
Z Á P I S N I C A 

z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 16.8.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Ing. Radoslav Lipjanec do bodu č. 2. 

 

                         
K bodu č. 1 

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

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil meškanie poslanca OZ Ing. Radoslava Lipjanca 

z rodinných dôvodov. Skonštatoval, že na zasadnutí OZ je fyzicky prítomných  8  poslancov 

z celkového počtu 9 poslancov, OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce navrhol, aby program XXV. zasadnutia OZ, ktoré zvolal mimo 

plánovaných termínov zasadnutí OZ  bol prejednaný v poradí bodov uvedených na pozvánke, 

ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ v dostatočnom predstihu doručená a súčasne 

bola zverejnená aj na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 

   

Navrhovaný program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovania komisií   

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení OZ 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o vykonaných kontrolách 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na II. 

polrok 2021 

8. Návrh VZN o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

9. Informácia o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2021 k 30.6.2021 

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

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

č. 3/2021  

12. Doručené podania 

13. Rôzne 

14. Otázky poslancov OZ 

15. Otázky a podnety občanov  

16. Záver   

 

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

Ves.  

 

Uznesenie č. 112/2021 

  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 XXV. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie : Za  8                       Proti     0                                       Zdržal sa       0                                                                                                                                                      

 

 

K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená referentka OcÚ Ing. Alena Nalevanková, za 

overovateľov boli určení Ján Antol a Peter Novický. V tejto časti programu sa na zasadnutie 

OZ dostavil poslanec sa Ing. Radoslav Lipjanec. 

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 113/2021 

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 Ján Antol a Peter Novický.                                                               

                                     

                                                                                                                                 

K bodu č. 3 

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

Tall, Jaroslav Želinský a Mgr. Viera Horňáková.  

Poslanci OZ zvolili návrhovú komisiu. 

 

Uznesenie č. 114/2021 

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: Ing. Štefan Tall, Jaroslav Želinský a Mgr. Viera Horňáková.  

                                                                

Hlasovanie : Za  9                             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 XXIII. zasadnutia OZ konaného 20.5.2021 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 13.8.2021, prejednala podklady k jednotlivým bodom 

programu zasadnutia OZ, pričom stanovisko komisie prednesie predseda komisie pri ich 

prejednávaní 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 zasadala dňa 7.7.2021 a venovala sa 

príprave jarmoku. 



4.4 Komisia sociálna,  zdravotná, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,  

riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej predsedu Ing. Radoslava Lipjanca 

v posudzovanom období komisia nezasadala. 

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

Želinský informoval, že v posudzovanom období komisia nezasadala. 

      Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 115/2021 

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 XXIII. zasadnutia OZ konaného 

20.5.2021 do 16.8.2021. 

 

 

K bodu č. 5 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Mária Galeštoková 

zhodnotila plnenie uznesení prijatých OZ od XXIII. zasadnutia OZ konaného 20.5.2021 

doposiaľ. 

  Poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení OZ na 

vedomie. 

 

Uznesenie č. 116/2021 

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  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o plnení uznesení od XXIII. zasadnutia 

OZ konaného 20.5.2021 do 16.8.2021. 

 

 

K bodu č. 6  

   V predmetnom bode programu hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. 

Mária Galeštoková informovala prítomných o výsledku vykonanej kontroly nákladov 

vynaložených v súvislosti so šírením ochorenia Covid - 19“ (testovanie január 2021 až jún 

2021. Predmetom kontroly bolo preveriť výšku nákladov vynaložených v súvislosti so 

šírením ochorenia COVID-19 a ich následnú refundáciu. Cieľom kontroly bolo preveriť 

efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na testovanie, ktoré sa vykonávalo v obci 

od januára 2021 až jún 2021. Otestovaných bolo spolu 13 276 osôb. Vykonanou kontrolou 

bolo zistené, že obci boli refundované všetky výdavky spojené s testovaním na ochorenie 

COVID-19 a obec nemala ďalšie výdavky, ktoré by vynaložila z vlastných zdrojov. 

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

Karabinoš, ktorý sa informoval na platy zdravotníkov a dobrovoľníkov pri testovaní. 

Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková informovala, že na základe pripravovanej výzvy bude 

možné odmeniť jednorazovo osoby, ktoré zabezpečovali testovanie na ochorenie COVID-19. 

   Poslanci OZ zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves 

z vykonanej kontrole. 

 

 



Uznesenie č. 117/2021 

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 

 

správu o vykonanej kontrole nákladov vynaložených obcou Pečovská Nová Ves v súvislosti 

so šírením ochorenia COVID-19“ 

 

 

K bodu č. 7  

   V predmetnom bode programu hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. 

Mária Galeštoková požiadala o schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Pečovská Nová Ves  na  2. polrok roku 2021.  

   Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš požiadal o doplnenie plánu kontrol o kontrolu 

investičnej akcie v ZŠ Pečovská Nová Ves, opravu strechy  náraďovne a fitness. Starosta obce 

ho informoval, že po dôslednej prehliadke striech a priestorov náraďovne a telocviční 

zatečenie strechy náraďovne bolo zistené, že zatekanie do náraďovne a fitness bolo 

zapríčinené haváriou strechy telocviční po kovových stĺpoch, z ktorých sa voda dostávala pod 

strechu náraďovne a opticky sa javilo dôvodné, že je zatekanie zapríčinené poruchou strechy 

náraďovne a fitness. 

   Poslanci OZ schválili návrh plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová 

Ves na 2. polrok roku 2021 doplnený o prednesený návrh na doplnenie. 

 

Uznesenie č. 118/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves  na  2. polrok roku 

2021, konkrétne: 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov 

 kontrola pokladničných dokladov zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 

finančných prostriedkov za dva náhodne vybrané mesiace, 

 kontrola výberu správnych poplatkov za obdobie jún až december 2020, 

 kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti pri vymáhaní pohľadávok obce pri 

dani z nehnuteľnosti za rok 2020, 

 kontrola pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v ZŠ za obdobie 

I. polrok 2021, 

 kontrola investičnej akcie v ZŠ Pečovská Nová Ves, oprava strechy  náraďovne 

a fitness. 

 

Výkon ostatnej kontrolnej činnosti 

 vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce k rozpočtu obce na rok 

2022  k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2024, 

 vykonanie kontrol uložených HK uzneseniami OcZ v zmysle §18 ods. 1 písmena h) 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

 vzdelávanie - semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 8  

 V tomto bode programu Ing. Alena Nalevanková oboznámila prítomných s návrhom 

VZN o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Návrh  VZN bol zverejnený na 

webovej stránke obce dňa 21.7.2021 a v dostatočnom predstihu bol spolu s dôvodovou 

správou zaslaný na vedomie poslancom OZ.  

Poslanci OZ sa uzniesli VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej 

jedálni.   

 

Uznesenie č. 119/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznieslo   

 

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Pečovská Nová Ves  č. 1/2021 o určení výšky 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni.  
 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                        Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 9 

Starosta obce informoval prítomných o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.6.2021. Uviedol, že bežné príjmy obce k 30.6.2021 predstavovali sumu 1 543 245,62 

Eur, kapitálové príjmy sumu 10 066,20 Eur, finančné príjmy sumu 180 830,02 Eur, spolu 

príjmy obce predstavovali sumu 1 735 141,84 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  spolu sumu 40 878,08 

Eur, príjmy spolu sumu 1 776 019,92 Eur. Bežné výdavky obce predstavovali sumu  

446 170,62 Eur, kapitálové výdavky obce sumu 132 920,41 Eur, finančné výdavky obce sumu 

18,00 Eur, výdavky obce spolu predstavovali 579 109,03 Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu 

sumu 735 622,95 Eur, výdavky spolu sumu 1 314 731,98 Eur.  

V rámci prejednávaného bodu programu  Ing. Alena Nalevanková oboznámila 

prítomných s  konsolidovanou účtovou závierkou k 31. 12. 2020.  

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves k 30.6.2021 a konsolidovanú účtovnou závierkou k 31. 12. 2020.  

 

Uznesenie č. 120/2021 

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 30.6.2021. 

 



Uznesenie č. 121/2021 

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  

 

konsolidovanú účtovnú závierku k 31. 12. 2020.  

 

 

K bodu č. 10  

 V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na prevod prostriedkov 

z rezervného fondu obce v celkovej sume  15 000,- Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného 

fondu v celkovej sume 15 000,- Eur na investičnú akciu s názvom „Pečovská Nová Ves - 

rozšírenie distribučnej siete, SO-01 „C“ ul. Na Pečovec.  

Poslanci OZ schválili návrh čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 122/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

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

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

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

rozšírenie distribučnej siete, SO-01 „C“ ul. Na Pečovec“. 

  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na prevod prostriedkov 

z rezervného fondu obce v celkovej sume  250 000,- Eur a čerpanie prostriedkov z rezervného 

fondu v celkovej sume 250 000,- Eur na investičnú akciu s názvom „Rekonštrukcia 

a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves“.  

V diskusii k predmetnému bodu programu starosta obce informoval poslancov OZ 

o postupe prác na realizáciu predmetnej investičnej akcie. Uviedol, že po invektívach 

konkrétnej osoby smerom k uvedenej akcii na sociálnych sieťach, v snahe vyhnúť sa ďalším 

bezdôvodným osočovaniam bola aktualizovaná projektová dokumentácia stavby, bol 

vyčíslený projektantský rozpočet stavby vzhľadom na zmenu stavby pred dokončením 

a aktuálne ceny na trhu. Stavebným úradom bola povolená zmena stavby pred jej dokončením 

vzhľadom na zmeny v riešení dokumentácie z roku 2010 na aktuálne požiadavky. Informoval 

o začatí procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby ako podlimitnej zákazky 

s predpokladanou hodnotou zákazky 829 660,81.- Eur, elektronicky cez vestník. Uviedol, že 

stavba bude plne financovaná z vlastných zdrojov obce. Starosta odpovedal na otázky 

poslancov OZ. 

Poslanci OZ schválili návrh čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

obce Pečovská Nová Ves. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 123/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

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

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

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia 

a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves“. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 11 

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

Pečovská Nová Ves na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021. Detailne pomenoval 

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

vyrovnaný. V diskusii k predmetnému bodu programu odpovedal na otázky poslancov OZ. 

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

rozpočtovým opatrením č. 3/2021 zo dňa  16.8.2021. 

 

Uznesenie č. 124/2021 

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. 3/2021 zo dňa 16.8.2021 s úpravami 

spočívajúce prekročení príjmov v celkovej sume 499 885,-  Eur  a v prekročení výdavkov 

v celkovej sume 499 885,00.- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu 

4 449 085,-  Eur. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                                                                                 

 

 

K bodu č. 12  

 V tomto bode programu poslanci OZ prejednali následné doručené podania: 

12.1. 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 

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

obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne   parcele registra KN-C 1082/4, zapísanej na LV 1116, 

k.ú. Pečovská Nová, z dôvodu napojenia  pozemku - parcely registra KN-C 223/2, zapísanom 

na LV 1142, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Jozefa Gernáta, bytom Nám. Sv. Martina 

710/38, 082 71 Lipany 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. 125/2021 

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

parcely registra KN-C 223/2, zapísanej  na LV 1142 pre k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné 

inžinierske siete v prospech Jozefa Gernáta, nar. 28.4.1985, bytom Nám. Sv. Martina 710/38, 

082 71 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  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

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

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

kanalizačnej, vodovodnej, elektrickej NN a plynovej  prípojky na   pozemkoch  vo  

vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne   parcelách registra KN-C 780/38,  780/65 

a 780/68, zapísaných na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia pozemku - 

parcely registra KN-C 780/63, zapísanej na LV 2154 pre k.ú. Pečovská Nová Ves  vo 

vlastníctve Lukáša Tomka,  nar. 29.5.1985, bytom ul. Na Rybníkoch 493/15, 082 56 Pečovská 

Nová Ves, 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. 126/2021 

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, konkrétne   

parcelách registra KN-C 780/38, 780/65 a 780/68, zapísaných na LV 1116, k.ú. Pečovská 

Nová Ves, z dôvodu napojenia pozemku - parcely registra KN-C 780/63, zapísaného na LV 

2154 pre k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske siete v prospech Lukáša Tomka,  nar. 

29.5.1985, bytom ul. Na Rybníkoch 493/15, 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  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.3. 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 

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

obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne   parcele registra KN-C 780/38,   zapísanej na LV 1116, 

k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia pozemku - parcely registra KN-C 780/42, 

zapísanej na LV 2028 pre k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Patrika Tomka, nar. 

3.9.1986, bytom ul. Jabloňová 474/14, 082 56 Pečovská Nová Ves,  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. 127/2021 

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,  konkrétne   parcele 

registra KN-C 780/38, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia 

pozemku - parcely registra KN-C 780/42, zapísaného na LV 2028 pre k.ú. Pečovská Nová 

Ves na verejné inžinierske siete v prospech vo vlastníctve Patrika Tomka,  nar. 3.9.1986, 

bytom ul. Jabloňová 474/14, 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  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.4. 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 

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

obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne   parcele registra KN-C 780/38,   zapísanej na LV 1116, 

k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia pozemku - parcely registra KN-C 780/40, 

zapísanej na LV 1650 pre k.ú. Pečovská Nová Ves  vo vlastníctve Jozefa Perháča, nar. 

9.11.1977, bytom Červená Voda 223, 083 01 Sabinov, 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. 128/2021 

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,  konkrétne   parcele 

registra KN-C 780/38, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia 

pozemku - parcely registra KN-C 780/40, zapísaného na LV 1650 pre k.ú. Pečovská Nová 

Ves na verejné inžinierske siete v prospech vo vlastníctve Jozefa Perháča,  nar. 9.11.1977, 

bytom Červená Voda 223, 083 01 Sabinov,  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  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.5. 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  

plynovej prípojky na   pozemku  vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne   

parcele registra KN-C 920, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu 

napojenia rodinného domu súp. č. 369 na ul. Orgovánovej v Pečovskej Novej Vsi, 

nachádzajúceho sa na parcele registra KN-C 197/2, zapísanej na LV 775, k.ú. Pečovská Nová 

Ves vo vlastníctve Jaroslava Viktora, nar. 21.7.1971, bytom ul. Orgovánová 369/12, 082 56 

Pečovská Nová Ves na verejný plynovod 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. 129/2021 

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 plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve 

obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 920, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská 

Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinného domu súp. č. 369 na ul. Orgovánovej v Pečovskej 

Novej Vsi, nachádzajúceho sa na parcele registra KN-C 197/2, zapísanej na LV 775, k.ú. 

Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Jaroslava Viktora, nar. 21.7.1971, bytom ul. Orgovánová 

369/12, 082 56 Pečovská Nová Ves na verejný plynovod 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  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.6. 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 

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

obce  Pečovská Nová Ves, konkrétne   parcele registra KN-C 1082/4, zapísanej na LV 1116, 

k.ú. Pečovská Nová, z dôvodu napojenia  pozemku - parcele registra KN-C 223, zapísanej na 

LV 482, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Bc. Marty Voľanskej, nar. 7.2.1953, bytom 

ul. Orgovánová 380/23, 082 56 Pečovská Nová Ves 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. 130/2021 

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

parcely registra KN-C 223, zapísanej  na LV 482 pre k.ú. Pečovská Nová Ves  na verejné 

inžinierske siete v prospech Bc. Marty Voľanskej, nar. 7.2.1953, bytom ul. Orgovánová 

380/23, 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  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.7. Poslanci OZ prejednali žiadosť Františka Blizmana, bytom ul. Za Ľutinkou 852/27,  

Pečovská Nová Ves o majetkovo-právne vysporiadanie pozemku – budúcej parcely registra 

KN-C 278/31, druh - ostatná plocha, výmera 78 m2, ktorá vznikne oddelením z pôvodnej 

parcely KN-C 278/1, druh – ostatná plocha, výmera 981, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská 

Nová Ves geometrickým plánom č. 162/2021 zo dňa 9.8.2021, vypracovaným spoločnosťou 

GEODET SABINOV s.r.o., Tomáš Čapistrák, Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, 

z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmet majetkovo-právneho 

vysporiadania je v bezprostrednej blízkosti parcely registra KN-C 276/14, zapísanej na LV 



1680 vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ ho dlhodobo užíva ako vlastný, užívali ho už jeho 

rodičia ako vlastný a tak ho aj v minulosti oplotili. 

 Poslanci OZ schválili zámer predaja majetku obce, majetkovo-právneho vysporiadania 

budúcej parcely registra KN-C 278/31, druh - ostatná plocha, výmera 78 m2, ktorá vznikne 

oddelením z pôvodnej parcely KN-C 278/1, druh - ostatná plocha, výmera 981, zapísanej na 

LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu osobitného zreteľa. 

 

Uznesenie č. 131/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

zámer predaja majetku obce, majetkovo-právneho vysporiadania budúcej parcely registra KN-

C 278/31, druh - ostatná plocha, výmera 78 m2, ktorá vznikne oddelením z pôvodnej parcely 

KN-C 278/1, druh – ostatná plocha, výmera 981, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová 

Ves, geometrickým plánom č. 162/2021 zo dňa 9.8.2021, vypracovaným spoločnosťou 

GEODET SABINOV s.r.o., Tomáš Čapistrák, Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918,   

v prospech manželov Františka Blizmana, nar. 28.5.1976 a Zuzany Blizmanovej, r. Veternej, 

nar. 25.8.1981, obaja bytom ul. Za Ľutinkou 852/27, Pečovská Nová Ves z dôvodu 

osobitného zreteľa ktorý je daný tým, že predmet majetkovo-právneho vysporiadania je 

v bezprostrednej blízkosti parcely registra KN-C 276/14, zapísanej na LV 1680 vo vlastníctve 

manželov Františka Blizmana a Zuzany Blizmanovej, r. Veternej,  menovaní  ho dlhodobo 

užívali ako vlastný, užívali ho už rodičia Františka Blizmana ako vlastný a tak ho aj 

v minulosti oplotili, za jednotkovú cenu 10.- Eur/m2, spolu za 780.- Eur, pričom menovaní 

uhradia náklady na vypracovanie geometrického plánu na oddelenie budúcej parcely KN-C 

278/31, k.ú. Pečovská Nová Ves a uhradia náklady spojené s overením podpisov 

predávajúceho na kúpnej zmluve a správny poplatok za zápis návrhu vkladu do katastra 

nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.8. Poslanci OZ prejednali žiadosť Františka Ringa, bytom ul. Mlynská 392/8,  Pečovská 

Nová Ves o majetkovo-právne vysporiadanie pozemku – budúcej parcely registra KN-C 

278/32, druh - ostatná plocha, výmera 76 m2, ktorá vznikne oddelením z pôvodnej parcely 

KN-C 278/1, druh – ostatná plocha, výmera 981, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová 

Ves, geometrickým plánom č. 162/2021 zo dňa 9.8.2021, vypracovaným spoločnosťou 

GEODET SABINOV s.r.o., Tomáš Čapistrák, Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, 

z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmet majetkovo-právneho 

vysporiadania je v bezprostrednej blízkosti parcely registra KN-C 276/12, zapísanej na LV 

1319 vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ ho dlhodobo užíva ako vlastný, užívali ho už jeho 

rodičia ako vlastný a tak ho aj v minulosti oplotili. 

 Poslanci OZ schválili zámer predaja majetku obce, majetkovo-právneho vysporiadania 

budúcej parcely registra KN-C 278/32, druh - ostatná plocha, výmera 76 m2, ktorá vznikne 

oddelením z pôvodnej parcely KN-C 278/1, druh – ostatná plocha, výmera 981, zapísanej na 

LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu osobitného zreteľa. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 132/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

zámer predaja majetku obce, majetkovo-právneho vysporiadania budúcej parcely registra KN-

C 278/32, druh - ostatná plocha, výmera 76 m2, ktorá vznikne oddelením z pôvodnej parcely 

KN-C 278/1, druh – ostatná plocha, výmera 981, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová 

Ves, geometrickým plánom č. 162/2021 zo dňa 9.8.2021, vypracovaným spoločnosťou 

GEODET SABINOV s.r.o., Tomáš Čapistrák, Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, 

v prospech Františka Ringa, nar. 12.10.1974, bytom ul. Mlynská 392/8,  Pečovská Nová Ves 

z dôvodu osobitného zreteľa ktorý je daný tým, že predmet majetkovo-právneho 

vysporiadania je v bezprostrednej blízkosti parcely registra KN-C 276/12, zapísanej na LV 

1319 vo vlastníctve Františka Ringa,  menovaný ho dlhodobo užíva ako vlastný, užívali ho už 

jeho rodičia ako vlastný a tak ho aj v minulosti oplotili, za jednotkovú cenu 10.- Eur/m2, spolu 

za 760.- Eur, pričom menovaný uhradí náklady na vypracovanie geometrického plánu na 

oddelenie budúcej parcely KN-C 278/32, k.ú. Pečovská Nová Ves a uhradí náklady spojené 

s overením podpisov predávajúceho na kúpnej zmluve a správny poplatok za zápis návrhu 

vkladu do katastra nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.9. Na základe žiadosti Štefana Červeňáka a Gabriely Červeňákovej, obaja bytom ul. 

Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o ukončenie nájmu pozemku KN-C 1494/42  o výmere 

40 m2, zapísaného na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, schváleného uznesením OZ č. X/D-

2 zo dňa 29.6.2012 a žiadosti Moniky Feriovej, bytom ul. Rómska 8, Pečovská Nová Ves 

o prenájom pozemku KN-C 1494/42  o výmere 40 m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská 

Nová Ves, poslanci OZ zrušili uznesenie OZ č. X/D-2 zo dňa 29.6.2012 v časti, ktorou bol 

menovaným OZ schválený nájom pozemku a schválili prenájom pozemku KN-C 1494/42 

Moniky Feriovej. 

 

Uznesenie č. 133/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 ruší    

 

dňom 16.8.2021 nájom pozemku KN-C 1494/42  o výmere 40 m2, zapísaného na LV 1116, 

k.ú. Pečovská Nová Ves nájomcom Štefanovi Červeňákovi a Gabriele Červeňákovej, obaja 

bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

Obce Pečovská Nová Ves č. X/D-2 zo dňa 29.6.2012. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

Uznesenie č. 134/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje     

 

nájom pozemku - parcely KN-C 1494/42 o výmere 40 m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves pre Moniku Feriovú, nar. 4.8.2000, bytom ul. Rómska 8, Pečovská Nová 



Ves za účelom legálnej výstavby obydlia za nájomné 0,20 Eur/m2/rok na dobu 10 rokov od 

podpisu nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0. 

 

12.10. Poslanci OZ schválili zmenu nájomcu bytu vo vlastníctve obce Martinovi Bilému, 

bytom ul. Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves a to z dôvodu jeho žiadosti o zmenu nájomcu, 

nakoľko  jeho mama, doterajšia nájomníčka bytu Květa Bilá dňa 19.6.2021 zomrela.  

 

Uznesenie č. 135/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje   

 

zmenu nájomcu bytu vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na ul. Rómska 680/28, 

Pečovská Nová Ves za zmluvných podmienok uzatvorených s bývalou nájomníčkou pre 

Martina Bilého, nar. 21.6.1994, bytom ul. Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves z dôvodu, že  

jeho mama, doterajšia nájomníčka bytu Květa Bilá dňa 19.6.2021 zomrela, za zmluvných 

podmienok doterajšieho nájmu bytu s bývalou nájomníčkou.  

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

12.11. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o prevádzke 

v elokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ počas letných prázdnin.  

 

Uznesenie č. 136/2021 

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 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o prevádzke v elokovaných pracoviskách ZŠ s MŠ 

počas letných prázdnin.  

 

12.12. Poslanci OZ súhlasili s návrhom ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na udelenie súhlasu so 

zriadením nultého ročníka v školskom roku 2021/2022.  

 

Uznesenie č. 137/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 súhlasí   

 

so zriadením nultého ročníka v školskom roku 2021/2022 na ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.  

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

 

K bodu č. 13  

 V tomto bode programu poslanci OZ prejednali následné doručené podania: 

13.1. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili 

návrh na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 



„NFP“) obcou Pečovská Nová Ves v rámci  výzvy Ministerstva investícii, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 

program, na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, prioritná os: 7 – REACT-EU, investičná 

priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, špecifický cieľ: 7.2. - Zvýšenie atraktivity 

a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom 

počte prepravených osôb , schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa, 

fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ na realizáciu projektu s názvom 

„Duchovná tradícia spája naše cesty – SO 01.1 Cyklisticky chodník“. 

 

Uznesenie č. 138/2021 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 

obcou Pečovská Nová Ves v rámci  výzvy Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 

na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, prioritná os: 7 – REACT-EU, 

investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-

19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, špecifický cieľ: 7.2. - 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , schéma štátnej 

pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa, fond: Európsky fond regionálneho 

rozvoja REACT-EÚ na realizáciu projektu s názvom „Duchovná tradícia spája naše cesty 

– SO 01.1 Cyklisticky chodník“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Plánom 

rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 - 2022 a Územným plán obce Pečovská 

Nová Ves; 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce 

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

z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

14.2. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu 

starostu obce o schválených žiadostiach o ukončených, aktuálne realizovaných 

a pripravovaných investičných akciách v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od XXIII. 

zasadnutia OZ konaného dňa 20.5.2021 doposiaľ a príprave 23. ročníka 

Pečovskonovoveského remeselného jarmoku pripravovaného na dni 20. až 21.8.2021. Do 



pozornosti poslancov OZ dal konkrétne zrealizované aktivity obce v posudzovanom období - 

sanáciu šatní a recykláciu stavebného odpadu na ul. Kvetnej, začiatok výstavby prechodu pre 

chodcov ul. Ľutinskej, ukončenú prekládku NN rozvodov a napojenie 2 X 12 BD na ul. 

Kvetnej, recyklácia drobného stavebného odpadu v zbernom dvore, začiatok výstavby MK  na 

ul. Kvetnej k bývalému komunitnému centru, skolaudovaný plynovod a uzavreté zmluvy 

o odovzdaní plynovodu do správy SPP, svojpomocnú opravu chodníka na ul. Hlavnej 

a Ľutinskej spojenú s úpravou okolia zastávky autobusu, začatie svojpomocnej výstavby 

verejného osvetlenia na ul. Kvetnej k bytovým domom, kontrolu verejného obstarávania 

projektu  dobudovania základnej technickej infraštruktúry v MRK obce (výstavbu dvoch 

miestnych komunikácii do osád, parkovísk, spevnených plôch a chodníkov pred bytovým 

domom a v areáli materskej školy), schválený projekt revitalizácie športového areálu v ZŠ 

spojený s výstavbou štvordráhovej bežeckej dráhy s tartanovým podkladom, výstavbou 

streetworkového ihriska s tartanovým povrchom a bezbariérovým prepojovacím chodníkom 

medzi športoviskami, schválený projekt na výstavbu kanalizácie ul. Na Pečovec, schválená 

dotácia na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod obydliami MRK formou 

jednoduchých pozemkových úprav, zapojenie sa obce do spoločného projektu s mestom 

Sabinov a obcami Ražňany a Drienica zameraného na možnosť verejného požičiavania 

bicyklov (bikesharing) v katastroch uvedených samospráv, ukončené verejné obstarávanie na 

rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Mlynská a spol. plánované do konca 9/2021, rozbehnuté 

povoľovacie konanie na zmenu stavby pred dokončením na rekonštrukciu zdravotného 

strediska, územné konanie na rozšírenie NN rozvodov na ul. Mlynskej, územné konanie Na 

Pečovec, ukončené územné konanie na stavbu ďalších bytových domov na ul. Kvetnej 4 x 12 

BD a právoplatné stavebné povolenie na rozšírenie kanalizácia a vodovodu na ul. Rómskej. 

 

Uznesenie č. 139/2021 

 

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 ukončených, aktuálne realizovaných, 

podporených a pripravovaných investičných akciách v obci Pečovská Nová Ves za obdobie 

od XXIII. zasadnutia OZ konaného dňa 20.5.2021 doposiaľ a príprave 23. 

Pečovskonovoveského remeselného jarmoku pripravovaného na dni 20. až 21.8.2021. 

 

 

K bodu č. 14 

  

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

vystúpili: 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš požiadal o starostu obce o informáciu ako je 

riešená sťažnosť p. Kaduka z ul. Záhradnej. Starosta obce mu odpovedal, že osobne upozornil 

časť obyvateľov ulice, aby dažďovú vodu zo striech zachytávali na vlastných pozemkoch 

a nepúšťali ju na chodník a miestnu komunikáciu. V tej súvislosti zistil, že vodu na chodníky 

a miestne komunikácie, či verejné priestranstvá vypúšťa veľké množstvo obyvateľov obce. 

Z uvedeného dôvodu napísal do obecného spravodajcu výzvu pre všetkých obyvateľov obce 

a požiadal ich o zjednanie nápravy do konca septembra 2021. Obyvatelia z ul. Záhradnej, 

ktorých dažďová voda zo striech sa zhromažďuje pri pozemku p. Kaduka zatiaľ na príslušnej 

komisii neboli riešení. Verí, že k náprave dôjde po výzve v obecnom spravodajcovi aj 

u obyvateľov na ul. Záhradnej, ktorých sa sťažnosť p. Kaduka týka. Fyzicky eviduje, že 



odvod dažďovej vody zo strechy rodinného domu na ulicu doposiaľ fyzicky odstránil iba 

jeden obyvateľ na ul. Na Rybníkoch.   

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš požiadal o riešenie dopravenej situácie na ul. 

Na Rybníkoch, kde nie je chodník a motorové vozidlá tam rýchlo jazdia. Navrhol riešiť daný 

stav spomaľovačom rýchlosti. Starosta obce ho informoval, že v úprave rozpočtu č. 3/2021 

dnes poslanci OZ schválili finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie 

na riešenie dopravnej situácie v obci a jeho požiadavku zahrnie do rozsahu požiadaviek, ktoré 

v danej oblasti v obci chceme riešiť projektantom na dopravu. 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa informoval na stav výberového konania na 

riaditeľa ZŠ s MŠ, starosta obce mu odpovedal, že na obdobie od 1.8.2021 do 31.1.2022 

poveril opätovne PaedDr. Katarínu Sačkovú vedením ZŠ s MŠ. Informoval, že je veľmi 

spokojný so spoluprácou s vedením ZŠ s MŠ a je rád, že je v danej oblasti kľud a všetko 

funguje tak ako má. Smerom k povereniu vedenia školy konkrétnou pedagogickou 

zamestnankyňou školy uviedol, že takýto postup mu aktuálne umožňujú podmienky a situácia 

v spoločnosti, v ktorej žijeme.  Poslancovi OZ oznámil, že v prípade ak má pochybnosti 

o nezákonnosti postupu starostu obce aby sa obrátil na príslušné orgány. Starosta uviedol, že  

má množstvo inej neodkladnej práce, ale je si vedomý toho, že napriek tomu ho to 

neospravedlňuje a preto otázku výberového konania na riaditeľa/riaditeľku ZŠ s MŠ bude do 

budúcna riešiť. 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský požiadal o informáciu smerom k prevádzkovania 

výherných automatov v obci. Starosta obce ho informoval, že dňom 1.1.2022 je prijatým VZN 

generálny zákaz prevádzkovania výherných automatov v našej obci. Do tej doby to musíme 

strpieť za aktuálne platných podmienok. 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský diskutoval na tému ďalšieho smerovania ZŠ s MŠ 

a potrebu vypísania výberového konania na jej riaditeľa/riaditeľku. Uviedol, že by rád spoznal 

poverenú riaditeľku ZŠ s MŠ. Starosta obce mu prisľúbil, že ju prizve na najbližšie zasadnutie 

OZ, aby mu odpovedala na jeho otázky smerom k ďalšiemu smerovaniu školy. 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský  informoval, že má vedomosť o tom, že po 22.00 

hodine sú miesta v obci okolo železničnej stanice, kde sa stretáva mládež a dochádza 

k výtržnostiam, rušeniu nočného kľudu, požívaniu alkoholických nápojov a iných 

návykových látok. Starosta obce ho informoval, že miesta, ktoré spomína máme 

monitorované obecným kamerovým systémom, spolupracujeme s políciou, tá vykonáva 

zvýšené kontroly v obci hlavne v nočnej dobe. Starosta uviedol, že nemá vedomosť o predaji 

návykových látok v obci. Požiadal ho v prípade ak má informácie o predaji iných návykových 

látok v obci, aby tieto informácie poskytol polícii, alebo iným príslušným orgánom. 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský požiadal starostu obce o informáciu smerom 

k opatreniam obce smerujúcim k zabezpečeniu dobrovoľníkov a návštevníkov pri  blížiacej sa 

návšteve pápeža v Prešove a Košiciach.  

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský poukázal na opakované problémy s funkčnosťou 

pumpy na vodu zo studne na miestnom cintoríne a požiadal o zjednanie nápravy. 

 Poslanec OZ Jaroslav Želinský požiadal o informáciu smerom k príprave 23. 

Pečovskonovoveského remeselného jarmoku pripravovaného na dni 20. až 21.8.2021. 

Starosta obce detailne informoval všetkých prítomných o opatreniach obce na zabezpečenie 

bezpečného jarmoku a stave príprav. 

 Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun požiadal o informáciu smerom k vývozu odpadu 

z osady na ul. Rómskej a poukázal na potrebu častejšieho vývozu veľkokapacitných 

kontajnerov, nakoľko sa v prípade ich naplnenia v ich okolí kopí odpad. 

Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun sa informoval na projekt majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov pod obydliami MRK formou jednoduchých pozemkových úprav 



a rozsah riešenej plochy. Starosta obce mu odpovedal na jeho otázky a špecifikoval rozsah 

riešeného územia.  

 Poslanec OZ Peter Novický poukázal na potrebu riešenia dopravnej situácie na ul. 

Kostolnej, kde býva, nakoľko tam jazdia rýchlo vodiči motorových vozidiel. 

 

 

 K bodu č. 15 

  V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne otázky 

a podnety, nakoľko zástupcovia verejnosti na zasadnutí OZ neboli prítomní. 

 

 

K bodu č. 16 

 Na záver starosta obce poďakoval prítomným za ich účasť na zasadnutí OZ, pozval ich 

na 23. Pečovskonovoveský remeselný jarmok konaný v dňoch 20. až 21.8.2021, osobitne na 

slávnostný galavečer v piatok 20.8.2021 o 19.00 h., následne ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Ján Antol - 

 

Peter Novický - 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                        Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková  


