrili súhlas s prítomnosťou dvoch zástupcov verejnosti na zasadnutí OZ. 

 

Starosta obce navrhol, aby program XIX. zasadnutia OZ bol prejednaný v poradí 

uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice a bola poslancom v dostatočnom 

predstihu doručená. Súčasne bola zverejnená  na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

 

  Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš navrhol zaradiť do programu zasadnutia OZ 

body spojené s  prejednaním školského vzdelávacieho programu ZŠ, správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020, informáciu 

o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a informáciu 

o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu do bodu č. 16 

s titulom „Rôzne“. Poslankyňa OZ Mgr. Katarína Falatová poznamenala, že správu OZ 

schvaľuje, nie prejednáva. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková oznámila, že zasadnutie OZ 

nahráva. Poslanec Ing. Radoslav Lipjanec navrhol navrhnutý bod prejednať ako bod č. 4 

a následne ďalšie body posunúť.  

 

Navrhovaný program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovaní komisií 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol 

6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves 

na I. polrok 2021 



7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2021 

8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce 

Pečovská Nová Ves 

9. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

10. Návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2021 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2021,  viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 

2022 - 2023 a k návrhu  programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 

12. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021, vrátane programov 

a podprogramov 

13. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 - 2023, 

vrátane programov a podprogramov 

14. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

15. Doručené podania 

16. Rôzne 

17. Otázky poslancov OZ 

18. Otázky a podnety občanov 

19. Záver  

 

Uznesenie č. 158/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

 

pôvodne navrhnutý program rokovania XIX. zasadnutia OZ doplniť v bode č. 16 s titulom 

„Rôzne“ o prejednanie školského vzdelávacieho programu ZŠ, schválenie správy 

o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020, 

informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

a informáciu o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Hlasovanie : Za  5                       Proti     1                                       Zdržal sa       1       

                                                      (Mgr. Katarína Falatová)           (Ing. Radoslav Lipjanec) 

                                                                                                            

Poslanci OZ schválili program rokovania XIX. zasadnutia OZ Obce Pečovská Nová 

Ves. O návrhu poslanca OZ Ing. Radoslava Lipjanca vzhľadom na výsledok hlasovania už 

nehlasovali. 

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, referentka organizačného 

oddelenia OcÚ, za overovateľov boli určení Ján Antol a Ing. Jozef Kolcun.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 159/2020 

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 Jána Antola a Ing. Jozefa Kolcuna.                                                               

                                     

                                                                                                                                 

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:  Ing. 

Radoslav Lipjanec, Mgr. Katarína  Falatová a PhDr. Slavomír Karabinoš.  

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 160/2020 

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: Ing. Radoslav Lipjanec, Mgr. Katarína Falatová a PhDr. 

Slavomír Karabinoš. 

                                                                

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

 V tomto bode bola prítomnými predsedami komisií prezentovaná činnosť odborných 

komisií pri OZ za obdobie od XVI. zasadnutia OZ konaného 30.9.2020 doposiaľ :  

4.1 Podpredseda  komisie  Jaroslav Želinský   informoval,  že komisia ekonomická,   kontroly    

a  správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti v  

posudzovanom  období  zasadala 10.12.2020 kde prejednala podklady k jednotlivým 

bodom programu zasadnutia, pričom stanovisko komisie prednesie pri ich prejednaní 

v konkrétnych bodoch programu. 

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 vyjadrenia 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 zasadala 11.12.2020 a  prejednala náležitosti spojené 

s pripravovaným otvorením denného stacionára ASEN. 

4.5 Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Jaroslav 

Želinský informoval, že v posudzovanom období nezasadala. 

     Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 161/2020 

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 XVI. zasadnutia OZ konaného 

30.9.2020 do 14.12.2020. 

 

 



K bodu č. 5  

V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda 

Matisovská predniesla správu o výsledku vykonaných kontrol v súlade s Plánom kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2020 za obdobie od 11.8.2020 do 7.12.2020. 

Vykonala kontrolu investičnej akcie - výstavby denného stacionára ASEN s cieľom 

zabezpečenia dodržiavania hospodárnosti pri hospodárení s verejnými financiami 

a dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní s výstavbou denného stacionára ASEN. 

Konštatovala, že pri kontrole postupu obstarávania a pri výbere dodávateľa stavby nebol 

zistený rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní alebo internou smernicou č.1/2017 a 

preverením dodržiavania rozpočtu neboli zistené závažné nedostatky. 

Ďalej vykonala kontrolu plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu za obdobie od 

1.1.2020 do 30.9.2020. Konštatovala, že plnenie celkových príjmov obce  k 30.9.2020 bolo na 

78,06% a čerpanie výdavkov obce k 30.9.2020 bolo na 47,64%.  

 Vykonala kontrolu plnenia uznesení za II. polrok 2020. Konštatovala, že kontrolou 

plnenia prijatých uznesení neboli zistené závažné nedostatky. Všetky prijaté uznesenia za II. 

polrok 2020 boli splnené, prípadne sa nachádzajú v plnení. Podrobné hodnotenie plnenia bolo 

predložené na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Počas prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil 

poslanec OZ Ing. Štefan Tall. 

  Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 162/2020 

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 

vykonaných kontrol za obdobie od 11.8.2020 do 7.12.2020. 

 

 

K bodu č. 6 

             V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda Matisovská 

predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na   

I. polrok 2021 a požiadala OZ o jeho schválenie.   

 Počas prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil 

poslanec OZ Peter Novický. 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý požiadal o doplnenie plánu kontrol o kontrolu investičnej akcie v ZŠ pod 

názvom  oprava strechy náraďovne a fitnescentra, nakoľko tam zateká strecha. Rozsah 

predmetu  kontroly :  kto stavbu realizoval, výber dodávateľa a stavebného dozoru, vyjadrenia 

zhotoviteľa a stavebného dozoru k danému stavu a pod.  Poslankyňa OZ Mgr. Viera 

Horňáková, požiadala o doplnenie plánu kontrol o kontrolu služobných ciest starostu obce. 

              Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti doplnený o návrhy 

poslancov OZ. 

 

Uznesenie č. 163/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  



plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na I. polrok 2021 

konkrétne: 

 

Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

 kontrola nákladov vynaložených v súvislosti so šírením ochorenia Covid -19  

 kontrola pokladničných príjmov a výdavkov obce za rok 2020  

 kontrola plnenia uznesení  

 vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021  

 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

 kontrola investičnej akcie v ZŠ oprava strechy náraďovne a fitnescentra 

 kontrola služobných ciest starostu obce 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 7 

 

7.1 V tomto bode programu Ing. Alena Nalevanková, referentka ekonomického oddelenia 

informovala, že OZ prijaté uznesenie  č. 53/2020 zo dňa 11.5.2020 zrušilo  platenie 

mesačných príspevkov zákonnými zástupcami na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ – ul. Na  Dujave  a ul. Rómska, ŠKD, CVČ po dobu zatvorenia škôl a 

prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v čase od 1. apríla 2020 do odvolania z dôvodu 

zohľadnenia výnimočnosti mimoriadnej situácie spojenej s opatrením hlavného hygienika SR 

nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s pandémiou 

COVID-19. Následne OZ   prijalo novelu  VZN č.3/2019 o určení výšky prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, kde sa znížil príspevok na CVČ zo 

sumy 40,- € na sumu 26,- € na  žiaka/rok. Keďže činnosť  CVČ v ZŠ s MŠ Peč. Nová Ves je  

od apríla 2020  pozastavená, navrhla vrátenie poskytnutých  normatívnych prostriedkov  na 

CVČ nasledovne : za mesiace  4, 5 / 2020  v sume  4,- € /žiaka/ mesiac,  6,9,10,11/2020   

v sume 2,60 € / žiaka / mesiac naspäť na účet zriaďovateľa, pričom nepoužité normatívne 

prostriedky na ostatné školské zariadenia  (školská jedáleň, MŠ a ŠKD) schválené na rok 

2020 budú predmetom vzájomného vyúčtovania k 31.12.2020.  

 Poslanci OZ schválili vrátenie poskytnutých  normatívnych finančných prostriedkov  

na CVČ. 

 

Uznesenie č. 164/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

vrátenie poskytnutých  normatívnych finančných prostriedkov  na CVČ nasledovne :  

 za mesiace  apríl a máj 2020  v sume  4,- € /žiaka/ mesiac 

 za mesiace  jún až november 2020 v sume 2,60 € / žiaka / mesiac  

  naspäť na účet zriaďovateľa.  

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                        Zdržal sa       0                                

 



7.2 V tomto bode programu poslanci OZ zobrali na vedomie návrh rozpočtu ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves na rok 2021 v rozsahu originálnych kompetencií pre materskú školu, 

školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.  

 

Uznesenie č. 165/2020 

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  

 

návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2021 v rozsahu originálnych kompetencií 

pre materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. 

 

7.3 Následne poslanci OZ prejednali návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2021.   

            Referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková oboznámila poslancov 

OZ s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN. Návrh  VZN bol zverejnený na 

webovej stránke obce dňa 27.11.2020 a v dostatočnom predstihu bol spolu s dôvodovou 

správou zaslaný na vedomie poslancom OZ.  

Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 3/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2021.   

 

Uznesenie č. 166/2020 

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. 3/2020 o určení výšky 

finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 

2021.  
 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                        Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 8 

V tomto bode programu poslanci OZ prejednali návrh VZN č. 4/2020 o zákaze 

umiestnenia herní a kasín na území obce Pečovská Nová Ves.  

Referentka organizačného oddelenia Ing. Alena Nalevanková oboznámila poslancov 

OZ s dôvodovou správou k predloženému návrhu VZN. Návrh VZN bol zverejnený na 

webovej stránke obce dňa 27.11.2020 a v dostatočnom predstihu bol spolu s dôvodovou 

správou zaslaný na vedomie poslancom OZ.  

Počas prejednávania predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavil 

prednosta OcÚ Štefan Vaľuš. 

Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 4/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území obce Pečovská Nová Ves.   

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 167/2020 

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. 4/2020 o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území obce Pečovská Nová Ves.  
 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                        Zdržal sa       0                                

  

                                                                       

K bodu č. 9 

            V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením  č. 5/2020, ktoré predstavuje prekročenie príjmov v celkovej sume 

220 484,- Eur a prekročení výdavkov v celkovej sume 115 300,- Eur. Detailne špecifikoval 

pohyby na jednotlivých položkách v príjmoch aj výdajoch a konštatoval, že rozpočet je 

prebytkový  na celkovú sumu príjmov 3 711 181,- Eur a na celkovú sumu výdavkov 3 586 

907,- Eur. Prebytok je vo výške 124 274,- Eur. 

  Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020. 

 

Uznesenie č. 168/2020 

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. 5/2020 zo dňa 14.12.2020 spočívajúce v 

prekročení príjmov v celkovej sume 220 484,-  Eur  a v prekročení výdavkov v celkovej sume 

115 300,-  Eur,  pričom rozpočet je prebytkový v celkovej sume príjmov 3 711 181,- Eur 

a celkovej sume výdavkov 3 586 907,- Eur. Prebytok je vo výške 124 274,- Eur. 

  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
 

 

K bodu č. 10 

V tomto bode programu poslanci OZ schválili plán kultúrno-spoločenských akcií na 

rok 2021. 

 

Uznesenie č. 169/2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2021. 

január 2021  Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce   

február 2021  Detský karneval 

   Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi 

marec 2021  MDŽ 

apríl 2021  Rómsky deň 

máj 2021  Prvomájový beh zdravia  



               Deň matiek 

jún 2021  Medzinárodný deň detí 

august 2021  Pečovskonovoveský jarmok 

október 2021  Jablučkové slávnosti 

Akadémia v rámci mesiaca úcty k starším 

december 2021 Mikuláš 

               Vianočné trhy  

                          Vianočný koncert 

               Zimný pochod: okruh Majdan – chata Čergov – Lysá – Majdan 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

 

K bodu č. 11 

 V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežda 

Matisovská predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 

2021, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 - 2023 

a k programovému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na 

roky 2022 a 2023. Záverom bolo jej odporúčanie predložený návrh rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Podobne odporučila 

programový rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na 

roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie.  

           Poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová 

Ves na vedomie. 
 

Uznesenie č. 170/2020 

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 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves na rok 2021, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 – 2023 

a k návrhu programového rozpočtu na roky 2022 - 2023. 

 

 

K bodu č. 12 

12.1. V úvode  poslanci OZ prejednali žiadosti spoločenských organizácií pôsobiacich v obci 

o dotácie na ich činnosť v roku 2021.  

 Starosta predniesol návrh, aby obdobne ako v predchádzajúcich rokoch sa 30% 

schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie viazalo na kvalifikovanú, 

systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov 

a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci.  

 V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ: PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý navrhol venovať v nasledujúcom roku pozornosť zdravotnému stredisku, 

poukázal na problémy s detskou lekárkou a potrebu riešenia jej výmeny, nakoľko má už vyšší 

vek a kvalita ňou poskytovanej lekárskej starostlivosti vedie k tomu, že dochádza k odlivu 

pacientov k iným lekárom. Žiadal vysvetlenie k tomu, že na poslednom zasadnutí OZ bolo 

konštatované, že škola dodala neskôr rozpočet, preto došlo k posunu termínu zasadnutia OZ 

z pôvodne plánovaného na 10.12.2020 na 14.12.2020. Pracovníčky OcÚ Ing. Alena 

Nalevanková a Bc. Eva Kolcunová mu podali vysvetlenie  k termínu dodania návrhu rozpočtu 



školou. Následne požiadal, aby poslanci OZ schválili odmenu pre riaditeľa  ZŠsMŠ, ktorému 

končí funkčné obdobie dňa 31.1.2021 vo výške 2000,- Eur. 

 Starosta obce reagoval na predložený návrh poslanca OZ vo veci schválenia 

odmeny pre riaditeľa ZŠ s MŠ oznámením, že svojim návrhom zasahuje do kompetencie 

starostu obce a nakoľko navrhol svoj návrh schvaľovať v spojitosti z rozpočtom obce na rok 

2021 upozornil ho na možnosť zablokovania schválenia rozpočtu obce na rok 2021 a s tým 

spojené následky. Požiadal ho o preformulovanie svojho návrhu tak, aby nezasiahol do 

kompetencie starostu obce. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš zmenil svoj návrh na 

schválenie doporučenia starostovi obce udeliť odmenu pre riaditeľa  ZŠ s MŠ, ktorému končí 

funkčné obdobie dňa 31.1.2021 vo výške 2000,- Eur. 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský pozitívne hodnotil pôsobenie riaditeľa ZŠ s MŠ vo 

funkcii a pripojil sa k návrhu  udeliť mu finančnú odmenu vo výške 2000,- Eur. K výške 

dotácií pre spoločenské organizácie prezentoval stanovisko finančnej komisie navýšiť dotáciu 

pre FS Jablonečka z minuloročnej dotácie vo výške 3000,- Eur na sumu 3800,- Eur. Taktiež 

navrhol navýšiť dotáciu pre stolnotenisový oddiel TJ Orol FS Jablonečka z minuloročnej 

dotácie  vo výške 750,- Eur na sumu 1250,- Eur , s podmienkou zorganizovať minimálne 

jeden turnaj pre mládež a zlepšenie  práce s mládežou. 

 Poslanec OZ Ján Antol vyjadril nespokojnosť so zvyšovaním výšky dotácie 

u niektorých spoločenských organizácií s poukázaním na to, že on za DHZ požadoval výšku 

dotácie udelenú minulý rok t.j. 1000,- Eur. Poukázal na to, že DHZ toho roku slávi 120 rokov 

od jej založenia, ale vzhľadom na pandémiu COVID-19 nie je možné zorganizovať podujatie, 

ktorým by si toto výročie pripomenuli. V prípade, že sa situácia zlepší, radi by toto podujatie 

pripravili v budúcom roku 2021. Poslanci OZ spoločne so starostom obce prisľúbili podporu 

takéhoto podujatia v nasledujúcom roku, ak to dovolí situácia. 

 Poslanci OZ schválili dotácie pre činnosť spoločenských organizácií v obci 

Pečovská Nová Ves na rok 2021. 

 Poslanci OZ schválili odporučenie zriaďovateľovi ZŠ s MŠ udeliť odmenu 

riaditeľovi ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vo výške 2000,- Eur z dôvodu ukončenia jeho 

funkčného obdobia ku dňu 31.1.2021. 

 

Uznesenie č. 171/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť:   vo výške 3800,- Eur pre FS Jablonečka 

                                  vo výške   600,- Eur pre Úniu žien Slovenska 

                                  vo výške 1000,- Eur pre Klub dôchodcov 

                                 vo výške   300,- Eur pre miestny spolok SČK 

                                 vo výške 1250,- Eur pre TJ Orol  stolnotenisový oddiel 

                                 vo výške 1000,- Eur pre DHZ 

                                 vo výške 7700,- Eur pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves 

                                 vo výške   100,- Eur pre Zväz chovateľov poštových holubov. 

 

s tým, že 30% schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie bude  

viazaných na kvalifikovanú, systematickú a dlhodobú prácu s mládežou, s cieľom výchovy 

mladých nástupcov a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci 

s výnimkou Únie žien Slovenska, Klubu dôchodcov a Zväzu chovateľov poštových holubov. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 



Uznesenie č. 172/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

odporúča 

udeliť odmenu vo výške 2000,- Eur pre riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves zriaďovateľom 

školy z dôvodu ukončenia jeho funkčného obdobia dňom 31.1.2021.  

 

Hlasovanie : Za   5                     Proti:    3                               Zdržal sa :      1 

                                                     (Mgr. Katarína Falatová,           (Ing. Radoslav Lipjanec) 

                                                     Ing. Jozef Kolcun,  

                                                     Peter Novický) 
 

12.2. V ďalšej časti zasadnutia OZ nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves na rok 2021. Referentka ekonomického oddelenia Bc. Eva Kolcunová odprezentovala 

návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 a to podľa  hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie. Uviedla, že návrh rozpočtu na rok 2021 bol vypracovaný na 

základe skutočnosti roka 2020, počtu obyvateľov obce ako platcov poplatku za komunálny 

odpad, podaných daňových priazní a predložených žiadosti o nenávratné finančné príspevky 

či už bežných alebo kapitálových, taktiež na základe podaného návrhu na originálne 

a prenesené kompetencie ZŠ s MŠ, ktorého súčasťou je aj návrh VZN č. 3/2020 o určení 

výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.  

 Konštatovala, že príjmy spolu predstavujú výšku 3 033 000,- Eur a výdavky spolu 

predstavujú výšku 3 033 000,- Eur. 

 Uviedla, že návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 je zostavený ako 

vyrovnaný rozpočet na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Súčasťou rozpočtu 

je aj jeho programová štruktúra v textovej a tabuľkovej časti pod názvom: Strategický plán, 

zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2021-

2023.  

 Starosta obce detailne pomenoval a charakterizoval jednotlivé investičné aktivity 

obce na budúci rok 2021, pričom uviedol, že viaceré investičné aktivity navrhuje realizovať 

na budúci rok z prebytku hospodárenia za uplynulé roky a rok 2020, pričom OZ o nich bude 

jednať na zasadnutí OZ v januári 2021. 

   Poslanci OZ schválili rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 vrátane 

programov a podprogramov a zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu 

obce. 

 

Uznesenie č. 173/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 vrátane programov a podprogramov na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                               Zdržal sa       0  

 

 

 

 



K bodu č. 13 

 V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh viacročného 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 – 2023, vrátane programov a podprogramov. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 174/2020 

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 

 

viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 – 2023, vrátane programov 

a podprogramov na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie.  

 

K bodu č. 14 

 V tomto bode programu  poslanci OZ prejednali a schválili plán zasadnutí OZ na rok 

2020 v dvojmesačnom cykle.  

 

Uznesenie č. 175/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

Program zasadnutí OZ na rok 2021: 

14.1.2021 

18.3.2021 

22.4.2021 

24.6.2021 

17.9.2021 

14.12.2021 

    

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          
 

             Po prejednaní predmetného bodu programu  nasledovala 15 minútová prestávka. 
 

K bodu č. 15 

 V rámci predmetného bodu poslanci  OZ prejednali doručené podania : 

 

15.1. Poslanci OZ prejednali a schválili zámer predaja parcely registra KN-C 1542/75, druh 

pozemku: ostatná plocha, o výmere 48 m2, zapísaného na LV 1793 v k.ú. Pečovská Nová Ves 

žiadateľom - manželom Pavlovi Cicmanovi, nar. 10.6.1961 a Eve Cicmanovej, r. Feckovej, 

nar. 18.12.1963, obaja bytom ul. Na Trubalovec 268/24, 082 56 Pečovská Nová Ves  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý  je daný tým, že predmetná parcela sa nachádza 

na dotyku s parcelou KN-C 1541/9, zapísanej na LV 745, k.ú. Pečovská Nová Ves vo 

vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia predávanú parcelu dlhodobo využívali ako vlastnú 

v domienke, že je súčasťou ich pozemku, pričom až v tomto období sa zistilo, že je 

vlastníctvom obce. 

 V diskusii k predmetnému bodu vystúpil poslanec OZ Jaroslav Želinský, ktorý žiadal 

od starostu obce špecifikáciu miesta pozemku a vyjadrenie k miestu osadenia stĺpu 

elektrického NN vedenia, odkedy sa zistilo neoprávnené užívanie pozemku žiadateľmi. 

Starosta obce mu poskytol odpovede na jeho otázky.  



 

Uznesenie č. 176/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer predaja parcely registra KN-C 1542/75, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere       

48 m2, zapísaného na LV 1793 v k.ú. Pečovská Nová Ves žiadateľom - manželom Pavlovi 

Cicmanovi, nar. 10.6.1961 a Eve Cicmanovej, r. Feckovej, nar. 18.12.1963, obaja bytom ul. 

Na Trubalovec 268/24, 082 56 Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 

cenu 10,- Eur/m2. Osobitný zreteľ je daný tým, že predmetná parcela registra KN-C 1542/75 

sa nachádza na dotyku s parcelou KN-C 1541/9, zapísanou na LV 745, k.ú. Pečovská Nová 

Ves vo vlastníctve žiadateľov, žiadatelia predávanú parcelu dlhodobo využívali ako vlastnú 

v domnení, že je súčasťou ich pozemku. 

 

Hlasovanie : Za        9                       Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.2. Poslanci OZ prejednali a schválili majetkovo-právne vysporiadanie pomernej časti 

pozemkov - parciel registra KN-E 204/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

o výmere 207 m2, zapísaného na LV 1829 v k.ú. Pečovská Nová Ves, KN-E 204/13, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 143 m2, zapísaného na LV 1829 v k.ú. 

Pečovská Nová Ves, KN-E 204/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 

282 m2, zapísaného na LV 1830 v k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová 

Ves.  

 

Uznesenie č. 177/2020 

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 pomernej časti pozemkov - parciel registra KN-E 204/12, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 207 m2, zapísaného na LV 1829 v k.ú. 

Pečovská Nová Ves, KN-E 204/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 

143 m2, zapísaného na LV 1829 v k.ú. Pečovská Nová Ves, KN-E 204/14, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 282 m2, zapísaného na LV 1830 v k.ú. Pečovská Nová 

Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.3. Poslanci  OZ schválili  poskytnutie finančných prostriedkov obce ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou NP PRIM II 

za mesiace november a december 2020 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2020/002-ZSsMS-

139 zo dňa 8.12.2020.  

 

Uznesenie č. 178/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 



poskytnutie finančných prostriedkov obce ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na preklenutie 

časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou NP PRIM II za mesiace november 

a december 2020.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

                                        

15.4. Poslanci  OZ schválili  predĺženie nájmov bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi ich nájomcom. 

                                                                      

Uznesenie č. 179/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 1 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/22 

v Pečovskej Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 11.1.1954, bytom Rómska 680/22, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 180/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zmenu nájomníka bytu č. 2 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 v Pečovskej Novej Vsi 

z Oliny Červeňákovej, nar. 22.5.1996, bytom Rómska 680/31, Pečovská Nová Ves na 

Romana Bilého, nar. 6.9.1982, bytom Rómska 680/31, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   0                    Proti     9                                         Zdržal sa       0   

                                                    (Ing. Radoslav Lipjanec, Ján Antol, 

                                                    Peter Novický, Mgr. Katarína Falatová, 

                                                    Ing. Jozef Kolcun, Jaroslav Želinský, 

                                                    Mgr. Viera Horňáková, Ing. Štefan Tall, 

                                                    PhDr. Slavomír Karabinoš) 

  

Uznesenie č. 181/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 2 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 

v Pečovskej Novej Vsi pre Olinu Červeňákovú, nar. 22.5.1996, bytom Rómska 680/31, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 



Uznesenie č. 182/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 3 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/24 

v Pečovskej Novej Vsi pre Zdenka Červeňáka, nar. 22.11.1967, bytom Rómska 680/24, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 183/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 4 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/25 

v Pečovskej Novej Vsi pre Róberta Bilého, nar. 9.12.1966, bytom Rómska 680/25, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 184/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 5 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/26 

v Pečovskej Novej Vsi pre Libušu Červeňákovú, nar. 17.4.1986, bytom Rómska 680/26, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

Uznesenie č. 185/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 6 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/27 

v Pečovskej Novej Vsi pre Gabrielu Červeňákovú, nar. 17.12.1959, bytom Rómska 680/27, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 



 

Uznesenie č. 186/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 7 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 

v Pečovskej Novej Vsi pre Květu Bilú, nar. 20.8.1952, bytom Rómska 680/28, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 187/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 8 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/29 

v Pečovskej Novej Vsi pre Pavla Gabča, nar. 21.5.1970, bytom Rómska 680/29, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 188/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 9 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/30 

v Pečovskej Novej Vsi pre Margitu Husárovú, nar. 5.7.1957, bytom Rómska 680/30, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 189/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 10 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/31 

v Pečovskej Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 27.7.1972, bytom Rómska 680/31, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 



 

Uznesenie č. 190/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 11 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/32 

v Pečovskej Novej Vsi pre Ladislava Bilého, nar. 30.3.1973, bytom Rómska 680/32, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.5. Poslanci OZ schválili žiadosti o zmenu nájomcu a predĺženie nájmu bytov v bytovom 

dome na ul. Rómskej 11 v Pečovskej Novej Vsi.  

 

Uznesenie č. 191/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu nižšieho štandardu v bytovom dome na ul. 

Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Pavla Bilého, nar. 17.9.1985, bytom Rómska 

589/11, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne 

platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 192/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zmenu nájomcu bytu nižšieho štandardu č. 3 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 

v Pečovskej Novej Vsi po zosnulej mame Helene Husárovej pre dcéru nebohej Jaroslavu 

Červeňákovú, nar. 15.11.1977, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves a uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na nájom bytu na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

15.6. Poslanci OZ ďalej schválili žiadosti o predĺženie nájmu troch unimobuniek na ul. 

Rómskej v Pečovskej Novej Vsi  tým žiadateľom, ktorí predmetné unimobunky obývajú. 

 

Uznesenie č. 193/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 1 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Zlatu Kučovú, nar. 14.8.1974, bytom ul. Rómska 589/11, 



Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 194/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 2 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Irenu Červeňákovú, nar. 15.5.1972, bytom Rómska, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 195/2020 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 3 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Červeňáka, nar. 15.9.1972, bytom Rómska, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 16 

 V bode „Rôzne“ poslanci OZ  postupne prejednali: 

 

16.1. V tomto bode poslanci OZ prejednali a následne schválili, resp. zobrali na vedomie 

školský vzdelávací program ZŠ, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2019/2020, informáciu o pedagogicko-organizačnom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a informáciu o materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Predmetné materiály odprezentoval riaditeľ 

ZŠ s MŠ Mgr. Marek Adamečko, ktorý zdôraznil, že vyučovací proces od marca 2020 

prebiehal v podmienkach mimoriadnej situácie, pričom predložené materiály obsahujú aj 

informáciu z daného obdobia. 

            V diskusii vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Katarína Falatová, ktorá uviedla, že mala 

nedostatok  času na preštudovanie predložených dokumentov, nakoľko  ich riaditeľ ZŠ s MŠ 

elektronicky zaslal večer o 19.30 v sobotu 12.12.2020. Pozitívne hodnotila dištančné 

vzdelávanie žiakov učiteľmi školy. Opýtala sa riaditeľa ZŠ s MŠ prečo minuloročnú správu 

až na niektoré doplnenia  predložil ako tohtoročnú.  Riaditeľ ZŠ s MŠ jej odpovedal, že je to 

jej osobný názor. Poslankyňa sa ďalej pýtala riaditeľa ZŠ s MŠ, prečo rodičia berú deti preč 

zo ZŠ s MŠ, keď je škola podľa jeho slov „taká úžasná“. Uviedla, že osobne doučuje deti 

z miestnej ZŠ s MŠ, nakoľko majú veľké nedostatky vo vedomostiach. Poznamenala, že 

učitelia sú pod vedením riaditeľa ZŠ s MŠ nešťastní, že ich dehonestuje, ponižuje, neúmerne 



ich zaťažuje, mnohí chcú odísť zo školy, polovica z nich užíva  upokojujúce tabletky. 

Zdôraznila, že na škole je zlá atmosféra. 

             Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa opýtal riaditeľa ZŠ s MŠ na stravovanie zadarmo 

v nasledujúcom roku. Ten mu odpovedal, že doteraz k tomu nedostali žiadne usmernenie.  

 

Uznesenie č. 196/2020 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zmeny v školskom  vzdelávacom  programe ZŠ. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 197/2020 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2019/2020. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     1                                        Zdržal sa       0   

                                                 (Mgr. Katarína Falatová) 

 

Uznesenie č. 198/2020 
  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 pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Uznesenie č. 199/2020 
  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 materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

16.2. V tomto bode poslanci OZ prejednali a schválili návrh starostu obce na udelenie 

odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Nadežde Matisovskej vo výške 545,40 Eur za kvalitné 

vykonávanie pracovnej činnosti  v roku 2020 vo výške 9 % z mesačného platu hlavného 

kontrolóra za obdobie január až december 2020. Odmenu navrhol vyplatiť v najbližšom 

výplatnom termíne.  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 200/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežde Matisovskej 

v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti v roku 2020 vo výške 9 % z mesačného 

platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 mesiacov január až december 2020, ktorá bude 

vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 545,40 Eur. 
 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.3. V tejto časti prejednávaného bodu programu zástupca starostu obce Ing. Radoslav 

Lipjanec navrhol poslancom OZ navýšenie platu starostu obce z terajších 40 % na 50 % 

s účinnosťou od 1. januára 2021. Návrh odôvodnil dosahovanými výsledkami za rok 2019 

a 2020 a za dôsledne, zodpovedne a svedomito vykonávanú  prácu v prospech obce.  

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý uviedol, že 40 % navýšenie platu starostu obce je dostatočné, nakoľko  sme 

platení z daní daňových poplatníkov a žijeme v ťažkej dobe. Dosiahnuté ekonomické 

výsledky obce hodnotil pozitívne, ale nedostatky v činnosti starostu vidí v nespolupráci obce 

a vedenia základnej školy. Opýtal sa, či je možné starostovi obce udeliť jednorázovú odmenu. 

Dostalo sa mu odpovede, že to nie je možné.  

Poslanec OZ Ing. Radoslav Lipjanec pozitívne hodnotil dosiahnuté výsledky obce, 

nulové úverové zaťaženie obce a dlhoročné hospodárenie obce, ktoré je v plusových číslach. 

Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková sa opýtala starostu obce koľko zarába. Starosta 

obce jej uviedol, že jeho plat sa vypočíta násobkom koeficientu 2,2 a priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve za rok 2019, ktorý predstavuje sumu 1092,- Eur a násobkom 40% 

schválených poslancami OZ. Poslankyňa ďalej uviedla, že na webovej stránke, kde sú 

zverejnené platy primátorov a starostov obcí sa nenachádza plat starostu obce a naviac má 

vedomosť o tom, že na sekretariát boli doručené tri žiadosti o oznámenie platu starostu obce 

a na tieto žiadosti nebolo odpovedané. Starosta obce jej odpovedal, že nemá zákonnú 

povinnosť zverejňovať svoj plat na rôznych webových stránkach, povinne zverejňujeme 

zápisnicu zo zasadania OZ a tam si túto informáciu každý môže nájsť a vypočítať. Odmietol 

tvrdenia, že na sekretariát obce boli doručené nejaké žiadosti o oznámenie platu starostu 

a nebolo na nich odpovedané. Túto informáciu potvrdila aj hlavná kontrolórka obce. 

Poslankyňa obce v reakcii na vyjadrenia poslanca OZ Ing. Radoslava Lipjanca uviedla, že 

starostovi z titulu jeho funkcie vyplýva pracovať zodpovedne v prospech obce. 

Poslanec OZ Jaroslav Želinský vo svojom vystúpení poukázal na povinnosť zverejniť 

plat starostu obce ak je to potrebné a pripojil sa k návrhu schváliť starostovi obce navýšenie 

platu.  Starosta obce mu odpovedal, že na webovej stránke obce máme zverejnené všetky 

zápisnice zo zasadnutí OZ, ktoré sú v porovnaní s inými samosprávami podstatne detailnejšie 

a sú uvádzané vrátane uznesení a v nich sa každý môže dostať k informáciám, ktoré hľadá 

vrátane informácií o plate starostu obce. 

OZ schválilo starostovi obce Pečovská Nová Ves zvýšenie základného platu o  50 % 

s účinnosťou od 1. januára 2021.  

 

 

 

 



Uznesenie č. 201/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

PhDr. Jaroslavovi Dujavovi, starostovi obce Pečovská Nová Ves v súlade s  § 4, ods. 2 zákona  

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu o 50 % s účinnosťou od 1. januára 2021.  

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       3      

                                                                                                 (PhDr. Slavomír Karabinoš, 

                                                                                                 Mgr. Katarína Falatová, 

                                                                                                 Mgr. Viera Horňáková)     

 

16.4. V tomto bode poslanci OZ prejednali a schválili aktualizáciu cenníka služieb 

poskytovaných obcou s účinnosťou od 1.1.2020. 

 

Uznesenie č. 202/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

aktualizáciu cenníka služieb poskytovaných obcou s účinnosťou od 1.1.2021. 

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

16.5. V tomto bode poslanci OZ prejednali a schválili návrh na vyradenie budovy z majetku 

obce Pečovská Nová Ves, konkrétne - prístavby budovy bývalého OcÚ za zdravotným 

strediskom súpisné č. 773 z dôvodu, že v roku 2019 boli vykonané búracie práce na značne 

poškodenej stavbe a na jej mieste bola postavená nová budova Denného stacionára ASEN 

a teda predmetná budova bývalej obradnej siene (nová prístavba budovy OcÚ súp. č. 733) už 

neexistuje.   

 

Uznesenie č. 203/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

vyradenie prístavby budovy bývalého obecného úradu za zdravotným strediskom súpisné č. 

773 z  majetku obce Pečovská Nová Ves, s odôvodnením, že stavba už fyzicky neexistuje, 

nakoľko v roku 2019 boli vykonané búracie práce značne poškodenej budovy a na jej mieste 

bola postavená nová budova Denného stacionára ASEN. 

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

16.6. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o tom, že tak  ako po minulé 

roky aj tento rok starosta obce nariadil  vykonať  riadnu  inventarizáciu majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2020 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves v termíne od 

9.12.2020 do 27.01.2021. 



Uznesenie č. 204/2020 

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 nariadení starostu obce Pečovská Nová Ves vykonať  riadnu  inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2020 v zmysle ustanovení §§ 

29,30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

termín začatia a ukončenia inventarizácie je od 9.12.2020 do 27.01.2021.  

 

16.7. V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ o dosiahnutých 

výsledkoch a odpočte práce za rok 2020.  Poslanci OZ zobrali jeho informáciu na vedomie. 

 

Urobili sme v roku 2020 

 zrealizovaný projekt „Dopravné riešenie napojenia miestnych komunikácii na stavbu 

EuroVelo 11 – trvalé dopravné značenie“,  

 zrealizovaný projekt „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, 

SO-01 Vodovod“ v lokalite ul. Záhradná - Ľutinská v celkovej dĺžke 370,66 metrov, 

v rámci dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, podanie žiadosti  o kolaudáciu 

stavby, 

 realizácia projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. 

Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“, (administratívna budova bývalej tehelne) v rámci 

dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 a vlastných zdrojov obce, v rozsahu 

zateplenia plášťa, podláh a stropu budovy, výmeny vykurovacieho systému, výmeny 

elektroinštalácie a osvetlenia, bleskozvodu, zabudovania rekuperácie, realizácie nových 

omietok, malieb, keramických a PVC podláh,  sanity a nových zateplených garážových 

brán, pripravujeme podklady pre začatie procesu kolaudácie stavby, 

 výstavba oporného múra okolo prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 

v Pečovskej Novej Vsi (administratívna budova bývalej tehelne), 

 zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia realizáciou projektu „Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 ul. Hlavná, Na Dujave, Pečovská 

Nová Ves“, 

 zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia realizáciou projektu „Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves, ul. Ľutinská, Kvetná, Na Trubalovec 

Pečovská Nová Ves“, 

 zrealizovaný projekt „V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší – I. etapa (28 ks kamier  nového 

kamerového systému v obci) na základe podporenej dotácie z roku 2019 a spoluúčasti 

obce, 

 skolaudovaná stavba denného stacionára ASEN, zaregistrovaná sociálna služba na jeho 

prevádzku, podaná žiadosť o dotáciu na jeho prevádzku, zariadenie denného stacionára 

a príprava jeho uvedenia do prevádzky dňom 1.1.2021, 

 rekonštrukcia a rozšírenie oplotenia areálu výstavby bytových domov na ul. Kvetnej z 

dotácie rezervy predsedu vlády SR z roku 2019, 

 výroba a osadenie autobusovej zastávky na ul. Hlavnej 138/58, 

 sanácia havarijného stavu strechy na šatniach TJ Slovan (nová strecha),  

 majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava pre projekt „Dobudovanie ZTI MRK Pečovská Nová Ves“ 

(pozn. - okolo cesty III. triedy č. III/3183) v prospech obce Pečovská Nová Ves, 



 majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - spoluvlastníckych podielov členov Urbárskej 

spoločnosti Jakovany pozemkové spoločenstvo na ul. Ľutinskej v prospech obce Pečovská 

Nová Ves, 

 zrealizovaný a skolaudovaný projekt „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy 

a vybavenie priestorov knižnice“.  Na jeho realizáciu sme získali nenávratné finančné 

zdroje z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovským 

samosprávnym krajom Prešov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 

IROP spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja v investičnom objeme 

87 092,95 Eur. Projektom sme zmodernizovali školskú knižnicu, vybudovali nadčasovú  

čitáreň, vybudovali mobilnú predeľovaciu stenu  medzi knižnicou a čitárňou, dodali sme 

nový nábytok a knižničné  regály na knihy, audio techniku, nový knižničný softwér a nový 

knižničný fond. Administratívnemu ukončeniu projektu bránia opatrenia v rámci pandémie 

COVID-19, 

 podporený projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít II. – NP PRIM“, získané finančné prostriedky na mzdy dvoch 

asistentov učiteľa a dvoch odborných zamestnancov v materských školách od 1.11.2020 do 

31.10.2022, 

 podporený projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II“, získané finančné prostriedky na mzdy troch 

terénnych pracovníkov a dvoch terénnych sociálnych pracovníkov od 1.11.2019 do 

31.10.2022, 

 podporený projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza“, získané finančné prostriedky na mzdy 

jedného odborného pracovníka - garanta KC, jedného odborného pracovníka KC, jedného 

asistenta pracovníka KC od 1.11.2019 do 31.12.2021, 

 získaná dotácia 17 000,- Eur z MRRaI SR na realizáciu projektu „Dopravné riešenie 

napojenia miestnych komunikácii na stavbu EuroVelo 11 – trvalé dopravné značenie“,  

 získaná dotácia 26 500,- Eur z ÚPSVaR Prešov na vytvorenie 3 pracovných miest (2 

opatrovateliek a 1 sociálnej pracovníčky) do denného stacionára ASEN,  

 získaná dotácia z Environmentálneho fondu na rok 2020 vo výške 115 000,- Eur na 

realizáciu projektu „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. 

Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi“, 

 získaná dotácia z Environmentálneho fondu na rok 2020 vo výške 88 000,- Eur na 

realizáciu projektu „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, SO-

01 Vodovod ul. Záhradná“, 

 získaná dotácia z MV SR vo výške 371500,- Eur na realizáciu projektu  „Dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves“ v rozsahu výstavby 

miestnych komunikácií do rómskej osady na Trubalovec a na ul. Rómsku od cesty III/3183 

s verejným osvetlením a rekonštrukcie a asfaltovania spevnených plôch na ul. Rómskej 

v okolí bytového domu, kostolíka, komunitného centra a materskej školy, 

 získaná dotácia z Environmentálneho fondu na riešenie odpadovej politiky a starostlivosť o 

zeleň vo výške 1 700,- Eur, 

 výsadba alejí stromov (lipy, platany, duby, buky, brezy), 

 realizácia výstavby projektu s názvom „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. - 

Bežný štandard“ na ul Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi,  

 úspešné zvládnutie 1. vlny COVID-19 a následne dvoch kôl celoplošného testovania 

obyvateľstva antigénovými testami v obci.  

 



Príprava investičných akcií  

 uzatvorená zmluva s VSD, a.s. o združenej investícii rekonštrukcie a rozšírenia káblových 

NN rozvodov na ul. Kvetnej k plánovanej výstavbe bytových domov s nájomnými bytmi, 

 prebieha posudzovanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na 

projekt Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves v časti Bukovec, žiadosť je 

v štádiu posudzovania, 

 prebieha posudzovanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na 

projekt „Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“, 

prebieha posudzovanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na 

projekt „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“, žiadosť je v štádiu 

posudzovania, 

 podaná žiadosť o získanie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, na projekt 

„Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, SO-01 Vodovod“ v 

lokalite ul. Hlavná (od Poľského dvora po kaplnku J. Nepomuckého) a Hlavná (od ul. 

Južnej po ul. Za Majerom), 

 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt s názvom 

„Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská 

Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“, 

 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt „Podporou 

hygienických návykov k zdravej komunite v Pečovskej Novej Vsi“ spočívajúceho vo 

výstavbe hygienického centra (spŕch a práčovne) a rozšírenia vodovodu a kanalizácie na 

ul. Rómskej, 

 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt 

„Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves,   ul. Na Pečovec, Stoka 

AA 1-1“  (výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou, ako poskytovateľom zastúpenou miestnou akčnou skupinou Partnerstvo 

BACHUREŇ) 

 komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska (vlastné zdroje obce - prebytok 

z hospodárenia obce), 

 výstavba miestnej komunikácie, chodníka a verejného osvetlenia v lokalite ul. Kvetnej 

k bytovým domom (vlastné zdroje obce - prebytok z hospodárenia obce), 

 pokračovanie v modernizácii verejného osvetlenia v obci (vlastné zdroje obce - prebytok 

z hospodárenia obce), 

 výstavba káblových NN rozvodov na ul. Mlynskej a Na Pečovec (združené investície obce 

a VSD, a.s.), 

 výstavba cyklochodníka na ul. Ľutinskej v smere do Ľutiny ktorý na území našej obce 

zahŕňa  realizáciu stavby „Revitalizácia ul. Ľutinskej, SO-01 Cyklochodník, SO-02  

Turistické zastavenia“, 

 revitalizácia ul. Ľutinskej v rozsahu opráv chodníka, rekonštrukcie verejného osvetlenia, 

 rozšírenie plynofikácie obce Pečovská Nová Ves na ul. Jabloňová, Mlynská, Ľutinská, 

Záhradná, Na Pečovec, (vlastné zdroje obce - prebytok z hospodárenia obce), 

 realizácia projektu s názvom „Pečovská Nová Ves, zvýšenie bezpečnosti chodcov na 

priechodoch pre chodcov na ceste I/68 a III/3183“ spočívajúceho z výstavby 3 priechodov 

pre chodcov s ich nasvietením a dobudovaním cestnej infraštruktúry (vlastné zdroje obce - 

prebytok z hospodárenia obce), 

 podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov na projekt „Posilnenie 

inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov“ 



(vytvorenie jedného pracovného miesta projektového manažéra a zdrojov na zabezpečenie 

kancelárskej, PC techniky a zariadenia kancelárií), 

 príprava povoľovacieho konania pre realizácia výstavby projektu s názvom „Bytový dom v 

obci Pečovská Nová Ves 4x12 B.J. - Bežný štandard“ v rozsahu SO-03 - SO-06 Bytový 

dom 12 B.J.,a spol., na ul Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi,  

Uznesenie č. 205/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce o dosiahnutých výsledkoch v obci Pečovská Nová Ves za rok 2020 

a plánom pripravovaných investičných aktivít na rok 2021.         

 

K bodu č. 17 

 V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ postupne 

vystúpili: 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský poukázal na posledný zber elektroodpadu v obci, kedy 

občania z radov MRK brali elektroodpad vyložený občanmi pred svojimi bránami pripravený 

na zber a odnášali do miestnej osady v domnení, že ho využijú a tam vznikali čierne skládky 

a znečistenie. Upozornil, na skutočnosť, že uplynulý týždeň pri dopravnej zápche spôsobenej 

dopravnou nehodou si viacerí vodiči motorových vozidiel skracovali čakanie v kolónach 

prejazdom motorovými vozidlami po cyklochodníku EuroVelo 11. Starosta obce ho 

informoval, že vo svojom vystúpení už informoval o zabudovaní dopravného značenia 

a zariadenia na cyklochodníku, ktoré na všetkých štyroch miestach možnosti prejazdu cez 

cyklochodník zabránia vjazdu motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky na 

cyklochodník. Naviac ho informoval, že prejazd vozidiel po cyklochodníku zistil aj on 

a požiadal OO PZ Sabinov, aby vyslalo hliadku PZ na riešenie dopravných priestupkov, 

ktorých sa títo vodiči dopúšťali.  

 Poslanec OZ ďalej poukázal na parkovanie motorových vozidiel pred poštou a pred 

materskou školou a žiadal riešenie vzniknutej situácie vytvorením nových parkovísk a postihu 

vodičov, ktorí porušujú pravidlá cestnej premávky. Starosta obce ho informoval, že nás 

dobiehajú chyby z minulosti, t.j. neriešenie parkovania pred obchodnými prevádzkami 

a podobne. Je pravdou, že na uvedených miestach je priestor, kde parkujú motorové vozidla, 

ale nejedná sa však o parkoviská, ale o spevnené plochy. Na uvedených miestach by nám dnes 

žiadny stavebný orgán parkoviska nedovolil, resp. neschválil by ich ani dopravný inžinier 

Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove, nakoľko sa jedná o priamy výjazd, dokonca 

častokrát cúvanie priamo na cestu I/68. Parkovanie na uvedených miestach si vyžaduje 

predovšetkým pochopenie, ohľaduplnosť a hlavne dodržiavanie pravidiel cestnej premávky zo 

strany vodičov.  V prípade zistenia porušenia parkovania má možnosť každý požiadať políciu 

o zjednanie nápravy. Starosta obce ho vyzval, aby prišiel s návrhom na riešenie situácie, ktoré 

bude spĺňať požiadavky pre povolenie stavby parkovísk a bude sa  to riešiť.  

 Poslanec OZ poukázal na potrebu prípravy hrobových miest v novej časti cintorína  

v budúcom roku. 

 Poslanec OZ sa informoval na vývoj súdneho sporu o určenie vlastníckych práv na ul. 

Záhradnej. Starosta obce ho informoval, že konanie vo veci žaloby podanej Jaroslavom 

Strakom proti obci bolo založené, nakoľko žalobca nezaplatil súdny poplatok, druhé konanie 

vo veci žaloby Heleny Dujavovej proti obci bolo vytýčené na termín 4.11.2020, avšak termín 

bol zrušený a pojednávanie bolo odročené na neurčito.  



             Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš navrhol v rámci sociálneho podniku zriadiť 

v obci práčovňu, nakoľko je to požiadavka rodičov MŠ na ul. Na Dujave na pranie posteľného 

prádla. Starosta obce ho informoval, že s týmto zámerom ráta pripravený projekt na výstavbu 

hygienického centra na ul. Rómskej v areáli KC, ktorý mienime financovať z Nórskych 

fondov. Na stavbu máme vydané stavebné povolenie a v práčovni by mali byť nie len práčky, 

ale aj sušičky a naviac zamestnanci, ktorí by mali byť financovaní z projektu. Nato sme 

mysleli v súvislosti s KC a MŠ na ul. Rómskej. Rozšíriť tieto služby o MŠ  na ul. Na Dujave 

sa javí ako vysoko reálne.    

 Poslanec OZ fyzicky odovzdal starostovi obce výzvu Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves o vypísanie výberového konania na riaditeľa školy, ktorému končí 

funkčné obdobie 31.1.2021. Starosta obce ho informoval, že túto písomnosť berie na vedomie 

a predložený výzva bude súčasťou dokumentácie zo zasadnutia OZ. 

 Poslanec OZ sa informoval na stav výzvy na dovybavenie školskej jedálne, nakoľko sa 

obec nenachádza ani medzi podporenými a ani nepodporenými žiadosťami. Starosta obce ho 

informoval, že výzva bola doporučene odoslaná poštou na MŠVVaŠ SR. Po tom, čo riaditeľ 

ZŠ s MŠ požiadal o predloženie podacieho lístka sme zistili, že žiadosť bola odoslaná iba 

poštou, nebola odoslaná elektronicky. Poslanec OZ požiadal o kópiu podacieho lístka, ktorým 

bolo potvrdené odoslanie žiadosti o dotáciu.  

 Poslanec OZ sa ďalej informoval, či boli zamestnancom OcÚ a komunitného centra 

udelené koncoročné odmeny a či ich dostal každý. Starosta mu odpovedal, že  odmeny boli 

priznané všetkým zamestnancom bez jednej zamestnankyne, ktorá bola v posudzovanom 

období disciplinárne riešená za porušene pracovnej disciplíny. Odmeny boli vyplatené vo 

výplatnom termíne za mesiac november 2020. 

 Poslankyňa OZ Viera Horňáková sa informovala, či si obec uplatnila finančné 

prostriedky na odmeny sociálnych pracovníkov v prvej línii za 1. vlnu COVID-19. Starosta 

obce jej odpovedal, že udeľovanie odmien zamestnancom je v jeho kompetencii a vzhľadom 

na jeho posúdenie činnosti v danom období o tieto prostriedky nežiadal. 

 Poslankyňa OZ Viera Horňáková požiadala o riešenie sfunkčnenia čakárne na 

železničnej stanici, nakoľko po prečítaní si vyjadrenia ŽSR na jej interpeláciu prvá časť bola 

zamietavá, ale zo záveru vyplýva, že ŽSR pozývajú obec na stretnutie. Starosta obce 

odpovedal, že inštaláciou kamerového systému v obci vrátane uvedeného objektu verí, že 

dôjde k zastaveniu vandalizmu. Uviedol, že až to situácia dovolí požiada ŽSR o pracovné 

stretnutie. 

 

K bodu č. 18 

 V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety občanov“ vystúpil Jozef Kaduk, 

ktorý požiadal o riešenie situácie so stekajúcou vodou z dažďových zvodov rodinných domov 

a miestnej komunikácie na ul. Záhradnej v dôsledku čoho sa dažďová voda dostáva na jeho 

pozemok. Uviedol, že pred štyrmi rokmi požiadal obec o riešenie opísanej situácie, pričom 

mu bola doručená odpoveď, že boli vyzvaní vlastníci rodinných domov, aby odstránili zvody 

dažďovej vody z ich striech na ulicu. Od tej doby sa situácia nerieši. Starosta mu odpovedal, 

že spoločne s poslancom OZ Ing. Jozefom Kolcunom vyzvali vlastníkov, aby nepúšťali 

dažďovú vodu na ulicu. Starosta obce vyzval Jozefa Kaduka, aby navrhol riešenie, ten 

navrhol vybudovanie odvodňovacieho kanálu smerom k rodinného domu neb. Františka 

Zakuťanského, alebo vybudovanie trativodu. Starosta obce uviedol, že riešenie opísaného 

stavu v tejto chvíli na zasadnutí OZ  isto nenájdeme, ale požiadal predsedu stavebnej komisie 

a prednostu OcÚ o hľadanie riešenia. V danej súvislosti poukázal na povinnosť obce 

postupovať pri hľadaní riešenia zákonným spôsobom a taktiež na existujúcu prekážku využiť 

vedľajší pozemok v rámci riešenia z titulu existujúcej prekážky t.j. podanej žaloby o určenie 

vlastníckeho práva k pozemku vo vzťahu k obci. 



 

K bodu č. 19 

 V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zaželal im a ich rodinám 

požehnané Vianoce plné pokoja, radosti v zdraví, šťastí v kruhu svojich rodín a ukončil 

zasadnutie OZ. 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ján Antol - 

Ing. Jozef Kolcun - 

 

 

 

 

                                                     PhDr. Jaroslav Dujava                                Štefan Vaľuš 

                                                            starosta obce                                       prednosta OcÚ 

  

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková                 

 


