
Starosta obce Pečovská Nová Ves 

Sp. zn.: PNV-2021/474-OCÚ                               V Pečovskej Novej Vsi, 11.10.2021 

 

 

N á v r h  

 

U Z N E S E N Í 
 

pre per rollam hlasovanie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves  

 konané dňa 15.10.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Uznesenie č. 156/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

program XXVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves podľa 

predloženého návrhu: 

 

1. Návrh na schválenie programu rokovania 

2. Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do čerpania dotácie z  

vyhlásenej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

3. Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do čerpania dotácie z 

vyhlásenej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR 

 

 

Uznesenie č. 157/2021 

 

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 obcou Pečovská Nová Ves o poskytnutie dotácie v rámci výzvy 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja, vyhlásenej dňa 6.10.2021, trvajúcej do 5.11.2021, kód výzvy 

12861/2021/OSMRR na realizáciu projektu sledujúceho zlepšenie dopravnej a technickej 

vybavenosti obce a inžinierskej stavby s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na 

ul. Záhradná v Pečovskej Novej Vsi“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Plánom 

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

Nová Ves, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce Pečovská 

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

s podmienkami poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov; 

 



 zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu z rozpočtu obce. 

 

 

Uznesenie č. 158/2021 

 

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 obcou Pečovská Nová Ves o poskytnutie dotácie v rámci výzvy 

Ministerstva dopravy a výstavby SR vyhlásenej dňa 30.9.2021 na účel výstavby, zmeny 

stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry - zariadení 

(cykloprístrešky, cyklostojany) na realizáciu projektu s názvom „Cykloprístrešky pre ZŠ 

Pečovská Nová Ves“. 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu z rozpočtu obce. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   PhDr. Jaroslav Dujava                                

                                                                                               starosta obce  


