
1 

 

Z Á P I S N I C A 

z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 5.11.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Ing. Jozef Kolcun, Ing. Štefan Tall 

 

                         
K bodu č. 1 

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

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Jozefa Kolcuna zo zdravotných 

dôvodov a poslanca  Ing. Štefana Talla z pracovných dôvodov. 

Skonštatoval, že na zasadnutí OZ je fyzicky prítomných 7  poslancov z celkového 

počtu 9 poslancov, OZ je teda uznášania schopné.  

Starosta obce informoval prítomných, že zasadnutie OZ zvolal mimo schváleného 

plánu konania zasadnutí OZ, nakoľko si to vyžaduje závažnosť veci a potreba neodkladného 

riešenia jednej z investícií obce. Program zasadnutia OZ je uvedený v pozvánke, ktorá bola 

poslancom OZ v dostatočnom predstihu doručená a súčasne bola zverejnená aj na úradnej 

tabuli obce a na webovej stránke obce.  

 

Pôvodne navrhovaný program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Návrh na zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves – stavby, zariadenia a knižničného 

fondu s názvom „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov 

knižnice“ do správy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

5. Návrh na prejednanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach za školský rok 2020/2021 za ZŠ,  MŠ a informácie o pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku  2021/2022 

6. Realizácia projektu „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, 

SO-02 Splašková kanalizácia, Stoka - ul. Na Pečovec, AA 1-1“ a ním vyvolaná úprava 

časti verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec 

7. Návrh na schválenie zámeru výstavby bytového domu s bytmi nižšieho štandardu  

s príslušenstvom na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi 

8. Doručené podania 

9. Otázky poslancov OZ 

10. Otázky a podnety občanov  

11. Záver   

 

Starosta obce navrhol, aby program XXVIII. zasadnutia OZ  bol doplnený o dva body, 

prvý s názvom “Prejednanie  monitorovacej správy programového  rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 30.6.2021“ a druhý s názvom „Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská 

Nová Ves do výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2019-61 na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia kotolne objektu ZŠsMŠ 

Pečovská Nová Ves s využitím aerotermálnej energie“. Navrhol zaradiť predmetné body ako 
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bod č. 4 a č. 5 za pôvodný bod programu č. 3 uvedený na pozvánke, ktorá tvorí prílohu 

zápisnice. Potom by nasledovali ako body č. 6 až č. 13 pôvodne navrhované body programu č. 

4 až č. 11. 

   

Poslanci OZ hlasovali o doplnení bodov programu zasadnutia OZ navrhnutých 

starostom obce. Schválili doplnenie programu zasadnutia OZ a následne bol program 

rokovania XXVIII. zasadnutia OZ Obce Pečovská Nová Ves doplnený o body navrhnuté 

starostom obce.  

 

Uznesenie č. 159/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

 

doplnenie programu rokovania XXVIII. zasadnutia OZ o bod č. 3 s názvom “Prejednanie 

monitorovacej správy programového  rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2021“ a o bod 

č. 4 s názvom „Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy č. 

OPKZP-PO4-SC411-2019-61 na získanie nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu 

projektu s názvom „Modernizácia kotolne objektu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s využitím 

aerotermálnej energie“ 

 

Hlasovanie : Za  7                       Proti     0                                       Zdržal sa       0                                                                                                                                                      

 

Doplnený návrh programu:   

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Prejednanie  monitorovacej správy programového  rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.6.2021 

5. Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy č. OPKZP-PO4-

SC411-2019-61 na získanie nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu projektu 

s názvom „Modernizácia kotolne objektu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s využitím 

aerotermálnej energie 

6. Návrh na zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves – stavby, zariadenia a knižničného 

fondu s názvom „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov 

knižnice“ do správy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 

7. Návrh na prejednanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach za školský rok 2020/2021 za ZŠ, MŠ a informácie o pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom  roku 2021/2022 

8. Realizácia projektu „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, 

SO-02 Splašková kanalizácia, Stoka - ul. Na Pečovec, AA 1-1“ a ním vyvolaná úprava 

časti verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec 

9. Návrh na schválenie zámeru výstavby bytového domu s bytmi nižšieho štandardu 

 s príslušenstvom na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi 

10. Doručené podania 

11. Otázky poslancov OZ 

12. Otázky a podnety občanov  

13. Záver   
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Uznesenie č. 160/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

 

doplnený program rokovania XXVIII. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie : Za  7                       Proti     0                                       Zdržal sa       0                                                                                                                                                      

 

 

K bodu č. 2  

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

overovateľov boli určení Ing. Radoslav Lipjanec a Ján Antol.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 161/2021 

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. Radoslava Lipjanca  a Jána  Antola.                                                               

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

     

                                 

K bodu č. 3 

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

Želinský, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Viera Horňáková.  

Poslanci OZ zvolili návrhovú komisiu. 

 

Uznesenie č. 162/2021 

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, PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Viera 

Horňáková.   

                                                                

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4  

   V predmetnom bode programu poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie 

monitorovaciu správu programového  rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2021 

prednesenú Ing. Alenou Nalevankovou, referentkou OcÚ Pečovská Nová Ves. 
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Uznesenie č. 163/2021 

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  

 

monitorovaciu správu programového  rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2021.                                                               

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

     

 

K bodu č. 5  

      V predmetnom bode programu poslanci OZ prejednali a schválili návrh starostu obce 

na podanie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves o poskytnutie dotácie v rámci výzvy č. 

OPKZP-PO4-SC411-2019-61 na získanie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len 

„NFP“) na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia kotolne objektu ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves s využitím aerotermálnej energie“. 

 Starosta obce detailne vysvetlil okolnosti okolo aktuálneho stavu plynovej kotolne 

v ZŠ Pečovská Nová Ves  kotlami s rokom výroby 1998, opatreniach obce na jeho riešenie 

formou pokusu o získanie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  na 

riešenie  havarijných stavov, pričom žiadosť bola odmietnutá z titulu zmeny právnej normy 

ministerstva na posudzovanie havarijného stavu, z ktorej vyplýva, že prekročenie životnosti 

kotlov nie je havarijným stavom. Havarijný stav je aktuálne posudzovaný iba v prípade napr. 

zatečenia strechy, povodne, blesku, požiaru a i.. Starosta obce informoval o potrebe riešenia 

výroby teplej úžitkovej vody pre školu a kuchyňu v rámci pripravovaného projektu, pričom 

táto časť nie je oprávneným nákladom v rámci navrhovaného projektu. 

K navrhovanému riešeniu modernizácie kotolne uviedol, že sa jedná o inštaláciu 

plynových tepelných čerpadiel oproti klasickým plynovým zdrojom, ktoré majú vyššiu 

účinnosť výroby tepla, čo pre prevádzkovateľa znamená okrem zníženia množstva emisií aj 

zníženie nákladov na vykurovanie objektu. Pri inštalácii obnoviteľného zdroja je oprávnený 

náklad aj strojovňa, takže v prípade realizácie je možné  zrekonštruovať a obnoviť aj rozvody 

v kotolni, čerpadlá, uzatváracie a regulačné armatúry, prípravu a zásobník teplej úžitkovej 

vody, elektroinštaláciu a systém merania a regulácie.    

Presné ekonomické a environmentálne benefity závisia od parametrov konkrétneho projektu 

a budú presne vyčíslené v energetickom audite.  

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci PhDr. Slavomír 

Karabinoš, Mgr. Viera Horňáková a Ing. Radoslav Lipjanec, ktorí sa pýtali na cenu 

modernizácie kotolne, či projekt bude financovaný z rozpočtu školy, alebo obce a na 

navrhovaný obnoviteľný zdroj energie a s tým spojenú reguláciu kotolne.  

Starosta obce ich informoval, že obec má v tejto chvíli zabezpečenú projektovú 

dokumentáciu z roku 2018 na riešenie havarijného stavu kotolne na vtedajšie pomery. 

Nemusíme ju robiť na novo, ale je potrebné ju iba zaktualizovať na navrhovaný stav 

modernizácie a podľa nej získať od projektanta rozpočet, ktorý vygeneruje hodnotu 

modernizácie kotolne. Oprávneným nákladom je aj odmena pre stavebný dozor. Rozpočet na 

minulé riešenie sa pohyboval okolo 200.000,- EUR. Starosta poslancovi OZ odpovedal, že 

bez súhlasu OZ nemôže vynaložiť prostriedky obce na aktualizáciu projektovej 

dokumentácie, vyhotovenie energetického auditu, prípravu žiadosti o poskytnutie NFP, ako aj 

začať prípravu verejného obstarávania na dodávateľa, ktoré sú povinné pre podanie žiadosti 

o NFP, aby spĺňala formálne náležitosti. Uviedol, že na základe získaných podkladov, ktoré 

vygenerujú konkrétne sumy, na zasadnutí OZ v decembri 2021 predloží poslancom  návrh na 

aktualizáciu uznesenia o schválení podania žiadosti o NFP v časti týkajúcej sa financovania 
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projektu z terajšej navrhovanej všeobecnej sumy za konkrétne sumy celkových oprávnených 

výdavkov projektu a sumy 5 % -ného spolufinancovania projektu zo strany obce. Informoval, 

že v navrhovanom riešení modernizácie kotolne sa ráta s inštaláciou plynového tepelného 

čerpadla, kde sa deklaruje úspora zemného plynu o cca 50% oproti prevádzke kondenzačných 

kotlov.  

 

Uznesenie č. 164/2021 

 

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  

výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského 

orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva 

životného prostredia SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia, číslo výzvy - OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranie - 

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE na realizáciu projektu s 

názvom „Modernizácia kotolne objektu ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves s využitím 

aerotermálnej energie“, 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. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 6  

   V predmetnom bode programu poslanci OZ schválili zverenie majetku obce Pečovská 

Nová Ves, ktorý pozostáva zo stavebných úprav, nadobudnutého zariadenia, informačnej 

knižničnej techniky a knižničného fondu, ktorý obec získala realizáciou projektu z názvom 

„ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“ do správy     

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves a vlastných zdrojov obce . 

 

Uznesenie č. 165/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves, ktorý obec nadobudla realizáciou projektu z 

názvom „ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“ 

v investičnej hodnote 83 774,59  EUR do správy ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves.   

                                                                

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
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K bodu č. 7  

Starosta obce informoval poslancov OZ, že na OcÚ bola doručená žiadosť ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves o prejednanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2020/2021 za ZŠ, MŠ a informácie o pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu         

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku  2021/2022. Materiály boli poslancom OZ 

zaslané v elektronickej forme v dostatočnom predstihu s cieľom, aby si ich naštudovali 

a pripravili sa na predmetný bod programu. Nakoľko zasadnutie OZ je mimo plánu 

schválených zasadnutí OZ, nebolo možné predmetný materiál prejednať príslušnou komisiou, 

preto starosta obce požiadal riaditeľku ZŠ s MŠ PaedDr. Katarínu Sačkovú, aby sa dostavila  

na zasadnutie OZ za účelom predstavenia a vyjadrenia sa k  dokumentom predložených na ich 

prejednanie a schválenie. Riaditeľka ZŠ s MŠ a zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Mgr. Andrea 

Kandrová odpovedali prítomným na položené otázky. 

V diskusii k predmetnému dobu programu vystúpila: 

Poslankyňa  Mgr. Viera Horňáková, ktorá vyzvala kolegov poslancov na diskusiu 

a otázky na riaditeľku ZŠ s MŠ, ona ich klásť s poslancom  PhDr. Karabinošom nebudú, 

nakoľko na zasadnutí Rady školy dostali odpovede na ich otázky. 

Poslankyňa  Mgr. Katarína Falatová sa pýtala riaditeľky ZŠ s MŠ na odborné témy 

z oblasti školstva.  

Poslanec  Peter Novický sa informoval na stav žiakov z MRK v škole.  

Poslanec Jaroslav Želinský sa riaditeľky opýtal na spoluprácu školy s lekárkou, 

komunitným centrom, čo je pravda na tom, že sa škole prestala učiť  Hejného  matematika, čo 

je pravda na tom, že na škole skončili špecializované triedy na matematiku a futbal a na 

percentuálny podiel žiakov z MRK v škole. Uviedol, že má vedomosť o tom, že  tak ako sa s 

nástupom novej vedúcej jedálne zlepšila kvalita stravovania v školskej jedálne,  teraz je to 

rapídne horšie. 

Pani riaditeľka ZŠ s MŠ mu odpovedala na jeho otázky, pozitívne hodnotila 

spoluprácu s obcou, komunitným centrom, terénnou sociálnou prácou, vyjadrila problémy pri 

komunikácii s detskou lekárkou. Na otázku výučby matematiky uviedla, že rodičia si tento 

školský rok slobodne vybrali druh matematiky, ktorú chcú aby sa vyučovala. Na škole sa 

vyučuje aj spomínaná Hejného matematika. To isté platí s rozšírenou výučbou  matematiky 

a futbalu, rodičia si slobodne vybrali, či svoje deti dajú ma matematiku, resp. futbal. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ sa vyjadrila  aj k vyučovaniu žiakov z radov MRK na škole a odmietla 

tvrdenia o zníženiu kvality stravovania v školskej jedálni. 

PhDr. Slavomír Karabinoš sa opýtal starostu obce na termín vyhlásenia výberového 

konania na riaditeľa školy. 

Starosta obce mu odpovedal, že  vyhlási výberové konanie na riaditeľa školy tak, by 

od 1.2.2022 na škole bol už novozvolený riaditeľ, resp. riaditeľka, ktorý bude úspešným 

uchádzačom výberového konania. 

Poslanci OZ následne prejednali a schválili správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 za ZŠ, MŠ a zobrali na vedomie 

informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v školskom roku  2021/2022.  

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Uznesenie č. 166/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 za ZŠ s MŠ ul. Školská 459/12, Pečovská Nová Ves zo dňa 30.8.2021 vrátane 

príloh č. 1, 2, 3. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 167/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 za materskú školu na ul. Na Dujave 320 v Pečovskej Novej Vsi – elokované 

pracovisko ZŠ s MŠ ul. Školská 459/12, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 168/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 za materskú školu na ul. Rómska 821/45, Pečovskej Novej Vsi – elokované 

pracovisko ZŠ s MŠ ul. Školská 459/12, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 169/2021 

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 pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu na školský rok 2020/2021. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 8  

  V rámci predmetného bodu programu starosta obce informoval poslancov OZ o začatí 

realizácie  podporeného projektu „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská 

Nová Ves, SO-02 Splašková kanalizácia, Stoka - ul. Na Pečovec, AA 1-1“ v investičnom 

objeme 43.000,- EUR na parcelách registra KN-E 13/9 a KN-C 700/3, k.ú. Pečovská Nová 

Ves v súlade s harmonogramom schváleným riadiacim orgánom. Zdôraznil, že na základe 
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dlhodobého zámeru obce sme už v roku 2018 vybudovali verejný vodovod  a súčasne máme 

popri vyššie uvedenej schválenej výstavbe kanalizácie z dotácie PPA  do konca roka 

schválenú výstavbu plynovodu. Aktuálne obec finišuje s povoľovacím konaním na rozšírenie 

elektrických NN rozvodov, verejného osvetlenia a výstavby miestnej komunikácie, ktoré sa 

nachádzajú vo fáze povoľovacieho konania.  V súvislosti so započatou výstavbou gravitačnej 

splaškovej kanalizácie informoval o vyvolanej potrebe úpravy časti existujúcej verejnej 

kanalizácie na ul. Na Pečovec v dĺžke do 50 m v investičnom objeme vo výške cca. 50.000,- 

EUR s cieľom nedvíhať úroveň budúcej miestnej komunikácie nad úroveň plotov existujúcich 

rodinných domov, alebo ak nie, tak budeme musieť vrátiť dotáciu na výstavbu kanalizácie 

a následne  zmaríme všetky pripravované vyššie uvedené zámery obce, do ktorých sme už 

investovali finančné prostriedky obce a množstvo práce s tým súvisiacej. 

  Starosta obce v tejto súvislosti informoval prítomných aj o žiadosti bratov Františka 

a Vladimíra Voľanských o zachovanie prístupu k ich pozemkom. 

V diskusii k predmetnému bodu  programu vystúpili: 

Poslanec  PhDr. Slavomír Karabinoš sa pýtal na dĺžku trvania realizácie výstavby, 

rozkopávanie križovatky na ulici v okolí bodu napojenia novej kanalizácie na existujúcu a na 

opravu povrchu miestnej komunikácie po vykonaní stavebných prác.  

Starosta obce ho informoval, že to musí prebehnúť rýchlo, nakoľko sme viazaní 

harmonogramom prác v podporenom projekte na vybudovanie novej kanalizácie a naviac 

nesmieme zbytočne obmedzovať obyvateľov ulice v jej priechodnosti. Ďalší dôvod je 

realizácia stavby po dobu minimálneho obmedzenia prevádzkovania verejnej kanalizácie. 

Odhaduje opravu existujúcej kanalizácie na pár dní, najviac týždeň. Informoval, že križovatka 

bude rozkopávaná raz pri výstavbe kanalizácie, druhýkrát pri napojení plynovodu na hlavnú 

vetvu a tretíkrát pri napojení elektrických NN rozvodov v novej časti ulice na verejnú sieť. 

Poslanec  Peter Novický sa informoval , či nie je možnosť ešte hĺbšieho „utopenia“ 

existujúcej kanalizácie.  

Starosta obce ho informoval, že teoreticky je to možné, ale premietlo by sa to do ceny 

diela, nakoľko by sa terajšia dĺžka opravy musela predĺžiť a uvádzaná dĺžka 50 m vyplýva 

z meraní geodeta a projektu projektanta a javí sa ako postačujúca.  

Poslanci OZ schválili úpravu časti existujúcej verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec 

v dĺžke do 50 m na parcele registra KN-E 13/9, k.ú. Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 170/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

úpravu časti existujúcej verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec v dĺžke do 50 m na parcele 

registra KN-E 13/9, k.ú. Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 9  

 V rámci predmetného bodu programu starosta obce predstavil poslancom OZ 

investičný zámer obce na výstavbu dvojpodlažného nadzemného bytového domu pavlačového 

typu s bytmi nižšieho štandardu s príslušenstvom na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi. 

Informoval o možnostiach financovania projektu, poukázal na možnosť poskytnúť dôstojné 

bývanie mladým rómskym rodinám, ktorí si to zaslúžia spôsobom vedenia života, pracujú na 
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obci, nemajú dlhy, ich deti navštevujú MŠ a ZŠ a majú snahu pracovať a zmeniť svoj ďalší 

život k lepšiemu.  

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili: 

Poslanec  PhDr. Slavomír Karabinoš, ktorý odmietol predložený zámer výstavby 

dvojpodlažného nadzemného bytového domu pavlačového typu s bytmi nižšieho štandardu. 

Navrhol riešenie bytovej otázky na ul. Rómskej cez výstavbu domčekov samostatne jej  

obyvateľmi. 

Poslankyňa  Mgr. Viera Horňáková taktiež odmietla predložený zámer výstavby 

bytového domu s bytmi nižšieho štandardu. Vyzvala prítomných, aby neopakovali chyby 

z minulosti. Navrhla vybrať vzorky obyvateľov z MRK a tých motivovať hlavne cez 

pracovníkov terénnej sociálnej práce k separovaniu odpadu, ako aj k niekoľko ročnému 

šetreniu vlastných finančných prostriedkov a následnému svojpomocnému budovaniu si 

vlastných príbytkov. Poukázala na skutočnosť, že obyvatelia pavlačového bytového domu 

budú hlukom obmedzovať občanov bývajúcich nad bytovým domom, okolo cesty nad 

miestom zamýšľanej výstavby. Uviedla, že navrhovaná výstavba je cestou späť. 

Poslanec Jaroslav Želinský podporil potrebu riešenia bytovej otázky na ul. Rómskej 

formou výstavby bytového domu pavlačového typu s bytmi nižšieho štandardu z dôvodu 

aktuálnych možností voľnej plochy na uvedený zámer. V reakcii na poslankyňu Mgr. Vieru 

Horňákovú reagoval odpoveďou, že výstavba samostatných  domov pre obyvateľov MRK je 

nemožná z dôvodu toho, že obec nedisponuje pozemkami, ktoré by to umožňovali. Takáto 

výstavba si vyžaduje veľkú voľnú plochu a tú nemáme. Zároveň poukázal na existujúci 

havarijný stav súčasného bytového domu č.11, ktorý si vyžaduje jeho sanáciu. 

Poslanec Ján Antol poukázal na potrebu riešenia ochrany prípadnej stavby pred vodou, 

nakoľko v minulosti bolo predmetné územie zaplavené.  

Starosta obce v rekcii na vystúpenia poslancov ich vyzval k zamysleniu sa nad 

uvedenou témou a príprave podania ich návrhov na jej riešenie v rámci možností obce a to tak 

finančných, ale hlavne priestorových so zohľadnením špecifík danej lokality (potok Ľutinka, 

svah, členitosť terénu). 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o zámere riešenia bytovej 

otázky na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 171/2021 

 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 o zámere riešenia bytovej otázky na ul. Rómskej v Pečovskej Novej 

Vsi. 

 

Hlasovanie : Za  7                       Proti     0                       Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 10  

10.1. V tomto bode programu poslanci OZ prejednali a schválili odpustenie príspevku pre 36 

rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov centra voľného času (ďalej len „CVČ“) 

pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 8.10.2021 za obdobie od 

1.9.2021 do 31.12.2021.  
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Uznesenie č. 172/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevku pre 36 rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov CVČ pre ZŠ 

s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti zo dňa 8.10.2021 za obdobie od 1.9.2021 do 

31.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.2. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Zuzany Ižarikovej, bytom ul. Na Trubalovec 

257/16, Pečovská Nová Ves o poskytnutie sociálnej výpomoci na zmiernenie následkov 

požiaru rodinného domu a hospodárskej budovy v jej vlastníctve, ku ktorému došlo dňa 

14.10.2021. 

 

Uznesenie č. 173/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie sociálnej výpomoci vo výške 2.000,- EUR pre Zuzanu Ižarikovú, bytom ul. Na 

Trubalovec 257/16,  Pečovská Nová Ves na zmiernenie následkov požiaru rodinného domu 

a hospodárskej budovy v jej vlastníctve, ku ktorému došlo dňa 14.10.2021. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Samuela Hudáka, bytom ul. Kvetná 642/33, 

Pečovská Nová Ves o poskytnutie sociálnej výpomoci na zmiernenie ťažkej životnej situácie 

spôsobenej stratou zamestnania z dôvodu diagnostikovania mu závažného ochorenia. 

 

Uznesenie č. 174/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie sociálnej výpomoci vo výške 2.000,- EUR pre Samuela Hudáka, bytom ul. 

Kvetná 642/33, Pečovská Nová Ves na zmiernenie ťažkej životnej situácie spôsobenej stratou 

zamestnania z dôvodu diagnostikovania  mu  závažného ochorenia. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.4. Na základe žiadosti Pavla Bilého, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves 

o ukončenie nájmu bytu č. 10 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi 

poslanci OZ schválili ukončenie nájmu bytu č. 10 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v 

Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves. 
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Uznesenie č. 175/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje    

 

ukončenie nájmu bytu č. 10 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi 

dňom 15. novembra 2021 prenajatého Pavlovi Bilému, nar. 17.9.1985, bytom ul. Rómska 

589/11, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  7                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

10.5. Na základe žiadosti Ernesta Červeňáka, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves 

o ukončenie nájmu bytu č. 12 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi 

poslanci OZ schválili ukončenie nájmu bytu č. 12 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v 

Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 176/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje    

 

ukončenie nájmu bytu č. 12 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi 

dňom 15. novembra 2021 prenajatého Ernestovi Červeňákovi, nar. 10.2.1976, bytom ul. 

Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  7                           Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

10.6. Poslanci OZ prejednali žiadosti Anežky Bilej, nar. 16.1.1985, bytom ul. Hložská 253/30, 

Svinia, Jany Červeňákovej, nar. 1.3.2003, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves, 

Ľudmily Gabčovej, nar. 13.6.1980, bytom ul. Rómska 7, Pečovská Nová Ves, Jarmily 

Kalejovej, nar. 3.3.1990, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves a Emílie Bilej, nar. 

13.3.2001, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o prenájom bytu v bytovom dome 

na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi. 

 V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil starosta obce, ktorý informoval 

prítomných o aktuálnej situácii v rómskej osade, osobitne v bytovom dome na ul. Rómskej 

589/11 v Pečovskej Novej Vsi. Uviedol, že uznesením č. 89/2021 zo dňa 20.5.2021 bol 

Jarmile Kalejovej OZ schválený nájom bytu č. 11 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11, 

Pečovská Nová Ves na obdobie do 31.12.2021. Následne na základe žiadosti menovanej 

o odmietnutiu nájmu bytu bolo  uznesením č. 108/2021 zo dňa 9.6.2021 vyššie uvedené 

uznesenie OZ zrušené a byt bol OZ prenajatý Anne Bilej. Podobne bol uznesením č. 90/2021 

zo dňa 20.5.2021 OZ schválený nájom bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11, 

Pečovská Nová Ves na obdobie do 31.12.2021 pre Janu Červeňákovú. Následne na základe 

žiadosti menovanej o odmietnutiu nájmu bytu bolo  uznesením č. 109/2021 zo dňa 9.6.2021 

vyššie uvedené uznesenie OZ zrušené a byt bol OZ prenajatý Dávidovi Bilému. 

 Poslanci schválili nájom bytov v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej 

Novej Vsi - č. 10 pre Emíliu Bilú, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves do 

31.12.2022 a č. 12 pre Janu Červeňákovú, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves do 

31.12.2022. 
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Uznesenie č. 177/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje     

 

nájom bytu č.10 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Emíliu 

Bilú, nar. 13.3.2001, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves do 31.12.2022. 

 

Hlasovanie : Za  7                           Proti     0                              Zdržal sa       0. 

 

Uznesenie č. 178/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje     

 

nájom bytu č.12 v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Janu 

Červeňákovú, nar. 1.3.2003, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves do 31.12.2022. 

 

Hlasovanie : Za  7                           Proti     0                              Zdržal sa       0. 

 

 

K bodu č. 11  
 V tomto bode programu postupne vystúpili: 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa opýtal starostu obce čo je pravda na tom, 

že pri búracích prácach šatní bol problém obce s nebezpečným odpadom.  Starosta obce mu 

odpovedal, že je pravdou, že pracovníčka odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného 

úradu v Sabinove písomne oznámila obci začatie konania o priestupku v súvislosti 

s priestupkom spojeným s porušením pravidiel pri nakladaní s nebezpečným odpadom. 

Konkrétne sa jedná o skutočnosť, že pri odstraňovaní stavby firmou, ktorá uspela vo 

výberovom konaní na dodávateľa búracích prác a disponuje oprávnením na recykláciu 

a zhodnocovanie stavebného odpadu, pri sanácii stropu budovu búracím strojom spozorovala 

z priestoru medzi panelom a betónovou platňou vypadnutie polystyrénu obojstranne 

olepeného eternitovými platňami. Táto vypadnutá izolácia bola následne vybraná z búraniska 

a uložená mimo na pozemku, pri plote a bezprostredne nato obec bezodkladne požiadala 

odborne spôsobilú spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou azbestu o jeho likvidáciu. Po podaní 

žiadosti na zhromažďovanie azbestu obcou, ktorý je charakterizovaný ako nebezpečný odpad 

na odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Sabinove vyššie uvedená 

pracovníčka odboru zaslala na obec oznámenie o začatí konania o priestupku v súvislosti 

s nakladaním s nebezpečným obkladom. Z jeho obsahu vyplýva, že podnetom na začatie 

konania bola naša žiadosť o legálnu likvidáciu azbestu. Od tej doby sa udialo to, že obci bolo 

tou istou pracovníčkou  vydané rozhodnutie na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, 

odborne spôsobilej spoločnosti bolo vydané rozhodnutie na likvidáciu odpadu, azbest bol 

firmou zlikvidovaný, obec za likvidáciu zaplatila 650,- EUR a doklady o likvidácii odpadu 

a jeho množstve zaslala na vedomie  odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného 

úradu v Sabinove. Toto sú fakty a popis všetkých konaní, ktoré sa udiali. Azbest bol skryte 

zabudovaný v budove, o jeho prítomnosti sme nemali vedomosť, od budovy neexistovala 

dokumentácia. Konanie obce a búracej firmy podľa starostu obce bolo zákonné, ako účastník 

správneho konania obec komunikuje so správnym orgánom a využíva všetky zákonné 

možnosti na svoju obhajobu a obranu, ako aj preukázanie zákonného postupu pri nakladaní 

s nebezpečným odpadom.  
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 Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš sa opýtal starostu obce ako je to zo zhotoviteľom 

stavebných prác na rekonštrukciu zdravotného strediska.  

 Starosta obce mu odpovedal, že máme za sebou výberové konanie na zhotoviteľa 

stavby, víťazom je spoločnosť GMT Development s.r.o. Prešov za sumu 817.000,- EUR a 

dobou výstavby 29 týždňov. Do súťaže sa prihlásili spolu dve firmy, druhá z nich bola cca 

o 60.000,- EUR drahšia a navrhla dobu výstavby cez 30 týždňov. V týchto dňoch uplynie 

lehota na podávanie námietok a následne budeme môcť podpísať zmluvu o dielo 

s dodávateľom. 

 Poslanec PhDr. Slavomír Karabinoš sa opýtal starostu obce ako je to s presťahovaním 

lekárne z terajších priestorov v budove zdravotného strediska.  

 Starosta obce mu odpovedal, že túto tému rieši s majiteľkou lekárne a lekárkami od 

začiatku roka, stomatológ to vyriešil v spolupráci s obcou už v máji. V ostatných prípadoch je 

to komplikovanejšie, ale trvale sme s nimi v kontakte a robíme všetko preto, aby sme ich 

presťahovali z objektu čo najskôr. V tejto chvíli to už nie je sranda. Obec pomôže so 

sťahovaním, ale nemôže baliť osobné veci a platiť náklady na sťahovanie. Sťahovanie si 

musia manažovať majiteľka lekárne a lekárky sami. 

Poslanec Ján Antol poukázal na potrebu demontáže sirény z budovy zdravotného 

strediska pri jej búracích prácach.  

Starosta obce ho informoval, že túto skutočnosť evidujeme, naviac sme už 

projektantovi stavby avizovali požiadavky pracovníkov odboru krízového riadenia Okresného 

úradu v Sabinove súvisiace s podmienkami inštalovania novej sirény na novú budovu 

zdravotného strediska, inštalácie stĺpu a jeho kotvením na umiestnenie sirény a všetkých 

požiadaviek na elektrické rozvody pre prípravu na jej sfunkčnenie a ovládanie. Súčasná siréna 

bude odložená na obci pre jej ďalšie využitie  v prípade potreby. 

 Poslanec  Jaroslav Želinský sa opýtal starostu obce ako je to s traktorom, ktorý obec 

zakúpila. 

 Starosta obce ho informoval, že traktor už bol dodaný obci, prebehlo zaučenie 

a zaškolenie jeho obsluhy. 

 Poslanec  Jaroslav Želinský poukázal na potrebu riešenia intenzity svietenia verejného 

osvetlenia v nočnej dobe z dôvodu avizovaného zdražovania  energií. Uviedol, že obec je 

v noci vysvietená, ako by bol deň. Spýtal sa ako sa zdraženie energií premietne do rozpočtu 

obce. 

 Prednosta OcÚ Štefan Vaľuš ho informoval o možnostiach regulácie svietenia 

a kapacite svietidiel verejného osvetlenia okolo cesty I/68 a ostatných uliciach. Starosta obce 

ho informoval, že avizované zdraženie bude zahrnuté do budúcoročného rozpočtu obce, ktorý 

sa pripravuje. 

 Poslanec Peter Novický poukázal na množstvo odpadu v osade na ul. Rómskej 

a poukázal na potrebu častejšieho vývozu veľkokapacitných kontajnerov, nakoľko sa 

v prípade ich naplnenia v  okolí kopí odpad. 

 Starosta obce ho informoval, že aktuálne pracuje na vyčíslení nedoplatkov za odpad 

u obyvateľov danej lokality. Uviedol konkrétne kroky obce na zabezpečenie platenia za odpad 

a znižovania nedoplatkov za odpad u obyvateľov z radov MRK. Poukázal na znášanie odpadu 

rôzneho druhu obyvateľmi danej lokality do osady, ktorý následne končí rozhádzaný v okolí 

kontajnerov, v potoku a na rôznych miestach a obec zabezpečuje jeho odpratávanie. Do osady 

vozia odpad aj obyvatelia obce, ktorých napomíname a riešime konkrétnych priestupcov. V 

pracovnej dobe ich priamo zastavujú, napomínajú a riešia pracovníci terénnej sociálnej práce. 

Dennodenne cez pracovné dni upratuje skupina pracovníkov obce osadu. Trvalo 

zabezpečujeme osvetu v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia tak 

v škole, ako aj priamo v osade medzi obyvateľmi pracovníkmi komunitného centra a terénnej 

sociálnej práce. Objem odpadu vyvezeného z osady podstatne prevyšuje množstvo odpadu 
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vyvezeného z ostatných častí obce. Zdôraznil, že ľahko sa o tejto téme rozpráva, ale realita 

s jej riešením je hrozivá, potrebuje silný žalúdok a vysoko psychicky odolných ľudí. Pomerná 

časť osôb z radov MRK žijúca na ul. Rómskej sama nedbá na poriadok a domáha sa toho, že 

obec je povinná im  zabezpečiť jeho odpratanie bez ich prispenia.  

 Poslankyňa  Mgr. Katarína Falatová ponúkla svoje odborné vedomosti a skúsenosti 

z pôsobenia na pozícii pedagogického pracovníka ZŠ a bývalej pracovníčky školskej 

inšpekcie nielen pri príprave výberového konania na riaditeľa/ku ZŠsMŠ v Pečovskej Novej 

Vsi, ale aj pri samotnom fungovaní rady školy. Uviedla, že ani jeden z terajších zástupcov 

zriaďovateľa v rade školy nemá také odborné vedomosti a skúsenosti  v oblasti školstva ako 

ona. Požiadala o členstvo v rade školy ako jedného zo štyroch zástupcov zriaďovateľa. 

Uviedla, že predseda rady školy nemá nato, aby zvládol prípravu výberového konania a vytkla 

mu ním iniciované zmeny zástupcov zriaďovateľa v rade školy mimo schváleného programu 

zasadnutia OZ, kedy ona nebola prítomná na zasadnutí OZ , avšak, keby sa o tomto doplnení  

bodu bola dozvedela z programu na pozvánke, bola by sa zasadnutia OZ zúčastnila. Uviedla, 

že pri voľbe zástupcov zriaďovateľa do rady školy bola ako jedna z kandidátov navrhnutá, ale 

následne bola jej voľba odmietnutá s odôvodnením, že nie je prítomná na zasadnutí OZ.  

 Predseda rady školy a poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš na jej slová reagoval 

tým, že o pol desiatej večer to nebude riešiť.  

 

 K bodu č. 12 

  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. 13 

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

prijatie racionálnych rozhodnutí a vyjadril presvedčenie, že všetkým poslancom OZ bolo na 

dnešnom zasadnutí OZ v dostatočnej miere umožnené klásť otázky k prejednávaným bodom 

programu, ako aj k iným témam života v obci. Potom ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Ing. Radoslav Lipjanec - 

 

Ján Antol - 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                        Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                prednosta  OcÚ 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková  


