
Starosta obce Pečovská Nová Ves 

Sp. zn.: PNV-2021/175-OCÚ                               V Pečovskej Novej Vsi, 29.3.2021 

 

 

N á v r h  

 

U Z N E S E N Í 
 

pre per rollam hlasovanie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves  

 konané dňa 31.3.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Uznesenie č. 56/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

program XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves podľa 

predloženého návrhu: 

 

1. Návrh na schválenie programu rokovania. 

2. Návrh na doplnenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves  

č. 145/2020 zo dňa 4.11.2020. 

3. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves za za obdobie 

január až marec v roku 2021. 

 

Uznesenie č. 57/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

aktualizáciu uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves č. 145/2020 zo dňa 

4.11.2020 takto: 

 

Pôvodné znenie uznesenia:  

 

 predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov obcou 

Pečovská Nová Ves v rámci  výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského 

orgánu Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na  „Podporu 

vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou 

MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav“ na financovanie projektu s 

názvom „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom 

v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“, 

 



 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce 

Pečovská Nová Ves vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v 

súlade s podmienkami poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných 

neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce. 

 

Úplné - doplnené a upravené znenie Uznesenia č. 145/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce 

Pečovská Nová Ves zo dňa 4.11.2020 je: 

 

Uznesenie č. 145/2020 

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 o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov obcou Pečovská 

Nová Ves v rámci  výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu 

Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na  „Podporu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav“ na financovanie projektu s názvom „Podpora 

vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská 

Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“, pričom ciele projektu sú v 

súlade s platným Plánom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 - 2022,  

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce 

Pečovská Nová Ves vo výške povinného spolufinancovania projektu, t. j. minimálne  5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Uznesenie č. 58/2021 

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 2021 vo výške 30 % 

z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie mesiacov január až marec 2021, ktorá 

bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. 
 

 

 

 

 

                                                                                                   PhDr. Jaroslav Dujava                                

                                                                                               starosta obce  


