
Z Á P I S N I C A 

z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 18.3.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Ing. Radoslav Lipjanec,  Peter Novický do bodu č. 6. 

Verejnosť :     Martina Hermanovská, Peter Hermanovský, Ľuboš Mesarč, 

                       Monika Mesarčová  

                         
K bodu č. 1 

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

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca OZ Ing. Radoslava Lipjanca zo 

zdravotných dôvodov a meškanie poslanca OZ Petra Novického. Skonštatoval, že na 

zasadnutí OZ je fyzicky prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9 poslancov. Konštatoval, 

že OZ je uznášania schopné.  

 

Starosta obce v súvislosti s prítomnosťou dvoch zástupcov verejnosti prítomných na 

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

núdzového stavu spojeného a zákazu usporadúvania hromadných podujatí, ktorý sa 

nevzťahuje na zasadnutia OZ. Poukázal na jednej strane na právo verejnosti byť prítomná na 

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

zúčastní na zasadnutí OZ.  

 

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

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

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

 

Navrhovaný program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy zo zasadnutia odborných komisií 

5. Ročná správa o vykonaných kontrolách za rok 2020 

6. Správa o vykonaných kontrolách 

7. Voľba hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves 

8. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2020 k 31.12.2020. 

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

10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 rozpočtovým opatrením 

č. 1/2021  

11. Návrh schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves 

12. Návrh na schválenie výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves 

13. Návrhy žiadosti na zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výziev na poskytnutie 

nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií 

14. Doručené podania 



15. Návrh na uzatvorenie  zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu medzi mestom 

Lipany a obcou Pečovská Nová Ves 

16. Návrh na zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovskej Novej Vsi 

na rok 2021 

17. Návrh na zmiernenie podmienok nájmu náhradných priestorov vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves po dobu rekonštrukcie zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi 

18. Otázky poslancov OZ 

19. Otázky a podnety občanov 

20. Záver    

 

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

Ves.  

 

Uznesenie č. 9/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

 

program rokovania XXI. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie : Za  7                       Proti     0                                       Zdržal sa       0                                                                                                                                                      

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, referentka organizačného 

oddelenia OcÚ, za overovateľov boli určení Ing. Štefan Tall a Ján Antol.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 10/2021 

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 Ing. Štefana Talla a Jána Antola.                                                               

                                     

                                                                                                                                 

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: Jaroslav 

Želinský, Mgr. Viera Horňáková a Mgr. Katarína Falatová.  

Poslanci OZ zvolili návrhovú komisiu. 

 

Uznesenie č. 11/2021 

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: Jaroslav Želinský, Mgr. Viera Horňáková a  Mgr. Katarína 

Falatová. 

                                                                

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 XIX. zasadnutia OZ konaného 14.12.2020 doposiaľ.  

4.1 Predseda  komisie  Ing. Štefan Tall   informoval,  že   komisia    ekonomická,   kontroly   

a   správy   obecného      majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti   v  

posudzovanom  období  zasadala 15.3.2021, prejednala podklady k jednotlivým bodom 

programu zasadnutia OZ, 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 podpredsedkyne Mgr. Kataríny 

Falatovej v posudzovanom období komisia nezasadala. 

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

Želinský informoval, že v posudzovanom období zasadala dňa 15.3.2021 a prejednala 

podanie majetkového priznania starostom obce za rok 2020 vyplývajúce zo zákonnej 

povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2021 

s konštatovaním splnenia zákonom stanovenej povinnosti zo strany starostu obce 

v požadovanom rozsahu. 

     Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 12/2021 

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 XIX. zasadnutia OZ konaného 

14.12.2020 do 18.3.2021. 

 

 

K bodu č. 5 

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

predniesla ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Informovala, že v roku 2020 bolo 

naplánovaných 7 kontrol, bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce  Pečovská Nová Ves za rok 2019, v decembri bolo vypracované aj stanovisko k návrhu 

rozpočtu a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2021 a k viacročnému návrhu 

rozpočtu obce na roky 2022 - 2023. Konkrétne pomenovala vykonané kontroly 

a konštatovala, že zo všetkých kontrol boli vypracované správy o kontrole, s  ktorými bolo 

obecné zastupiteľstvo po ich ukončení  na svojich zasadnutiach priebežne informované. 

  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

na vedomie. 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 13/2021 

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  

 

ročnú správu hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

K bodu č. 6  

V rámci prejednávaného bodu programu hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda 

Matisovská predniesla správy o výsledku vykonaných kontrol v zmysle plánu kontrol na I. 

polrok roku 2021, konkrétne  kontroly pokladničných príjmov a výdavkov na Obecnom úrade 

v Pečovskej Novej Vsi za rok 2020 a z kontroly služobných ciest starostu obce žiadanej 

poslancami OZ. V tejto časti zasadnutia sa dostavil poslanec OZ Peter Novický. 

V súvislosti s vykonanou kontrolou pokladničných príjmov a výdavkov za  rok 2020 

neboli zistené nedostatky. 

V súvislosti s vykonanou kontrolou služobných ciest starostu obce uviedla, že 

podkladom pre vykonanie kontroly boli knihy jázd, mesačné vyúčtovania spotreby pohonných 

hmôt a interné smernice obce, pričom funkcia starostu obce je verejnou funkciou (§2 odst.1 

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

a primátorov miest), ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Na starostu sa preto 

nevzťahuje ustanovenie Zákonníka práce o evidencii pracovného času, práce nadčas, nočnej 

práce..., preto nie je povinnosťou starostu viesť evidenciu svojej dochádzky. Nesmie však byť 

ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. 

Preto pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie mu patria cestovné náhrady (§6 zákona 

253/1994 Z.z.). Starosta má nárok na cestovné náhrady podľa zákona 283/2002 Z.z.  

o cestovných náhradách. Obec má pre tieto účely internú smernicu o cestovných náhradách 

účinnú od 1.1.2010. Podľa tejto smernice oprávnení povoliť služobnú cestu sú starosta 

a prednosta obce. Na vyúčtovanie pracovnej cesty je potrebné odovzdať cestovný 

príkaz, správu z pracovnej cesty a doklady preukazujúce vedľajšie výdavky, stravné náhrady a 

náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Uviedla, že v kontrolovanom období 

neexistujú doklady v zmysle tejto smernice, čo sa týka pracovných ciest starostu obce. 

Starosta obce používa služobné motorové vozidlo zakúpené v roku 2016, z ktorého kúpou 

súhlasilo obecné zastupiteľstvo. Riadi sa internou smernicou z 1.1.2005 pre používanie 

motorových vozidiel vo vlastníctve obce. Vedie knihu jázd a 1-krát mesačne vypracováva 

zúčtovanie nákladov za pohonné hmoty. Kontrolou bolo zistené, že starosta obce okrem 

nákladov na pohonné hmoty nemal iné výdavky, ktoré by sa týkali konkrétne realizovaných 

pracovných ciest. Vyúčtovania sú doložené dokladmi o kúpe pohonných hmôt a sú v súlade 

s knihou jázd. Všetky jazdy v knihe jázd sú uvedené ako služobné. Išlo hlavne o jazdy v 

rámci obce a v blízkom okolí (Sabinov Prešov, Košice..). Predložila poslancom OZ prehľad 

najazdených kilometrov, spotreby pohonných hmôt v sledovanom období a počty ciest 

trvajúcich minimálne 5 hodín. Výšku spotreby pohonných hmôt schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo v rozpočte obce. Čerpanie tejto položky v sledovanom období nebolo 

prekročené. V závere konštatovala, že čo sa týka zákonnosti neboli kontrolou zistené 

nedostatky. Posúdenie  účelnosti vynaložených prostriedkov je náročnejšie, keďže konkrétny 

účel nie je známy a aký je prínos takýchto ciest pre obec. Obecné zastupiteľstvo, ako orgán 

obce môže od starostu žiadať, aby zastupiteľstvu predkladal evidenciu a sumárnu správu 

o svojich pracovných cestách. 

  Poslanci OZ zobrali správy hlavnej kontrolórky obce na vedomie. 



Uznesenie č. 14/2021 

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 hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadeždy Matisovskej o výsledku 

vykonaných kontrol pokladničných príjmov a výdavkov na Obecnom úrade v Pečovskej 

Novej Vsi za rok 2020 a kontroly služobných ciest starostu obce v zmysle plánu kontrol na I. 

polrok roku 2021. 

 

 

K bodu č. 7 

V úvode prejednávaného bodu programu poslanci OZ rozhodli o tajnej voľbe 

hlavného kontrolóra obce.  

 

Uznesenie č. 15/2021 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

tajnú voľbu hlavného kontrolóra Obce Pečovská Nová Ves. 

                                                                

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                                                                                 

Starosta obce vzhľadom na neprítomnosť poslanca OZ Ing. Radoslava Lipjanca, ktorý 

bol OZ zvolený za predsedu volebnej komisie (uznesenie OZ č. 194/2018 zo dňa 10.12.2018 - 

zloženie: Ing. Radoslav Lipjanec, Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Katarína Falatová) navrhol doplniť 

predmetnú komisiu o tretieho člena, aby mohla v rámci voľby hlavného kontrolóra obce 

zákonne pracovať. Za jej tretieho člena navrhol Ing. Štefana Talla.  

Poslanci OZ schválili voľbu poslanca OZ Ing. Štefana Talla za ďalšieho člena 

volebnej komisie. 

Poslanci OZ schválili pracovný úväzok hlavného kontrolóra na nasledujúce funkčné obdobie vo 

výške 30 %. % a určenie platu hlavného kontrolóra v súlade s §18c zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Uznesenie č. 16/2021 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

Ing. Štefana Talla za člena volebnej komisie.  

    

Hlasovanie : Za   6                         Proti   1                                     Zdržal sa       1  

                                                         (Mgr. Viera Horňáková)        (Ing. Štefan Tall) 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 17/2021 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Pečovská Nová  Ves vo výške 30% a určenie platu 

hlavného kontrolóra v súlade s §18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

                                   

        

V tejto časti prejednávaného bodu programu sa poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková 

opýtala starostu obce na to, aký je rozdiel vyhlásiť výberové konanie na hlavného kontrolóra 

obce a nevyhlásiť výberové konanie na riaditeľa školy. Starosta obce jej odpovedal, že 

aktuálne a opakovane je vyhlásený núdzový stav, spojený so zákazom zhromažďovania sa, 

pričom zasadnutia OZ na rozdiel od iných zhromaždení majú udelenú výnimku na ich 

konania. Voľba hlavného kontrolóra prebieha na zasadnutí OZ za prísnych proti- 

pandemických opatrení. 

                                                                                                 

V ďalšej časti prejednávaného bodu programu Ing. Alena Nalevanková, referentka 

organizačného oddelenia OcÚ informovala prítomných o tom, že do výberového konania na 

hlavného kontrolóra Obce Pečovská Nová Ves sa prihlásili spolu štyria uchádzači, konkrétne: 

Ing. Jozef Lukáč, PhD., JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, Ing. Martina Kolarčíková a Ing. Mária 

Galeštoková.  Konštatoval, že po kontrole náležitostí vyplývajúcich z podmienok výberového 

konania  vykonaných komisiou všetci štyria uchádzači splnili podmienky a boli pozvaní na 

dnešný deň, t.j. 18.3.2021 k voľbe  hlavného kontrolóra Obce Pečovská Nová Ves.  

  

V ďalšej časti starosta obce postupne predstavil prítomných uchádzačov a vyzval ich, 

aby jednotlivo, v poradí v akom boli na OcÚ Pečovská Nová Ves doručené  prihlášky do 

výberového konania odprezentovali po dobu maximálne 5 minút svoju osobu, dôvod 

uchádzať sa o funkciu kontrolóra  a svoju predstavu o výkone funkcie, o ktorú sa uchádzajú. 

Jednotlivým uchádzačom boli kladené otázky poslancami OZ a starostom obce. Postupne 

pred poslancov OZ predstúpili Ing. Jozef Lukáč, PhD., JUDr. Mgr. Jozef Kušnír a Ing. Mária 

Galeštoková. Uchádzačka Ing. Martina Kolarčíková sa na voľbu hlavného kontrolóra obce 

nedostavila.  

 

Po vypočutí uchádzačov nasledovalo 1. kolo tajnej voľby hlavného kontrolóra obce. 

Podpredseda volebnej komisie poslanec Ing. Jozef Kolcun konštatoval, že výsledky 

hlasovania v 1. kole boli nasledovné: počet hlasovacích lístkov 8, počet vydaných hlasovacích 

lístkov - 8, počet platných hlasovacích lístkov 8. Výsledky hlasovania – Ing. Jozef Lukáč, 

PhD. - 2 hlasy, JUDr. Mgr. Jozef Kušnír – 2 hlasy, Ing. Mária Galeštoková - 4 hlasy.  

 

Nakoľko v 1. kole nebol zvolený hlavný kontrolór obce, pristúpilo sa k 2. kolu voľby. 

Podpredseda volebnej komisie poslanec Ing. Jozef Kolcun konštatoval, že výsledky 

hlasovania v 2. kole boli nasledovné: počet hlasovacích lístkov 8, počet vydaných hlasovacích 

lístkov - 8, počet platných hlasovacích lístkov 8. Výsledky hlasovania – Ing. Jozef Lukáč, 

PhD. - 1 hlas, JUDr. Mgr. Jozef Kušnír – 2 hlasy, Ing. Mária Galeštoková - 5 hlasov.  



 

Za hlavnú kontrolórku obce Pečovská Nová Ves na funkčné obdobie od 1.4.2021 do 

31.3.2027 bola poslancami OZ zvolená Ing. Mária Galeštoková. 

 

 

Uznesenie č. 18/2021 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

volí   

 

za  hlavného  kontrolóra  Obce Pečovská Nová  Ves Ing. Máriu Galeštokovú.                                                                                                                            

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 19/2021 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

súhlasí   

 

u hlavnej  kontrolórky  Obce Pečovská Nová  Ves Ing. Márie Galeštokovej s výkonom jej 

podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti.                                                                                                                            

 

Hlasovanie : Za   8                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

                                   

 

K bodu č. 8 

 V tomto bode starosta obce informoval prítomných o čerpaní rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 31.12.2020. Uviedol, že bežné príjmy obce v uplynulom roku predstavovali sumu 

2 843 404,95 Eur, kapitálové príjmy sumu 526 313,22 Eur, finančné príjmy sumu 129 846,14 

Eur, spolu príjmy obce predstavovali sumu 3 499 564,31 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  spolu sumu 

132 594,31 Eur, príjmy spolu sumu 3 632 158,62 Eur. Bežné výdavky obce predstavovali 

sumu 707 531,40 Eur, kapitálové výdavky obce sumu 535 880,89 Eur, finančné výdavky obce 

sumu 30 022,00 Eur, výdavky obce spolu činili 1 273 434,29 Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ 

spolu sumu 1 777 664,09 Eur, výdavky spolu sumu  3 051 098,38 Eur.  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ na porovnanie grafické prehľady hospodárenia 

obce, prehľady prebytkov v hospodárení obce, prehľady poskytovaných finančných 

prostriedkov ZŠ s MŠ obcou v rámci originálnych kompetencií, všetko za obdobie od roku 

2010 do 2020. 

 

Starosta obce informoval o tom, že rezervný fond obce Pečovská Nová Ves ku dňu 

31.12.2020 predstavoval sumu 446 012,66 Eur. Uviedol, že obec v uplynulom roku 2020 roku 

napriek náročnej ekonomickej a spoločenskej situácii hospodárila s prebytkom 581 030,- Eur, 

z čoho do rezervného fondu obce môžeme rátať s neviazanou sumou 487 784,79 Eur. 

Konštatoval, že na rok 2021 môžeme rátať spolu v rezervnom fonde obce so sumou 

933 887,45 Eur. Zdôraznil, že obec má popri vyššie uvedených dosiahnutých výsledkov 

nulové úverové zaťaženie. 

 



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

Karabinoš, ktorý žiadal od starostu obce vysvetlenie, ako došlo k dosiahnutému prebytku 

v hospodárení obce. Starosta obce odpovedal na jeho otázku. 

  

Poslanci OZ zobrali čerpanie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na vedomie.  

 

 

Uznesenie č. 20/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2020. 

 

 

K bodu č. 9  

V tomto bode programu starosta obce predniesol návrhy na: čerpanie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na  investičnú akciu s názvom 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves – južná časť“ v  sume  

47 000,- Eur, nákup konvektomatu do školskej jedálne v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves v  sume  

20 000,- Eur,  na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby „Bytový dom v 

obci Pečovská Nová Ves 4x12 B.J. - Bežný štandard“  v  sume  21 700,- Eur.  

 

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

Karabinoš, ktorý sa spýtal starostu obce čo bolo také vážne, že o rozdelení finančných 

prostriedkov z rezervného fondu sa rozhodovalo rokovaním OZ per rollam dňa 14.1.2021 

a načo boli uvedené finančné prostriedky použité. Starosta obce ho informoval, že k čerpaniu 

finančných  prostriedkov ešte nedošlo, ale príprava jednotlivých investičných akcií si 

vyžaduje aj niekoľkomesačnú prípravu. Ako príklad uviedol investíciu rozšírenia plynovodu 

v obci, ktorá po verejnom obstarávaní na zemné práce a zhotoviteľa stavby začne už 

v pondelok 22.3.2021. Na žiadosť poslanca OZ mu zopakoval investičné akcie, na ktoré boli 

finančné prostriedky poslancami OZ rozdelené a to aj napriek tomu, že sú vymenované 

v zápisnici zo zasadnutia OZ. Poslanec OZ sa taktiež informoval na plynofikáciu ulice 

Jabloňovej k pozemku pánov Mesarča a Lazoríka. Starosta mu odpovedal, že investičná akcia 

má právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie aj na parcelu KN-C 780/65, pričom 

plynofikácia ráta aj s danou časťou Jabloňovej ulice. Uviedol, že pracovník stavebného úradu 

počas týždňa dal kópiu stavebného povolenia p. Mesarčovi a p. Hermanovskému. Poslankyňa 

OZ Mgr. Viera Horňáková sa informovala o tom, čo bude so zastávkou autobusu na ul. 

Hlavnej v spodnej časti obce smerom na Sabinov. Starosta jej odpovedal, že aktuálne čakáme 

na výsledok podanej žiadosti o dotáciu na vodovod v danej lokalite a po vybudovaní 

inžinierskych sieti je možné riešiť nie len zastávku, ale aj chodník. Poslanec OZ Jaroslav 

Želinský žiadal v prípade modernizácie uvádzať aj konkrétne ulice, nie len názov projektu 

a označenie etapy č.1. Starosta obce mu vymenoval názvy ulíc, ktorých sa modernizácia 

verejného osvetlenia týka. 

 

Poslanci OZ schválili návrh čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce Pečovská Nová Ves. 

 

 



Uznesenie č. 21/2021 

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 47 000,- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 47 000, Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v obci Pečovská Nová Ves – južná časť – 1. etapa“. 
  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 22/2021 

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 20 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 20 000,- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na nákup konvektomatu do školskej jedálne v ZŠsMŠ Pečovská 

Nová Ves. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 23/2021 

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 21 700,- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 21 700,- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby 

„Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 4x12 B.J. - Bežný štandard“. 

  

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 10 

   V predmetnom bode programu starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021. Detailne pomenoval 

príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu a informoval, že rozpočet  obce je navrhovaný ako 

vyrovnaný.  

 

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

Karabinoš, ktorý žiadal odpoveď na otázky ako vychádzajú obci náklady testovania na 

ochorenie Covid-19, opravu strechy v škole, informácie k podporenému projektu „Efektívna 



samospráva“ a navrhol udelenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce pri príležitosti 

ukončenia jej funkčného obdobia. Starosta obce odpovedal na jeho otázky. 

 

Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 

rozpočtovým opatrením č. 1/2021 zo dňa 18.3.2021. 

 

Uznesenie č. 24/2021 

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. 1/2021 zo dňa 18.3.2021 spočívajúce 

prekročení príjmov v celkovej sume 639 900,-  Eur  a v prekročení výdavkov v celkovej sume 

639 900,- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 3 672 900,-  Eur. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                                                                                 

 

 

K bodu č. 11 

             V predmetnom bode programu poslanci OZ prejednali a schválili predaj 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 a Eve Cicmanovej, r. 

Feckovej, obaja bytom ul. Na Trubalovec 268/24, 082 56 Pečovská Nová Ves  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. Zámer predaja parcely registra KN-C 1542/75, zapísanej na LV 

1793 pre k.ú. Pečovská Nová Ves bol schválený uznesením OZ č. 176/2020 dňa 14.12.2020 a 

návrh na schválenie predaja pozemku OZ bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli 

obce od 30.12.2020. 

               

Uznesenie č. 25/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predaj 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 za 

cenu 10.- Eur/m2, pričom 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, pričom vlastníctvo parcely obcou Pečovská 

Nová Ves zistili až v roku 2020. 

 

Hlasovanie : Za     8                       Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 12 

        V predmetnom bode programu starosta obce informoval prítomných o výsledku 

obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) na predaj  pozemku vo vlastníctve obce - 

novovytvorenej parcely registra KN-C 884/10 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná 



plocha a nádvorie, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 884/1, 

zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves a to geometrickým plánom č. 206/2020 zo 

dňa 12.8.2020 na oddelenie pozemku p.č. 884/10, vyhotoveného spoločnosťou Ing. Pavol 

Dulín, s.r.o. Prešov, Spannerovej č.1/14140, 080 01 Prešov, IČO: 44327536 úradne overeného 

Okresným úradov v Sabinove, katastrálnym odborom pod č. G1-458/2020 dňa 26.8.2020. 

Uviedol, že zámer predaja predmetnej parcely formou OVS bol schválený uznesením OZ č. 

131/2020 zo dňa 30.9.2020. Podmienky OVS na predaj predmetnej parcely boli schválené 

uznesením OZ č. 132/2020 zo dňa 30.9.2020. Následne bola obcou dňa 28.12.2020 vyhlásená 

OVS, do ktorej sa prihlásil jeden účastník s navrhnutou cenou na kúpu pozemku za cenu 10,- 

Eur/m2. Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie výsledku OVS. 

 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ Jaroslav Želinský, 

ktorý sa u poslanca OZ Petra Novického informoval na estetiku a úpravu (oplotenie) 

pozemku, ktorý bol predmetom OVS.  Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš navrhol do 

budúcna obdobné prípady prejednať v príslušných komisiách. Starosta obce na diskusiu 

poslancov OZ reagoval slovami, kde boli, keď sa schvaľoval zámer predaja pozemku OVS 

a schvaľovali sa podmienky OVS, pričom už v tom čase disponovali geometrickým plánom 

na predmet predaja. V tom čase neodzneli žiadne pripomienky a teraz, keď je OVS už  

vyhodnotená sa vedie diskusia, ktorá je de facto bezpredmetná. 

 

Poslanci OZ zobrali informáciu o výsledku OVS na vedomie a schválili jej výsledok. 

 

Uznesenie č. 26/2021 

 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 výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská Nová Ves dňa 

28.12.2020 na predaj pozemku vo vlastníctve obce - novovytvorenej parcely registra KN-C 

884/10 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla 

oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 884/1, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská 

Nová Ves a to geometrickým plánom č. 206/2020 zo dňa 12.8.2020 na oddelenie pozemku 

p.č. 884/10, vyhotoveného spoločnosťou Ing. Pavol Dulín, s.r.o. Prešov, Spannerovej 

č.1/14140, 080 01 Prešov, IČO: 44327536 úradne overeného Okresným úradov v Sabinove, 

katastrálnym odborom pod č. G1-458/2020 dňa 26.8.2020.  

 

Uznesenie č. 27/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

výsledok obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská Nová Ves na predaj pozemku 

vo vlastníctve obce - novovytvorenej parcely registra KN-C 884/10 o výmere 123 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra 

KN-C 884/1, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves a to geometrickým plánom č. 

206/2020 zo dňa 12.8.2020 na oddelenie pozemku p.č. 884/10, vyhotoveného spoločnosťou 

Ing. Pavol Dulín, s.r.o. Prešov, Spannerovej č.1/14140, 080 01 Prešov, IČO: 44327536 úradne 

overeného Okresným úradov v Sabinove, katastrálnym odborom pod č. G1-458/2020 dňa 

26.8.2020, pričom jediný a súčasne najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj 

parcely predložili manželia Peter Novický, nar. 29.10.1984 a  Simona Novická, r. Matisovská, 



nar. 12.8.1988, obaja bytom ul. Kostolná 435/49, 082 56 Pečovská Nová Ves, ktorí navrhli 

kúpnu cenu predmetného pozemku vo výške 10,- Eur/m2, spolu 1 230,- Eur (slovom: 

tisícdvestotridsať Eur). 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                Zdržal sa       2  

                                                                                            (Jaroslav Želinský, Peter Novický) 

 

 

K bodu č. 13 

13.1. V rámci predmetného bodu programu starosta obce predložil poslancom OZ návrh na 

aktualizáciu schválenej žiadosti o 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“ 

(uznesenia OZ č. 8/2021 zo dňa 14.1.2021). 

 

 Poslanci OZ schválili aktualizáciu uznesenia OZ č. 8/2021 zo dňa 14.1.2021. 

 

Uznesenie č. 28/2021 

 

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. 8/2021 zo dňa 

14.1.2021 takto: 

 

 pôvodné znenie uznesenia v časti uznesenia týkajúcej sa zabezpečenia finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie „zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške 50% z celkových výdavkov projektu 

a poskytnutého príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,“  
 

doplnené (konkretizované) znenie s uvedením sumy: „zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 50 608,70 Eur, čo predstavuje 

50% z celkových výdavkov projektu vo výške 101 217,37 Eur a poskytnutého 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,“ 
 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  
 
 

Úplné - doplnené (konkretizované) znenie Uznesenia č. 8/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce 

Pečovská Nová Ves zo dňa 14.1.2021 je  

 

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 50 608,70 

Eur, čo predstavuje 50% z celkových výdavkov projektu vo výške 101 217,37 Eur 

a poskytnutého príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

13.2. V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obci bolo v uplynulých 

dňoch doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP na investičnú podporu 

projektov „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“. Vzhľadom na obsah 

rozhodnutia obec podala proti rozhodnutiu odvolanie na riadiaci orgán a súčasne do uzávierky 

najbližšieho kola otvorenej výzvy podá opakovane žiadosť o NFP poníženú o jedno 

z technických zariadení, ktoré nám v rozhodnutí napadli ako „nadštandardné“.  

 

 Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce k žiadosti o NFP na 

investičnú akciu „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“.   

 

 V tejto časti rokovania OZ sa na miestnosti dostavili zástupcovia verejnosti. 

 

Uznesenie č. 29/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves PhDr. Jaroslava Dujavu o zapojenie obce 

Pečovská Nová Ves  k žiadosti o NFP na investičnú akciu „Rozšírenie zberného dvora v obci 

Pečovská Nová Ves“.   

 

 Po prejednaní predmetného bodu programu nasledovala prestávka v rokovaní OZ. Po 

prestávke pokračovalo rokovanie OZ. Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš navrhol, aby 

bod programu č. 19 „Otázky a podnety občanov“ bol prejednaný ako ďalší v poradí, nakoľko 

sú na zasadnutí OZ zástupcovia verejnosti, aby nemuseli čakať až do záveru rokovania. 

Poslanci OZ súhlasili so zmenou poradia prejednávaných bodov programu. 

 

 

K bodu č. 19 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ vystúpil Ľuboš Mesarč, ktorý 

emotívne oznámil, že si nahráva svoje vystúpenie na mobilný telefón, aby mal dôkaz 

o vyjadrení starostu k otázke realizácie plynovodu na ul. Jabloňovej v časti, kde sa nachádza 

jeho novostavba  rodinného domu a novostavba rodinného domu p. Hermanovského. Starosta 

obce mu odpovedal, že  napriek tomu, že na túto otázku už dnes raz odpovedal poslancovi 



PhDr. Karabinošovi zopakuje to ešte raz, že cez týždeň dal pracovník stavebného úradu 

menovanému a p. Hermanovskému kópiu právoplatného a vykonateľného stavebného 

povolenia na rozšírenie plynovodu v obci vrátane parciel registra KN-C 780/65 a 780/68, 

ktoré sa nachádzajú na ul. Jabloňovej, v časti kde sa nachádzajú ich novostavby rodinných 

domov. Uviedol, že plynovod bude fyzicky realizovaný v blízkom čase a to v časti bližšie 

k pozemku p. Hermanovského, kde bude na hranici obecného pozemku a pozemku 

menovaného plynová skrinka, ktorá bude slúžiť jednak na odvzdušnenie vedenia, ale aj ako 

následná prípojka. Starosta uviedol, že v tomto čase na uliciach správcovia sietí vyznačujú 

vedenia vodovodu, kanalizácie a elektriny. Ľuboš Mesarč uviedol, že obec s nimi 

nekomunikuje, že informácie o tom, čo sa v ich okolí deje musia prácne zisťovať zo zápisníc 

OZ a úradnej tabule na webovej stránky obce. 

   

  V diskusii následne postupne vystúpili aj p. Hermanovský, p. Hermanovská a p. 

Mesarčová, predmetom ich otázok a vyjadrení bola realizácia kanalizácie, ktorú si realizovali 

na vlastné náklady, kopanie elektrickej prípojky p. Hermanovským od RIS skrine na vlastné 

náklady, blato na ulici, kde obec podľa ich vyjadrenia nevysypala  kamenivo, hoci v iných 

častiach ulice kamenivo sypala. Menovaní žiadali vysypanie kameňa na ulici, nakoľko je tam 

blato. Na ich otázky a vyjadrenia odpovedal starosta obce, pričom skonštatoval, že od roku 

2018 v danej lokalite obec zrealizovala verejný vodovod, kanalizáciu, verejné osvetlenia 

a elektrické NN rozvody k rozvodným RIS skriniam, od ktorých sa následne napájajú 

elektrické pripojenia k jednotlivým rodinným domom. Ich rozmiestnenie navrhol projektant, 

nie starosta obce. V každej veci bolo vydané stavebné povolenie, ktoré prebiehalo verejnou 

vyhláškou. Uviedol, že obec v blízkej dobe po dokončení plynovodu, ktorý sa toho času 

realizuje vyzve všetkých vlastníkov pozemkov v dotknutých lokalitách, aby si zrealizovali 

prípojky inžinierskych sietí k pozemkom, nakoľko na budúci rok je zámerom obce na ul. 

Jabloňovej, Mlynskej a Záhradnej vybudovať miestne komunikácie a chodníky. K otázke 

miestnej komunikácie k novostavbám prítomných starosta uviedol, že projektová 

dokumentácia neráta s vybudovaním chodníkov tak ako si to priali, aby nenavyšovali vstup na 

pozemky. 

  Po ukončení predmetného bodu programu zástupcovia verejnosti opustili rokovaciu 

miestnosť. 

 

 

K bodu č. 14 

V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali doručené podania: 

14.1. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie 

podzemného elektrického vedenia (predpokladaná dĺžka 15 m) na   pozemku  vo  vlastníctve  

obce Pečovská Nová Ves, konkrétne   parcele registra KN-C 780/68, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech 

Východoslovenskej distribučnej, a.s. ul. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 za 

jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 45,- Eur bez 

DPH na dobu neurčitú. 

  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 30/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia 

(predpokladaná dĺžka 15 m) na   pozemku  vo  vlastníctve  obce Pečovská Nová Ves, 

konkrétne   parcele registra KN-C 780/68, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech Východoslovenskej distribučnej, 

a.s. ul. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 za jednorázovú náhradu a náhradu za 

obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 45,- Eur bez DPH. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

              

14.2. Poslanci OZ prejednali a schválili uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na bezodplatne 

uloženie nadzemného elektrického vedenia (počet podperných bodov 2 ks) a podzemného 

elektrického vedenia (podľa dokumentácie) na   pozemkoch  vo  vlastníctve  obce Pečovská 

Nová Ves, konkrétne   parcele registra KN-C 1544/26, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná 

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves a parcele registra KN-C 1542/76, druh pozemku ostatná 

plocha, zapísaná na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech Východoslovenskej 

distribučnej, a.s. ul. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361. 

  

Uznesenie č. 31/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na bezodplatne uloženie nadzemného elektrického 

vedenia (počet podperných bodov 2 ks) a podzemného elektrického vedenia (podľa 

dokumentácie) na   pozemkoch  vo  vlastníctve  obce Pečovská Nová Ves, konkrétne  na  

parcele registra KN-C 1544/26, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves a parcele registra KN-C 1542/76, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná 

na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s. ul. 

Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, bezodplatne na dobu neurčitú. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

              

14.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť  Milana Červeňáka a Alžbety Feriovej, obaja 

bytom ul. Rómska 8, Pečovská Nová Ves o prenájom pozemku na ul. Rómskej číslo registra 

KN-C 1494/17 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavaná plocha, ktorá vznikla oddelením 

z pôvodnej parcely registra KN-C 1494/42, druh pozemku zastavaná plocha, zapísanej na LV 

1116 a to geometrickým plánom č. 280/2020 zo dňa 4.12.2020 vypracovaného spoločnosťou 

Ing. Pavol Dulín, s.r.o., Spannerovej č. 1/14140, 080 01 Prešov, úradne overeným 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove sp. zn.: G1-731/2020 zo dňa 21.12.2020 

za účelom legalizácie čiernej stavby rodinného domu. 

 

 



Uznesenie č. 32/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

prenájom parcely registra KN-C 1494/17 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 

ktorá vznikla oddelením geometrickým plánom č. 280/2020 zo dňa 4.12.2020 na zameranie 

rodinného domu p.č. 1494/17, na vydanie kolaudačného rozhodnutia, vypracovaného 

spoločnosťou Ing. Pavol Dulín, s.r.o., Spannerovej č. 1/14140, 080 01 Prešov, úradne 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Sabinove sp. zn.: G1-731/2020 zo dňa 

21.12.2020 z pôvodnej parcely vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, registra KN-C 

1494/42, druh pozemku zastavaná plocha, zapísanej na LV 1116 v prospech nájomcov Milana 

Červeňáka, nar. 30.5.1963  a Alžbety Feriovej, nar. 27.12.1973, obaja bytom ul. Rómska 8, 

Pečovská Nová Ves za účelom legalizácie čiernej stavby rodinného domu za nájomné 0,20 

Eur/m2/rok na dobu 10 rokov od podpisu nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.4. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Róberta Mojzeša, nar. 7.5.1987, bytom ul. Za 

Majerom 805/5, Pečovská Nová Ves, konateľa spoločnosti RM GROUP SK s.r.o., ul. Za 

Majerom 805/5, Pečovská Nová Ves, ktorá je vlastníkom budovy súp. č. 649 na ul. Hlavnej 

v Pečovskej Novej Vsi, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na  pozemkoch  vo  vlastníctve obce  

Pečovská Nová Ves, konkrétne parcelách  registra KN-C 1152/2 a KN-C 1101/29, zapísaných 

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia budovy súp. č. 649 na ul. Hlavnej 

v Pečovskej Novej Vsi na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 33/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcelách registra 

KN-C 1152/2 a KN-C 1101/29, zapísaných na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu 

napojenia budovy súp. č. 649 na ul. Hlavnej v Pečovskej Novej Vsi na verejné inžinierske 

siete v prospech spoločnosti RM GROUP SK s.r.o., ul. Za Majerom 805/5, Pečovská Nová 

Ves, IČO: 52165957 za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 



Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.5. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Ing. Dominika Adamka, bytom ul. Janka 

Kráľa 211/23, Lipany a RNDr. Petry Adamkovej, bytom ul. Na Rybníkoch 487/9, Pečovská 

Nová Ves, stavebníkov novostavby rodinného domu bez súpisného čísla na parcele registra 

KN-C 535/7, zapísanej na LV 2250, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na   

pozemku  vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

z dôvodu napojenia novostavby rodinného domu na verejné inžinierske siete za podmienok, 

že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného 

bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve 

o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení 

vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 34/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia novostavby rodinného domu bez súpisného čísla, 

nachádzajúcej sa na parcele registra KN-C 535/7, zapísanej na LV 2250, k.ú. Pečovská Nová 

Ves na verejné inžinierske siete v prospech Ing. Dominika Adamka, nar. 30.5.1993, bytom ul. 

Janka Kráľa 211/23, Lipany a RNDr. Petry Adamkovej, nar. 18.7.1994, bytom ul. Na 

Rybníkoch 487/9, Pečovská Nová Ves za podmienok, že všetky finančné náklady spojené 

s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov 

spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za 

podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude 

znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.6. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Heleny Dujavovej, bytom ul. Záhradná 93/21, 

Pečovská Nová Ves, vlastníčky parcely registra KN-C 545/1, zapísanej na LV 112, k.ú. 

Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia  vyššie 

uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 



bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 35/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C 545/1, zapísanej na LV 112, 

k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné inžinierske siete v prospech Heleny Dujavovej, nar. 

11.12.1946, bytom ul. Záhradná 93/21, Pečovská Nová Ves za podmienok, že všetky finančné 

náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.7. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jarmily Dinisovej, bytom ul. Záhradná 96/23, 

Pečovská Nová Ves, spoluvlastníčky parcely registra KN-C 542, zapísanej na LV 640, k.ú. 

Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia vyššie 

uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 36/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C 542, zapísanej na LV 640, 

k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné inžinierske siete v prospech Jarmily Dinisovej, nar. 

28.4.1972, bytom ul. Záhradná 96/23, Pečovská Nová Ves za podmienok, že všetky finančné 

náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 



poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.8. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jozefa Kravca, nar. 7.2.1961, bytom ul. 

Záhradná 94/44, Pečovská Nová Ves, vlastníka parcely registra KN-C 544/1, zapísanej na LV 

82, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia vyššie 

uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 37/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C 544/1, zapísanej na LV 82, 

k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné inžinierske siete v prospech Jozefa Kravca, nar. 7.2.1961, 

bytom ul. Záhradná 94/44, Pečovská Nová Ves  za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.9. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jána Verbovského a manželky Anny 

Verbovskej,  obaja bytom ul. Záhradná 92/20, Pečovská Nová Ves, spoluvlastníkov parcely 

registra KN-C 546/1, zapísanej na LV 337, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky 

na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

z dôvodu napojenia vyššie uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že 

všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 



bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 38/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C 546/1, zapísanej na LV 337, 

k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné inžinierske siete v prospech Jána Verbovského, nar. 

29.12.1948 a manželky Anny Verbovskej, nar. 21.7.1948, obaja bytom ul. Záhradná 92/20, 

Pečovská Nová Ves  za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.10. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jozefa Kolcuna a manželky Anny 

Kolcunovej, bytom ul. Záhradná 102/29, 082 56 Pečovská Nová Ves, spoluvlastníkov parcely 

registra KN-C 533, zapísanej na LV 11, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky 

na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

z dôvodu napojenia vyššie uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že 

všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 39/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C 533, zapísanej na LV 11, k.ú. 



Pečovská Nová Ves  na verejné inžinierske siete v prospech Jozefa Kolcuna, nar. 23.3.1952 a  

Anny Kolcunovej, nar. 3.2.1953, obaja bytom ul. Záhradná 102/29, Pečovská Nová Ves za 

podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného 

z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na 

zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy 

o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

         
14.11. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Mgr. Gabriely Ižarikovej PhD., bytom ul. 

Helsinská 2626/7, 040 13 Košice, spoluvlastníčky parcely registra KN-C 547/1, zapísanej na 

LV 29, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia vyššie 

uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 40/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C 547/1, zapísanej na LV 29, 

k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné inžinierske siete v prospech Mgr. Gabriely Ižarikovej 

PhD., nar. 23.3.1974, bytom ul. Helsinská 2626/7, 040 13 Košice za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

         
14.12. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jozefa Hraška, nar. 6.6.1987, bytom ul. 

Kukučínová 25, Lipany,  stavebník novostavby rodinného domu bez súpisného čísla, na 

parcele registra KN-C 224/3 zapísanej na LV 1330, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej 



prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 

1082/4, druh pozemku záhrada, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu 

napojenia vyššie uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 41/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia novostavby rodinného domu bez súpisného čísla, na 

parcele registra KN-C 224/3 zapísanej na LV 1330, k.ú. Pečovská Nová Ves   na verejné 

inžinierske siete v prospech Jozefa Hraška, nar. 6.6.1987, bytom ul. Kukučínová 25, Lipany 

za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného 

z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na 

zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy 

o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

         
14.13. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť spoločnosti BETON GARONE s.r.o., ul. 

Ľutinská 686/55, Pečovská Nová Ves, IČO: 36489603, vlastníka parcely registra KN-C 

481/20, zapísanej na LV 1677, k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

uloženie kanalizačnej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, 

parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 

1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia vyššie uvedenej parcely na verejnú 

kanalizačnú sieť za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 42/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia 

parcely registra KN-C 482/20, zapísanej na LV 1677, k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejnú 

kanalizačnú sieť v prospech spoločnosti BETON GARONE s.r.o., ul. Ľutinská 686/55, 

Pečovská Nová Ves, IČO: 36489603  za podmienok, že všetky finančné náklady spojené 

s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov 

spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za 

podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude 

znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.14. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jaroslava Straku, bytom ul. Záhradná 24, 

082 56 Pečovská Nová Ves, spoluvlastníkov parcely registra KN-C 539, zapísanej na LV 544, 

k.ú. Pečovská Nová Ves o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia vyššie 

uvedenej parcely na verejné inžinierske siete za podmienok, že všetky finančné náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady 

poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení vecného 

bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 43/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN 

a plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra 

KN-C 482/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C 544, zapísanej na LV 544, 

k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné inžinierske siete v prospech Jaroslava Straku, nar. 

26.4.1957, bytom ul. Záhradná 24, 082 56 Pečovská Nová Ves za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 



vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

         
14.15. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Daniela Feriho,  bytom ul. Na Trubalovec 

28, Pečovská Nová Ves  bývajúceho v rodinnom dome na parcele registra KN-C 326, LV 

nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi o uzavretie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra parcele registra KN-C 331/7,  zapísanej na LV 2205, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia vyššie uvedeného rodinného domu na verejný 

vodovod a kanalizáciu za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 44/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 331/7,  zapísanej 

na LV 2205, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinného domu na parcele registra 

KN-C 326, LV nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod 

a kanalizáciu v prospech Daniela Feriho, nar. 22.4.1971,  bytom ul. Na Trubalovec 28, 

Pečovská Nová Ves  za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

         
14.16. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Šarloty Lackovej, nar. 1.7.1978,  bytom ul. 

Na Trubalovec 28, Pečovská Nová Ves, bývajúcu v rodinnom dome na parcele registra KN-C 

325, LV nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi o uzavretie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra parcele registra KN-C 331/7,  zapísanej na LV 2205, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia vyššie uvedeného rodinného domu na verejný 

vodovod za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického 

plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov 

povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad 



zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 45/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 331/7,  zapísanej 

na LV 2205, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinného domu na parcele registra 

KN-C 325, LV nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod  

v prospech Šarloty Lackovej, nar. 1.7.1978,  bytom ul. Na Trubalovec 28, Pečovská Nová Ves 

za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na 

zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného 

z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na 

zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy 

o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

         
14.17. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Milana Červeňáka, bytom ul. Rómska 

589/11, Pečovská Nová Ves bývajúceho v rodinnom dome na parcele registra KN-C 330/2, 

LV 1209,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi  o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

uloženie vodovodnej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, 

parcele registra parcele registra KN-C 331/9,  zapísanej na LV 2203, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

z dôvodu napojenia vyššie uvedeného rodinného domu na verejný vodovod za podmienok, že 

všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 46/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 331/9,  zapísanej na LV 2203, 

k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinného domu na parcele registra KN-C 

330/2, LV 1209,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod  

v prospech Milana Červeňáka, nar. 12.9.1947,  bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová 

Ves za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu 

na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného 

z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na 



zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy 

o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

                       
14.18. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Františka Lacka, bytom ul. Na Trubalovec 

26, Pečovská Nová Ves, bývajúceho v rodinnom dome na parcele registra KN-C 329, LV 

nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi  o uzavretie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcelách registra parcele registra KN-C 331/8,  zapísanej na LV 2204, 

k.ú. Pečovská Nová Ves a z dôvodu napojenia vyššie uvedeného rodinného domu na verejný 

vodovod a kanalizáciu za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 47/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 331/8,  zapísanej 

na LV 2204, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinného domu na parcele registra 

KN-C 329, LV nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod  

a kanalizáciu v prospech Františka Lacka, nar. 6.4.1993,  bytom ul. Na Trubalovec 26, 

Pečovská Nová Ves, za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 

podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.19. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Martina Feriho, nar. 15.9.1997,  bytom ul. 

Na Trubalovec 28, Pečovská Nová Ves, bývajúci v rodinnom dome na parcele registra KN-C 

332, LV nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi  o uzavretie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na   pozemkoch  vo  

vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, parcelách registra parcele registra KN-C 332/10,  

zapísanej na LV 1793 a parcele registra KN-C 331/3, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská 

Nová Ves z dôvodu napojenia vyššie uvedeného rodinného domu na verejný vodovod a 

kanalizáciu za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením 



podpisov povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na 

vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 48/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

na pozemkoch vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcelách registra KN-C 332/10,  

zapísanej na LV 1793 a  KN-C 331/3, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves  

z dôvodu napojenia rodinného domu na parcele registra KN-C 329, LV nezaložené,  na ul. Na 

Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod  a kanalizáciu v prospech Martina 

Feriho, nar. 15.9.1997,  bytom ul. Na Trubalovec 28, Pečovská Nová Ves  za podmienok, že 

všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.20. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Ladislava Lacka,  bytom ul. Na Trubalovec 

32, Pečovská Nová Ves, bývajúceho v rodinnom dome na parcele registra KN-C 332, LV 

nezaložené,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi  o uzavretie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na   pozemkoch  vo  vlastníctve   

obce  Pečovská Nová Ves, parcelách registra registra  KN-C 332/2,  zapísanej na LV 1793 

a KN-C 331/3, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia vyššie 

uvedeného rodinného domu na verejný vodovod a kanalizáciu za podmienok, že všetky 

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 49/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

na pozemkoch vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcelách registra  KN-C 332/2,  

zapísanej na LV 1793 a KN-C 331/3, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves  

z dôvodu napojenia rodinného domu na parcele registra KN-C 332, LV nezaložené,  na ul. Na 

Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod  a kanalizáciu v prospech Ladislava 



Lacka, nar. 2.2.1984,  bytom ul. Na Trubalovec 32, Pečovská Nová Ves   za podmienok, že 

všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.21. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Pavla Červeňáka, nar. 14.5.1994, bytom ul. 

Rómska 41, Pečovská Nová Ves budúceho stavebníka rodinného domu na parcelách registra 

KN-C 330/6 a KN-C 330/7,  na ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi  o uzavretie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  

Pečovská Nová Ves, parcele registra parcele registra KN-C 331/9,  zapísanej na LV 2203, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia budúcej novostasby rodinného domu na verejný 

vodovod za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického 

plánu na zriadenie vecného bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov 

povinného z vecného bremena na zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad 

zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 50/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na pozemkoch vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcelách registra  KN-C 331/9,  zapísanej na LV 2203, 

k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia parciel registra KN-C 330/6 a KN-C 330/7,  na 

ul. Na Trubalovec v Pečovskej Novej Vsi na verejný vodovod  v prospech Pavla Červeňáka, 

nar. 14.5.1994, bytom ul. Rómska 41, Pečovská Nová Ves  za podmienok, že všetky   

finančné náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena, úhrady poplatkov spojených s overením podpisov povinného z vecného bremena na 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne na zmluve o zriadení 

vecného bremena a poplatkov za podanie návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena. 

 

Hlasovanie : Za  8                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

14.22 Poslanci OZ prejednali a schválili zmenu uznesenia OZ č. 102/2020 zo dňa 10.8.2020 

týkajúceho sa majetkovo-právneho vysporiadania spoluvlastníckych podielov neznámych 

vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava za odplatu na parcele 

registra KN-E 491, výmera 1260 m2, druh pozemku - ostatná plocha, zapísanej na LV 2269, 

k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech obce Pečovská Nová Ves ako stavebníka pripravovanej 

verejnoprospešnej stavby s názvom „Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej 

Novej Vsi - obnova územia“. 

 



Uznesenie č. 51/2021 

 

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. 102/2020 zo dňa 

10.8.2020 takto: 

 

 pôvodné znenie uznesenia v časti uznesenia týkajúcej sa zabezpečenia finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie „na parcele registra KN-E 491, výmera 1260 m2, 

druh pozemku - ostatná plocha, zapísaná na LV 1787, k.ú. Pečovská Nová Ves,“  
 

aktualizované znenie s uvedením nového čísla listu vlastníctva, v texte iba „LV“): „na 

parcele registra KN-E 491, výmera 1260 m2, druh pozemku - ostatná plocha, 

zapísaná na LV 2269, k.ú. Pečovská Nová Ves,“  
 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  
 
 

Úplné - doplnené (konkretizované) znenie Uznesenia č. 102/2020 Obecné zastupiteľstvo 

Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 10.8.2020 je  

 

 

Uznesenie č. 102/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

majetkovo-právne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov v správe 

Slovenského pozemkového fondu Bratislava za odplatu na parcele registra KN-E 491, výmera 

1260 m2, druh pozemku - ostatná plocha, zapísaná na LV 2269, k.ú. Pečovská Nová Ves 

v prospech obce Pečovská Nová Ves ako stavebníka pripravovanej verejnoprospešnej stavby 

s názvom „Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova 

územia“. 

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 15 

V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali a schválili zmluvu o 

vytvorení spoločného školského úradu obce Pečovská Nová Ves a mesta Lipany s cieľom 

nadviazania spolupráce pri odbornom zabezpečovaní úloh a činností v oblasti školstva, 

mládeže a telesnej kultúry v školách a školských zariadeniach pre školy a školské zariadenia 

patriace do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves. Starosta obce informoval, 

že odborné zabezpečenie úloh a činností v oblasti školstva je v kompetencii odborných 

zamestnancov Spoločného školského úradu v Lipanoch. Spoločný školský úrad v Lipanoch  

v súčasnom období odborne zabezpečuje dané činnosti pre 15 obcí. Rozšírenie spolupráce s 

ďalšou obcou je možné v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 



predpisov uzatvorením dohody resp. zmluvy. Zmluva predložená k prerokovaniu je 

vypracovaná v súlade s § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. zo 6. 

septembra 1990 o obecnom zriadení. Zmluva už bola prerokovaná a schválená 

v zastupiteľstve mesta Lipany dňa 4.2.2021. Po jej prerokovaní a schválení oboma 

zastupiteľstvami bude obcou Pečovská Nová Ves následne doručená Okresnému úradu 

Prešov, odbor školstva, k vydaní rozhodnutia o potvrdení školského úradu.  

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

Karabinoš, Mgr. Horňáková, Jaroslav Želinský, Ing. Štefan Tall, Ing. Alena Nalevanková a 

starosta obce. 

 

 

Uznesenie č. 52/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

uzatvorenie  zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu č. 1/2021 medzi mestom Lipany 

a obcou Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                  Zdržal sa       2  

                                                                                              (PhDr. Slavomír Karabinoš,              

                                                                                             Mgr. Viera Horňáková)  

 

 

K bodu č. 16 

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ z dôvodu zmiernenia a odstránenia 

tvrdosti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a poplatkoch  schválili zníženie 

poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovskej Novej Vsi na rok 2021  na základe 

individuálnej žiadosti poplatníka a po predložení dokladu držiteľa diamantovej a zlatej 

Jánskeho plakety o 100 % a držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 % zo schválenej 

sadzby poplatku 12,- Eur. Prílohou návrhu je zoznam obsahujúci držiteľov plakiet.   

 

 

Uznesenie č. 53/2021 

  

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

                                                   schvaľuje    
 

zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Pečovská Nová Ves na rok 2021  

podľa priloženého zoznamu darcov krvi a  na základe individuálnej žiadosti poplatníka, 

predložení dokladu držiteľa diamantovej a zlatej Jánskeho plakety o 100 % zo sadzby 

poplatku a držiteľa striebornej Jánskeho plakety o 50 % zo sadzby poplatku určenej vo VZN 

č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

 

              



K bodu č. 17 

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali a schválili podmienky 

úpravy nájmu priestorov vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves zdravotníckym zariadeniam 

(praktickej lekárke pre dospelých a detskej lekárke) a  prevádzkovateľke lekárne  

v náhradných priestoroch po dobu rekonštrukcie zdravotného strediska – sanácie havarijného 

stavu budovy, ktorá bola iniciovaná vlastníkom budovy – obcou Pečovská Nová Ves.  

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

Karabinoš, ktorý žiadal informácie k rekonštrukcii budovy zdravotného strediska a navrhol, 

aby obec z prebytku v hospodárení odkúpila od detskej lekárky zdravotné karty a riešila 

výmenu lekárky. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková žiadala informáciu, čo bude 

s organizáciami, ktoré sídlia v budove, kde budú po dobu rekonštrukcie. Prednosta OcÚ 

a starosta obce ju informovali, že budú presťahované do budovy prevádzkovo-vzdelávacieho 

centra na ul. Kvetnej 396, pričom čas na vysťahovanie majú cca. dva týždne. 

 

Uznesenie č. 54/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

                                                   schvaľuje    
 

zníženie nájmu v náhradných priestoroch vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves pre 

zdravotnícke zariadenia (praktickú lekárku pre dospelých a detskú lekárku) 

a prevádzkovateľku lekárne  toho času sídliacich v priestoroch zdravotného strediska na ul. 

Hlavnej 79 v Pečovskej Novej Vsi po dobu rekonštrukcie zdravotného strediska – sanácie 

havarijného stavu budovy na symbolické nájomné 1,- Eur/mesiac a náhradu nákladov na 

energie.  

 

Hlasovanie : Za  8                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

   

 

K bodu č. 18 

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

vystúpili: 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval na funkčnosť kamerového systému 

v obci a dĺžku uchovávania záznamov z kamier, požiadal o preverenie sociálnych a životných 

podmienok u p. Rudolfa Antola, ktorý podľa jeho vyjadrenia má značne podlomené zdravie 

a vyžaduje si zvýšenú starostlivosť. Taktiež sa informoval,  či bola riaditeľovi školy starostom 

obce schválená odmena pri ukončení jeho funkčného obdobia. Starosta ho informoval, že 

nevidel dôvod na schválenie odmeny.  

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa informoval ako sa rieši podnet od p. 

Kaduka. Starosta obce ho informoval, že vzhľadom na aktuálnu situáciu došlo zatiaľ iba 

k prevereniu situácie na ul. Záhradnej, ktorá potvrdila vyvedenia zvodov dažďovej vody zo 

striech na ulicu, avšak k samotným opatreniam smerom k tým, ktorí vodu vypúšťajú na ulicu 

obec doposiaľ nepristúpila. 

 Poslanec OZ Ján Antol sa opýtal starostu obce, kto nasvietil Ringov kaštieľ, nakoľko 

sa mu ako poslancovi sťažovali obyvatelia bývajúci v susedstve. Starosta obce mu oznámil, že 

obec sa danou aktivitou nemá nič spoločné, aby sa obrátil na PhDr. Slavomíra Karabinoša, 

ktorý za danou aktivitou stojí. 

 

  



K bodu č. 20 

 V závere  starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Štefan Tall - 

Ján Antol - 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                        Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková  


