
Starosta obce Pečovská Nová Ves 

Sp. zn.: PNV-2021/8-OCÚ                                    V Pečovskej Novej Vsi, 7.1.2021 

 

 

N á v r h  

 

U Z N E S E N Í 
 

pre per rollam hlasovanie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves  

 konaného dňa 14.1.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Uznesenie č. 1/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

program XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves podľa 

predloženého návrhu: 

 

1. Návrh na schválenie programu rokovania 

2. Návrh na vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová 

Ves 

3. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves 

4. Návrh na zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy na poskytnutie príspevku 

v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“      

č. 2020/01 z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia 

športového areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi“.  

 

Uznesenie č. 2/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 

18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom 

termín konania voľby hlavného kontrolóra obce určuje na deň 18.3.2021 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 250 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 250 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia 

a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves“. 

  

Uznesenie č. 4/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 60 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 60 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom „Pečovská Nová Ves - 

rozšírenie distribučnej siete, SO-01 „A“ ul. Jabloňová, SO-01 „B“ ul. Mlynská, SO-01 

„D“ ul. Záhradná, SO-01 „E“ ul. Ľutinská“. 

 

Uznesenie č. 5/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 15 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 15 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Pečovská Nová Ves, zvýšenie 

bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68 a III/3183“.  

 

Uznesenie č. 6/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Pečovská Nová Ves 2x12 b.j., 

SO-09 Úprava vedenia VO“.  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 7/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Úprava povrchu spevnenej 

plochy pred prevádzkovou budovou sociálneho podniku ul. Hlavná 2, Pečovská Nová 

Ves“.  

 

Uznesenie č. 8/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

 predloženie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves z  Výzvy o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/01 

z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia športového 

areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi“, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 

2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves a Akčným plánom najmenej 

rozvinutého okresu Sabinov, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 50% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého príspevku v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   PhDr. Jaroslav Dujava                                

                                                                                               starosta obce  


