ZÁPISNICA
z XXVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves
hlasovaním per rollam konaného dňa 15.10.2021 v Pečovskej Novej Vsi
Vzhľadom pretrvávajúcu krízovú situáciu vyhlásenú v súvislosti s ochorením COVID19, s odvolaním sa na zákonnú možnosť prijať uznesenie obecného zastupiteľstva obce
korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom
elektronických prostriedkov v zmysle podľa § 30f ods. 1, ods. 3, ods. 4, ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu zhoršujúcej
sa pandemickej situácie v okrese a hlavne z dôvodu pracovnej vyťaženosti viacerých
poslancov, ktorým vzhľadom na obsah hlasovania a ich poznanie problematiky táto forma
hlasovania viac vyhovuje, starosta obce PhDr, Jaroslav Dujava dňa 11.10.2021 zvolal
rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves a zaslal poslancom OZ, hlavnej
kontrolórke obce Pečovská Nová Ves, prednostovi OcÚ Pečovská Nová Ves a zapisovateľke
pozvánku na rokovanie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves
konané dňa 15.10.2021 v Pečovskej Novej Vsi a podklady pre hlasovanie per rollam
poslancov.
Materiály boli zaslané formou listovej zásielky a elektronicky z mailovej adresy
starosta@pecovska.sk na oznámené mailové adresy, konkrétne 7 poslancom OZ – Ing.
Radoslavovi Lipjancovi, Petrovi Novickému, Ing. Štefanovi Tallovi, Ing. Jozefovi Kolcunovi,
Mgr. Kataríne Falatovej, PhDr. Slavomírovi Karabinošovi, Mgr. Viere Horňákovej, hlavnej
kontrolórke obce Pečovská Nová Ves Ing. Márii Galeštokovej, prednostovi OcÚ Pečovská
Nová Ves Štefanovi Vaľušovi a zapisovateľke Mgr. Eve Kolcunovej, referentke
ekonomického oddelenia OcÚ. Poslanci OZ Jaroslav Želinský a Ján Antol svoje mailové
adresy nenahlásili, nakoľko elektronickú komunikáciu nevyužívajú, preto im boli materiály
doručené iba v písomnej forme. Súčasťou zaslaných materiálov bol návrh uznesení a
informácia starostu obce k bodom programu č. 2 a č.3.
Dňa 11.10.2021 bola na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a webovej stránke
obce Pečovská Nová Ves v časti „Úradná tabuľa“ zverejnená pozvánka na hlasovanie OZ
konané dňa 15.10.2021 v Pečovskej Novej Vsi a návrh uznesení pre hlasovanie per rollam.
Možné odpovede pre hlasovanie boli: „za, proti, zdržal sa“.
Starosta obce čas hlasovania stanovil na deň 15.10.2021 (piatok) v čase od 12:00 hod.
do 19:00 hod. na mailovú adresu starosta@pecovska.sk.
Starosta obce za zapisovateľku hlasovania OZ určil Mgr. Evu Kolcunovú.
XXVII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves
korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom
elektronických prostriedkov per rollam konaného v piatok dňa 15.10.2021 v Pečovskej Novej
Vsi v čase od 12.00 hod. do 19.00 hod. sa zúčastnilo osem poslancov OZ, pričom štyria Ing. Jozef Kolcun, Ing. Štefan Tall, Mgr. Katarína Falatová a PhDr. Slavomír Karabinoš
hlasovali elektronicky a štyria - Ing. Radoslav Lipjanec, Jaroslav Želinský, Peter Novický
a Ján Antol hlasovali písomne doručením hlasovania v listinnej forme do podateľne OcÚ
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Pečovská Nová Ves. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková sa hlasovania "Per rollam"
nezúčastnila. Konkrétna účasť poslancov OZ na hlasovaní o predložených návrhoch uznesení
je uvádzaná v ďalšej časti zápisnice pri konkrétnych hlasovaniach.
1. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili program XXVII. rokovania
OZ predložený starostom obce.
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.
2.
3.

Návrh na schválenie programu rokovania
Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do čerpania dotácie z
vyhlásenej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do čerpania dotácie z
vyhlásenej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 156/2021 zo dňa 15.10.2021.
Priezvisko, meno, titl.
Hlasoval Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
Lipjanec Radoslav Ing.
X
X
Antol Ján
X
X
Falatová Katarína Mgr.
X
X
Horňáková Viera Mgr.
X
Karabinoš Slavomír PhDr.
X
X
Kolcun Jozef Ing.
X
X
Novický Peter
X
X
Tall Štefan Ing.
X
X
Želinský Jaroslav
X
X
Celkový počet poslancov OZ: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 1
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0
Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 1
Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 8
poslancov a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 156/2021 zo dňa
15.10.2021 bolo prijaté.
2. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili návrh starostu obce na 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
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a inžinierskej stavby s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Záhradná
v Pečovskej Novej Vsi“.
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.
Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 157/2021 zo dňa 15.10.2021.
Priezvisko, meno, titl.
Hlasoval Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
Lipjanec Radoslav Ing.
X
X
Antol Ján
X
X
Falatová Katarína Mgr.
X
X
Horňáková Viera Mgr.
X
Karabinoš Slavomír PhDr.
X
X
Kolcun Jozef Ing.
X
X
Novický Peter
X
X
Tall Štefan Ing.
X
X
Želinský Jaroslav
X
X
Celkový počet poslancov OZ: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 1
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0
Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 1
Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 8
poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 157/2021 zo
dňa 15.10.2021 bolo prijaté.
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3. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili návrh starostu obce na 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),
s cieľom podpory výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie
podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy
na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov
do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch
základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí, na realizáciu projektu s názvom
„Cykloprístrešky pre ZŠ Pečovská Nová Ves“. Zámerom obce je vybudovať v areáli ZŠ dva
cykloprístrešky na bicykle pre žiakov a zamestnancov ZŠ v celkovom počte 50 až 60 miest,
jeden vpredu vedľa vchodu a druhý v zadnej časti medzi kuchyňou a kotolňou uzamykateľný,
s fotovoltaikou s otváraním na čipy.
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.
Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 158/2021 zo dňa 15.10.2021.
Priezvisko, meno, titl.
Hlasoval Za Proti Zdržal sa Nehlasoval
Lipjanec Radoslav Ing.
X
X
Antol Ján
X
X
Falatová Katarína Mgr.
X
X
Horňáková Viera Mgr.
X
Karabinoš Slavomír PhDr.
X
X
Kolcun Jozef Ing.
X
X
Novický Peter
X
X
Tall Štefan Ing.
X
X
Želinský Jaroslav
X
X
Celkový počet poslancov OZ: 9
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 8
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 1
Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0
Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 1
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Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 8
poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 158/2021 zo
dňa 15.10.2021 bolo prijaté.
Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš na záver hlasovania "Per rollam" vyjadril
písomne svoje stanovisko k hlasovaniu: „Voči navrhovaným projektom nemám výhrady,
zdržal som sa však hlasovania kvôli forme, ktorú pán starosta zvolil. Uvádzať ako dôvod
pandemickú situáciu je obyčajnou výhovorkou. Za dodržania platných opatrení fungujú v obci
aj v okrese služby, obchody, deti chodia do školy, veriaci na bohoslužby, nie je vyhlásený
zákaz vychádzania, v úradných hodinách je verejnosti prístupný aj obecný úrad. Prečo práve
obecné zastupiteľstvo je prvé, ktoré sa nemôže schádzať osobne? Ako jediný dôvod mi
vychádza ten, aby poslanci nekládli otázky. Ak chceme rokovať online, sú na to prostriedky
videokonferencie, ktoré zvládne obsluhovať aj podpriemerne zdatný užívateľ počítača.
Hlasovať bez možnosti diskusie a bez možnosti klásť otázky aj k iným témam života v obci
považujem za prejav neúcty voči jednému z orgánov obce. Zároveň si dovolím pripomenúť
prísľub osobného rokovania obecného zastupiteľstva aj za prítomnosti poverenej riaditeľky
Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. Verím, že aspoň tento prísľub
bude naplnený. “

Zapísala: Mgr. Eva Kolcunová

Štefan Vaľuš
prednosta OcÚ

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce
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