
1 

 

Z Á P I S N I C A 

z XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 13.12.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   všetci prítomní  

Verejnosť:      Mgr. Antónia Kucháriková do bodu č. 5, Karol Letkovský do bodu  

                       č. 5, Mária Čekanová do bodu č. 5. 
  
                         

K bodu č. 1 

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

Dujava, starosta obce. Konštatoval, že fyzicky je prítomných 9 poslancov z celkového počtu 9 

poslancov, čo znamená, že OZ je uznášania schopné.  

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

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

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

 

Navrhovaný program:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovaní komisií 

5. Správy predsedov spoločenských organizácii o činnosti a hospodárení spoločenských 

organizácií za rok 2021 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol 

7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves 

na I. polrok 2022 

8. Návrh na schválenie VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného 

príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves 

9. Návrh na schválenie VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022 

10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

11. Návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2022 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2022,   viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na 

roky 2022 - 2024 a k návrhu  programového rozpočtu na roky 2022-2024 

13. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022, vrátane programov 

a podprogramov 

14. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 - 

2024, vrátane programov a podprogramov 

15. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 

16. Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do čerpania nenávratných 

finančných prostriedkov z vyhlásených výziev na investičné akcie obce 

17. Návrh na zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves (splašková kanalizácia, plynovod) 

do správy správcovských organizácií  
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18. Návrh na zaradenie stavieb do majetku obce Pečovská Nová Ves 

19. Informácia o nariadení vykonania riadnej  inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2021 

20. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves za obdobie apríl 

až december v roku 2021 

21. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch v obci Pečovská Nová Ves za rok 

2021 a stave pripravenosti investičných aktivít na rok 2022 

22. Doručené podania 

23. Rôzne 

24. Otázky poslancov OZ 

25. Otázky a podnety občanov 

26. Záver  

 

Uznesenie č. 179/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

 

navrhnutý program rokovania XXIX. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

                                                                                                            

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

Ves.  

 

 

K bodu č. 2  

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

overovateľov boli určení Peter Novický a Jaroslav Želinský.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 180/2021 

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 Petra Novického a Jaroslav Želinský.                                                               

   

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

                        

 

 

K bodu č. 3 
 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:  Ing. 

Radoslav Lipjanec, Mgr. Katarína Falatová a Ing. Jozef Kolcun.  

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 
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Uznesenie č. 181/2021 

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. Radoslav Lipjanec, Mgr. Katarína Falatová a Ing. Jozef 

Kolcun. 

                                                                

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 XVI. zasadnutia OZ konaného 30.9.2020 doposiaľ.  

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

správy   obecného  majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  nezamestnanosti   v  

posudzovanom  období  zasadala 4.12.2021, prejednala podklady k jednotlivým bodom 

programu zasadnutia, pričom stanovisko komisie prednesie pri ich prejednaní 

v konkrétnych bodoch programu. 

4.2 Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, regionálneho 

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

podľa vyjadrenia predsedu komisie Ing. Jozefa Kolcuna v posudzovanom nezasadala. 

4.3 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, prácu s mládežou, spoločenskými a záujmovými 

organizáciami, prácu s Rómami podľa vyjadrenia predsedu komisie PhDr. Slavomíra 

Karabinoša v posudzovanom období komisia nezasadala.  

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

riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej 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. 182/2021 

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 XXV. zasadnutia OZ konaného 

dňa 30.9.2021 do 13.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5  

 V tomto bode programu boli predsedovia kultúrno-spoločenských organizácii 

pôsobiacich v obci, ktorým je obcou poskytovaná dotácia na činnosť organizácie, predniesli 

správy o činnosti a hospodárení konkrétnych organizácii, ktoré zastupovali a súčasne 

predniesli návrhy na poskytnutie dotácie na rok 2022. Starosta obce ospravedlnil neúčasť p. 
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Karafovej, predsedníčky ZO SČK a p. Pitoňákovej predsedníčky Klubu dôchodcov zo 

zdravotných dôvodov. 

V diskusii postupne vystúpili Karol Letkovský, zástupca stolných tenistov združených 

v TJ Orol, Mgr. Antónia Kucháriková, zástupkyňa SS Jablonka pôsobiacej pri Klube 

dôchodcov, Mária Čekanová, predsedníčka ZO ÚŽS, Ján Antol, predseda DHZ, Mgr. Viera 

Horňáková, predsedníčka FS Jablonečka a Ing. Štefan Tall, predseda futbalového oddielu TJ 

Slovan, ktorí informovali o činnosti spoločenských organizácii, ktoré zastupujú, o nakladaní 

s poskytnutými finančnými prostriedkami od obce Pečovská Nová Ves na ich činnosť 

a žiadostiach na poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2022. 

V diskusii k vystúpeniam zástupcov spoločenských organizácii vystúpili postupne  

poslanci OZ Jaroslav Želinský, Mgr. Katarína Falatová, PhDr. Slavomír Karabinoš, Peter 

Novický, Mgr. Viera Horňáková, Ing. Štefan Tall a starosta obce.  

     Poslanci OZ zobrali správy o činnosti jednotlivých spoločenských organizácií na 

vedomie. 

 

Uznesenie č. 183/2021 

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 Karola Letkovského zástupcu TJ Orol Pečovská Nová Ves o činnosti za rok 

2021, hospodárení za rok 2021 a návrhu na dotáciu od obce Pečovská Nová Ves na rok 2022. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 184/2021 

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 Mgr. Antónie Kuchárikovej, zástupkyne SS Jablonka pôsobiacej pri Klube dôchodcov 

o činnosti a postavení SS Jablonka vo vzťahu ku Klube dôchodcov. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 185/2021 

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 Márie Čekanovej, predsedníčky Únie žien Slovenska, ZO Pečovská Nová Ves o 

činnosti za rok 2021, hospodárení za rok 2021 a návrhu na dotáciu od obce Pečovská Nová 

Ves na rok 2022. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

 

 

 



5 

 

Uznesenie č. 186/2021 

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 Jána Antola, predsedu DHZ o činnosti za rok 2021, hospodárení za rok 2021 a návrhu 

na dotáciu od obce Pečovská Nová Ves na rok 2022. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 187/2021 

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 Mgr. Viery Horňákovej, predsedníčky FS Jablonečka o činnosti za rok 

2021, hospodárení za rok 2021 a návrhu na dotáciu od obce Pečovská Nová Ves na rok 2022. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 188/2021 

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 Ing. Štefana Talla, predsedu TJ Slovan Pečovská Nová Ves o činnosti za rok 

2021, hospodárení za rok 2021 a návrhu na dotáciu od obce Pečovská Nová Ves na rok 2022. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 6  

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

Galeštoková predniesla správu o výsledku vykonaných kontrol v súlade s Plánom kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2021, konkrétne: 

 správu o výsledku  kontroly pokladne a kontroly nakladania s finančnými prostriedkami 

obce v Základnej škole Pečovská Nová Ves za sledované obdobie január až jún 2021, pričom 

záverom je skutočnosť, že povinná osoba pri vedení pokladne postupovala v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a vnútornom predpise obce o vedení pokladne. Navrhované opatrenia na odstránenie 

nedostatkov neboli prijaté žiadne. 

 správu o výsledku  kontroly pokladne a kontroly nakladania s finančnými prostriedkami 

obce za  obdobie mesiacov júl a september 2021, pričom záverom je skutočnosť, že povinná 

osoba pri vedení pokladne postupovala v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vnútornom predpise obce o vedení pokladne. 

Navrhnutým opatrením hlavnej kontrolórky bola aktualizácia vnútropodnikového predpisu 

o vedení pokladne. 

  Poslanci OZ zobrali správu na vedomie. 
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Uznesenie č. 189/2021 

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 Ing. Márie Galeštokovej o výsledku 

vykonanej kontroly pokladne a kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce 

v Základnej škole Pečovská Nová Ves za sledované obdobie január až jún 2021 a kontroly 

pokladne a kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce za sledované obdobie 

mesiacov júl a september 2021. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 7 

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

predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na   

I. polrok 2022 a požiadala OZ o jeho schválenie.   

 Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie č. 190/2021 

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 I. polrok 2022 

konkrétne: 

 

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

 

 kontrola pokladničných dokladov na OcÚ zameraná na účelnosť a účelovosť vynaložených 

finančných prostriedkov, 

 predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2021, 

 kontrola dodržiavania Opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-31 o finančnom výkazníctve, 

 kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2021, 

 kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z. n. p. a platných zásad 

hospodárenia obce pri prevodoch majetku uskutočnených v roku 2021, 

 vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k záverečnému 

účtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2021, 

 vykonanie kontrol uložených hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves uzneseniami 

obecného zastupiteľstva 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                                
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K bodu č. 8 

V tomto bode programu poslanci OZ prejednali návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach 

poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská 

Nová Ves.  

Referentka OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila poslancov OZ s predloženým 

návrhom VZN. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 24.11.2021 

a v dostatočnom predstihu bol  zaslaný na vedomie poslancom OZ.  

Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a 

finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves.   

 

Uznesenie č. 191/2021 

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. 2/2021 o podmienkach 

poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská 

Nová Ves.  
 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                        Zdržal sa       0                                

  

 

K bodu č. 9 

9.1 V tomto bode programu poslanci OZ zobrali na vedomie návrh rozpočtu ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves na rok 2022 v rozsahu originálnych kompetencií pre materské školy, 

školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.  

 

Uznesenie č. 192/2021 

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  

 

návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2022 v rozsahu originálnych kompetencií 

pre materské školy, školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                        Zdržal sa       0 

 

9.2 Následne poslanci OZ prejednali návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022.   

            Referentka OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila poslancov OZ s návrhom VZN.  

Poslanci OZ sa uzniesli VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022.   

 

Uznesenie č. 193/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznieslo   
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na Všeobecne záväznom nariadení Obce Pečovská Nová Ves  č. 3/2021 o určení výšky 

finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 

2022.  
 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                        Zdržal sa       0                                

 

                                                                       

K bodu č. 10 

10.1 V prvej časti prejednávaného bodu programu starosta informoval poslancov OZ 

o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 k 30.9.2021.  

Poslanci OZ zobrali informáciu o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.9.2021 na vedomie. 

 

Uznesenie č. 194/2021 

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 PhDr. Jaroslava Dujavu, starostu obce Pečovská Nová Ves o čerpaní rozpočtu 

obce Pečovská Nová Ves na rok 2021 k 30.9.2021. 

  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

10.2 V tomto bode programu starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením  č. 4/2021, ktoré predstavuje prekročenie príjmov v celkovej sume 271 360,00 Eur 

a prekročení výdavkov v celkovej sume 271 360,00 Eur 

Detailne špecifikoval pohyby na jednotlivých položkách v príjmoch aj výdajoch 

a konštatoval, že rozpočet je vyrovnaný  na celkovú sumu príjmov 4 720 445,00 Eur 

a celkovú sumu výdavkov 4 720 445,00 Eur.  

  Poslanci OZ schválili predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2021. 

 

Uznesenie č. 195/2021 

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. 4/2021 zo dňa 13.12.2021 spočívajúce v 

prekročení príjmov v celkovej sume 271 360,00  Eur  a v prekročení výdavkov v celkovej 

sume 271 360,00 Eur, pričom rozpočet je vyrovnaný  na celkovú sumu príjmov 4 706 385,00  

Eur a celkovú sumu výdavkov 4 706 385,00 Eur. 

  

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
 

 

K bodu č. 11 

V tomto bode programu poslanci OZ schválili plán kultúrnospoločenských akcií na 

rok 2022. 

 

 

 



9 

 

Uznesenie č. 196/2021 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

plán kultúrnospoločenských akcií na rok 2022. 

január 2022  Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce   

február 2022  Detský karneval 

   Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi 

marec 2022  MDŽ 

apríl 2022  Rómsky deň 

máj 2022  Prvomájový beh zdravia  

               Deň matiek 

jún 2022  Medzinárodný deň detí 

august 2022  Pečovskonovoveský jarmok 

október 2022  Jablučkové slávnosti 

Akadémia v rámci mesiaca úcty k starším 

december 2022 Mikuláš 

               Vianočné trhy  

                          Vianočný koncert 

               Zimný pochod: okruh Majdan – chata Čergov – Lysá – Majdan 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

 

K bodu č. 12 

12.1   V úvode prejednávaného bodu programu  poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie 

správu audítora o overení  individuálnej  účtovnej  závierky  obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2020.  

 

Uznesenie č. 197/2021 

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 audítora o overení individuálnej  účtovnej  závierky obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2020. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

    

12.2   V rámci prejednávaného bodu programu  programu poslanci OZ  prejednali a zobrali na 

vedomie správu audítora o overení  konsolidovanej  účtovnej  závierky a výročnej správy  

obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2020.  

 

Uznesenie č. 198/2021 

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 
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správu audítora o overení konsolidovanej  účtovnej  závierky a výročnej správy obce 

Pečovská Nová Ves k 31.12.2020. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

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

Galeštoková predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 

2022, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 - 2024 

a k programovému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 a viacročnému rozpočtu na 

roky 2023 a 2024. Záverom bolo jej odporúčanie pre OZ predložený návrh rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2022 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Podobne 

odporučila programový rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 schváliť a viacročný 

programový rozpočet na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie.  

           Poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová 

Ves na vedomie. 
 

Uznesenie č. 199/2021 

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 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves na rok 2022, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 – 2024 

a k návrhu programového rozpočtu na roky 2023 - 2024. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

K bodu č. 13 

13.1. V úvode predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali žiadosti spoločenských 

organizácií pôsobiacich v obci o dotácie na ich činnosť v roku 2022.  

 Starosta predniesol návrh, aby obdobne ako v predchádzajúcich rokoch sa 30% 

schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie viazalo na kvalifikovanú, 

systematickú a dlhodobú prácu s mládežou, s cieľom výchovy mladých nástupcov 

a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci.  

 Poslanci OZ jednotlivo schválili dotácie pre činnosť spoločenských organizácií 

v obci Pečovská Nová Ves na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 200/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Úniu žien Slovenska, základná organizácia Pečovská 

Nová Ves vo výške 600,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   9                            Proti     0                              Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 201/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Klub dôchodcov Pečovská Nová Ves vo výške 1000,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 202/2021 

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

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

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Slovenský červený kríž, základná organizácia Pečovská 

Nová Ves vo výške 300,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 203/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre TJ Orol Pečovská Nová Ves vo výške 1 250,- Eur s tým, 

že 30% schválenej výšky dotácie je viazaných na kvalifikovanú, systematickú a dlhodobú 

prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov a zmysluplného riešenia voľno 

časových aktivít mladých ľudí v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 204/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Zväz chovateľov poštových holubov, základná 

organizácia Lipany vo výške 100,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 205/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre FS Jablonečka Pečovská Nová Ves vo výške 3 800,- Eur 

s tým, že 30% schválenej výšky dotácie je viazaných na kvalifikovanú, systematickú 
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a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov a zmysluplného riešenia 

voľno časových aktivít mladých ľudí v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 206/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves vo výške 7 700,.- Eur 

s tým, že 30% schválenej výšky dotácie je viazaných na kvalifikovanú, systematickú 

a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov a zmysluplného riešenia 

voľno časových aktivít mladých ľudí v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 207/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Dobrovoľný hasičský zbor Pečovská Nová Ves vo výške  

1 000,- Eur s tým, že 30% schválenej výšky dotácie je viazaných na kvalifikovanú, 

systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov 

a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

13.2. V ďalšej časti zasadnutia OZ nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves na rok 2022. Referentka ekonomického oddelenia Mgr. Eva Kolcunová odprezentovala 

návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024. Uviedla, že návrh rozpočtu na 

rok 2022 bol vypracovaný na základe skutočnosti roka 2021, počtu obyvateľov obce ako 

platcov poplatku za komunálny odpad, podaných daňových priazní a predložených žiadosti 

o nenávratné finančné príspevky či už bežných alebo kapitálových, taktiež na základe 

podaného návrhu na originálne a prenesené kompetencie ZŠ s MŠ, ktorého súčasťou je aj 

návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva.  

 Konštatovala, že navrhované  príjmy spolu predstavujú výšku 3 461 100,00 Eur 

a navrhované výdavky spolu predstavujú výšku 3 461 100,00 Eur. 

 Uviedla, že návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 je zostavený ako 

vyrovnaný rozpočet na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, súčasťou rozpočtu 

je aj programová štruktúra v textovej a tabuľkovej časti pod názvom Strategický plán, zámery 

a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022-2024.  

 Starosta obce detailne pomenoval a charakterizoval jednotlivé   investičné aktivity 

obce na budúci rok 2022, pričom uviedol, že prioritnou investičnou aktivitou obce na budúci 

rok realizovanou z prebytku hospodárenia za uplynulé roky a rok 2022 bude rekonštrukcia 

zdravotného strediska v investičnom objeme cca. 817 000,00 Eur. O ostatných investíciách 

obce financovaných z rezervného fondu obce sa bude jednať na zasadnutí OZ v januári 2022. 
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   Poslanci OZ schválili rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 vrátane 

programov a podprogramov a zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu 

obce. 

 

Uznesenie č. 208/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 vrátane programov a podprogramov na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                               Zdržal sa       0  

 

K bodu č. 14 

 V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh viacročného 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 - 2024, vrátane programov a podprogramov. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 209/2021 

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 

 

viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 – 2024, vrátane programov 

a podprogramov. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                               Zdržal sa       0  

 

K bodu č. 15 

 V tomto bode programu  poslanci OZ prejednali a schválili plán zasadnutí OZ na rok 

2022 v dvojmesačnom cykle.  

 

Uznesenie č. 210/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

Program zasadnutí OZ na rok 2022: 

14.1.2022 

18.3.2022 

20.5.2022 

15.7.2022 

16.9.2022 

2.12.2022 

    

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          
 

           Po prejednaní predmetného bodu programu nasledovala 15 minútová prestávka 

v rokovaní OZ. 
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Zasadnutie OZ pokračovalo po prestávke prejednávaním ďalšími bodmi programu. 
 

 

K bodu č. 16 

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

aktualizáciu uznesenia OZ č. 164/2021 zo dňa 5.11.2021 týkajúceho sa podania 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“. Aktualizácia sa týka konkretizácie všeobecnej hodnoty financovania 

projektu, t.j. sumy celkových oprávnených výdavkov projektu a sumy 5 %-ného 

spolufinancovania projektu zo strany obce.  

 Starosta obce poslancov OZ informoval, že po aktualizácii existujúcej projektovej 

dokumentácie a vypracovaní energetického auditu, ktorému predchádzalo dôkladné 

zhodnotenie súčasného stavu kotolne v ZŠ bolo zistené, že kotly v kotolni sú za hranicou 

životnosti a modernizácia kotolne je nevyhnutne potrebná a naviac prinesie nie malú úsporu 

energie, pričom návratnosť investície obce do tohto projektu je odhadovaná na 5 rokov. 

 Poslanci OZ schválili aktualizáciu uznesenia OZ č. 164/2021 zo dňa 5.11.2021. 

 

Uznesenie č. 211/2021 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

aktualizáciu uznesenia OZ č. 164/2021 zo dňa 5.11.2021 v rozsahu konkrétneho uvedenia 

sumy celkových oprávnených výdavkov projektu a sumy 5 %-ného spolufinancovania 

projektu zo strany obce. 

 

Pôvodné znenie uznesenia: 

 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, 

 

Aktualizované znenie uznesenia: 

 zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo strany obce 

Pečovská Nová Ves vo výške 38 868,50 Eur (slovom: 

trisaťosemtisícosemstošesťdesiatosem 50/100 Eur), čo predstavuje 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú sumu 777 370,00 Eur (slovom 

sedemstosedemdesiatsedemtisíctristosedemdesiat Eur), v súlade s podmienkami 

poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov. 

 

Aktualizované znenie uznesenia č. 164/2021 znie: 

 

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  
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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 ZŠ s MŠ 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 38 868,50 Eur (slovom: 

trisaťosemtisícosemstošesťdesiatosem 50/100 Eur) čo predstavuje 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú sumu 777 370,00 Eur (slovom 

sedemstosedemdesiatsedemtisíctristosedemdesiat Eur), v súlade s podmienkami 

poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov projektu z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

16.2 V predmetnom bode programu starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zapojenie 

sa obce so žiadosťou o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) 

v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný 

program Ľudské zdroje, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2, Prioritná os: 6 - Technická 

vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná 

priorita: 6.1 - Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej, regenerácie 

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ: 6.1.1 - Rast 

počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie: 

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) pre 

realizáciu projektu s názvom „Verejné osvetlenie v MRK obce Pečovská Nová Ves“ 

a požiadal poslancov OZ o podporu predloženého návrhu. 

  Poslanci OZ schválili zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy na získanie 

NFP pre realizáciu projektu „Verejné osvetlenie v MRK obce Pečovská Nová Ves“.   

 

Uznesenie č. 212/2021 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

 predloženie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves na jej zapojenie sa so žiadosťou 

o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci výzvy Ministerstva vnútra 

SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy: 

OPLZ-PO6-SC611-2021-2, Prioritná os: 6 - Technická vybavenosť v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 6.1 - 

Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej, regenerácie zanedbaných 

komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ: 6.1.1 - Rast počtu 

rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie: 
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Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)  na 

získanie nenávratných finančných prostriedkov pre realizáciu projektu s názvom 

„Verejné osvetlenie v MRK obce Pečovská Nová Ves“, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 

2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves a Akčným plánom najmenej 

rozvinutého okresu Sabinov, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie : Za  9                           Proti     0                              Zdržal sa       0 
 

 

K bodu č. 17 

17.1 V rámci predmetného bodu programu poslanci  OZ na návrh starostu obce v súvislosti 

s ukončením realizácie verejnoprospešnej stavby s názvom „Rozšírenie distribučnej siete 

v obci Pečovská Nová Ves“ SO 03 „C“ ul. Na Pečovec v rozsahu SO 03.1 STL plynovod      

D 50 PE a SO 03.2 Pripojovací plynovod a v snahe o jej uvedenia do prevádzky prejednali a 

schválili bezodplatný prenájom plynovodu, jeho zverenie do správy v prospech SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava na dobu neurčitú.  

 

Uznesenie č. 213/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

bezodplatný nájom - zverenie plynárskeho zariadenia vo vlastníctve obce Pečovská Nová 

Ves, konkrétne plynovodu s názvom stavby „Rozšírenie distribučnej siete v obci Pečovská 

Nová Ves“ SO 03 „C“ ul. Na Pečovec v rozsahu SO 03.1 STL plynovod D 50 PE v celkovej 

dĺžke 152,73 m a SO 03.2 Pripojovací plynovod  v celkovej dĺžke 152,73 m, povolenej 

rozhodnutím obce Červenica pri Sabinove č. 204/2020-127/Mp-03  zo dňa 6.10.2020, 

zrealizovanej v súlade s geodetickou dokumentáciou - porealizačným zameraním STL 

plynovodu, č. zákazky 20821/G zo dňa 26.11.2021 vypracovanej spoločnosťou  Pavol Sedlák 

GEOID, ul. Smetanova 12, 080 05 Prešov 5, IČO: 14363496 do správy v prospech SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava na dobu neurčitú.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

17.2 V rámci predmetného bodu programu starosta obce v súvislosti so zrealizovanou 

verejnoprospešnou stavbou spojenou s predlžením verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec 

v Pečovskej Novej Vsi a s tým spojenou prípravou kolaudácie stavby predložil na schválenie 

OZ návrh na zverenie stavby s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci 

Pečovská Nová Ves, SO 02 – Splašková kanalizácia, Stoka ul. Na Pečovec, „A-A 1-1“ do 

správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom ul. Komenského 50,     

042 48  Košice, závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov. 
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  Poslanci OZ schválili zverenie novovybudovanej stavby s  názvom „Dobudovanie 

vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 – Splašková kanalizácia, Stoka ul. 

Na Pečovec, „A-A 1-1“ do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so 

sídlom ul. Komenského  50, 042 48  Košice, závod Prešov, ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

a zmluvu o zverení majetku obce Pečovská Nová Ves za účelom výkonu správy majetku obce 

spočívajúcu v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka  - vodohospodárskeho 

zariadenia verejnej kanalizačnej siete odbornou organizáciou Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50, 042 48 Košice, závod Prešov  v súlade so zákonom č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vrátane jej príloh 

obsahujúcich zoznam a charakteristiku infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej 

kanalizácie. 

 

Uznesenie č. 214/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

a) zverenie novovybudovanej verejnoprospešnej stavby s  názvom „Dobudovanie vodovodu 

a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 – Splašková kanalizácia, Stoka ul. Na 

Pečovec, „A-A 1-1“ o celkovej dĺžke 124,50 m do správy Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom ul. Komenského  50, 042 48  Košice, závod 

Prešov, ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov v rozsahu zamerania skutočného stavu číslo 

zákazky 43891543-37/2021 zo dňa 25.11.2021 vypracovaného spoločnosťou ALBAGEO 

s.r.o. geodetické práce, Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov, IČO: 43891543 

a geometrického plánu č.43891543-41/2021 na vyznačenie priebehu a rozsahu vecného 

bremena na parcelách registra C KN parc. číslo 700/3 a E KN 13/9 zo dňa 9.12.2021 

vypracovaného spoločnosťou ALBAGEO s.r.o. geodetické práce, Na Stebníčku 619/43, 

086 33 Zborov, IČO: 43891543. 

 

Splašková kanalizácia                                 Materiál            DN                             Dĺžka 

 

Stoka ul. Na Pečovec „A-A 1-1“  PVC SW        300          124,50 m 

 

Počet prípojok : 0, pričom prípojky nie sú predmetom výkonu správy majetku obce. 

 

Výška obstarávacej ceny obcou Pečovská Nová Ves: 41 691,35 Eur 

 (slovom: Štyridsaťjedentisícšesťstodeväťdesiatjeden 35/100 Eur) 

 

b) podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce Pečovská Nová Ves do správy 

VVS, a.s. - bezodplatne na dobu neurčitú.   

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 215/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

zmluvu o zverení majetku obce Pečovská Nová Ves za účelom výkonu správy majetku obce 

spočívajúcu v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - vodohospodárskeho 
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zariadenia verejnej kanalizačnej siete odbornou organizáciou Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., ul. Komenského 50, 042 48 Košice, závod Prešov  v súlade so zákonom č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vrátane jej príloh 

obsahujúcich zoznam a charakteristiku infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej 

kanalizácie 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

K bodu č. 18 

18. V tomto bode poslanci OZ prejednali a schválili návrhy na zaradenie stavieb do  majetku 

obce Pečovská Nová Ves. 

18.1 Betónové oplotenie areálu výstavby bytových domov na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej 

Vsi - stavby s názvom „Oplotenie ul. Kvetná“.  

 

Uznesenie č. 216/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Oplotenie ul. Kvetná“, do majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok 

začatia výstavy 2020, rok ukončenia výstavby 2021, suma majetku 12 168,60 €, majetková 

trieda 021 Stavby. Zabudovaný materiál bol zabezpečený dodávateľským spôsobom,  

stavebné práce boli zrealizované svojpomocne a spočívali v úprave terénnu (výkopové práce), 

v prípravných prácach (betónovanie, debnenie) a v samotnom uložení betónových dielcov 

oplotenia.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

18.2 Oporný múr z betónových debniacich tvárnic brániaci zosuvu zeminy za prevádzkovou 

budovou sociálneho podniku na ul. Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi - stavby s názvom 

„Oporný múr za PB – Sociálneho podniku“.  

 

Uznesenie č. 217/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Oporný múr za prevádzkovou budovou  sociálneho podniku“, na 

ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok začatia 

výstavy: 2020, rok ukončenia výstavby: 2021, suma majetku: 6 003,47  €, majetková trieda: 

021 Stavby. Zabudovaný materiál (betón, debniace tvárnice, oceľová armatúra a iné) bol 

zabezpečený dodávateľským spôsobom,  stavebné práce boli zrealizované svojpomocne, a 

spočívali v zabezpečení podpornej dokumentácie, úprave terénnu (odstránenie zosuvu 

zeminy, výkopové práce, obsyp drenáže) a v prípravných prácach spočívajúcich v betónovaní 

základov, uložení debniacich tvárnic, osadení oceľovej armatúry, betónovaní tvárnic, osadení 

drenáže a osadení stĺpov oplotenia.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 



19 

 

18.3 Presklená autobusová zastávka s oceľovou konštrukciou v Pečovskej Novej Vsi na ceste 

I/68, ul. Hlavnej pred domom č. 138/58 zastávka označovaná ako zastávka „Na námestí“.  

 

Uznesenie č. 218/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Autobusová zastávka - presklená“ na ul. Hlavnej 138/58 

v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok začatia výstavy: 2020, rok 

ukončenia výstavby: 2021, suma majetku: 8 196,88 €, majetková trieda: 021 Stavby. 

Presklená zastávka s oceľovou konštrukciou bola zabezpečená dodávateľským spôsobom, 

podobne aj zabudovaný materiál (betón, zámková dlažba), stavebné práce boli zrealizované 

svojpomocne a spočívali vo vybudovaní betónových pätiek na osadenie oceľovej konštrukcie 

a osadenia obrubníkov a zámkovej dlažby.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

18.4 Sanácia havarijného stavu strechy šatní pri futbalovom ihrisku TJ Slovan v Pečovskej 

Novej Vsi na ul. Kvetnej.  

 

Uznesenie č. 219/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Technické zhodnotenie šatní TJ Slovan č. 429“ na futbalovom 

ihrisku TJ Slovan  na ul. Kostolnej 429 v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská 

Nová Ves,  rok začatia výstavy: 2019, rok ukončenia výstavby: 2020, suma majetku: 9 188,27  

€, majetková trieda: 021 Budovy. Stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy budovy spočívala 

vo výmene krovu strechy, latovania, zabudovania strešnej krytiny a dažďových zvodov. 

Stavebné práce boli realizované sčasti dodávateľským spôsobom a sčasti svojpomocne.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

18.5 Studňu na vodu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi.  

 

Uznesenie č. 220/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Studňa na vodu“ na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi do 

majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok začatia výstavy - 2020, rok ukončenia výstavby - 

2021, suma majetku – 1 074,40 Eur, majetková trieda: 021 Stavby. Výkopové práce a nákup 

betónových skruží bol realizovaný dodávateľsky, terénne úpravy okolia boli realizované 

svojpomocne.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 



20 

 

18.6 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1. etapa (ulice: Južná, Na Rybníkoch, Školská, 

Jabloňová, Kostolná) v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 221/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1. etapa“ na ul. Južná, Na 

Rybníkoch, Školská, Jabloňová a Kostolná v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská 

Nová Ves,  rok začatia výstavy - 2021, rok ukončenia výstavby - 2021, suma majetku - 

31 163,56 Eur, majetková trieda: 021 Stavby. Stavebné úpravy spočívali v prípravnej 

dokumentácii a výmene starých svietidiel za LED svietidlá a iných prác súvisiacich 

s výmenou svietidiel. Práce boli realizované dodávateľskou firmou.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

18.7 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2. etapa  (ulice: Mlynská, Orgovánová, Za Ľutinkou) 

v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 222/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2. etapa“ na ul. Mlynská, 

Orgovánová, Za Ľutinkou v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok 

začatia výstavy - 2021, rok ukončenia výstavby - 2021, suma majetku - 21 060,01 Eur, 

majetková trieda: 021 Stavby. Stavebné úpravy spočívali v prípravnej dokumentácii a výmene 

starých svietidiel za LED svietidlá a iných prác súvisiacich s výmenou svietidiel. Práce boli 

realizované dodávateľskou firmou.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0  

         

18.8 Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Kvetná, Ľutinská a Na Trubalovec v Pečovskej 

Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 223/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Kvetná, Ľutinská a Na 

Trubalovec“ v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok začatia 

výstavy - 2020, rok ukončenia výstavby - 2020, suma majetku - 17 995,83 Eur, majetková 

trieda: 021 Stavby. Stavebné úpravy spočívali v prípravnej dokumentácii a výmene starých 

svietidiel za LED svietidlá a iných prác súvisiacich s výmenou svietidiel. Práce boli 

realizované dodávateľskou firmou.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          
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18.9 Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Hlavná a Na Dujave v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 224/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Hlavnej a Na Dujave“ 

v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok začatia výstavy - 2019, rok 

ukončenia výstavby - 2019, suma majetku - 23 469,45 Eur, majetková trieda: 021 Stavby. 

Stavebné úpravy spočívali v prípravnej dokumentácii a výmene starých svietidiel za LED 

svietidlá a iných prác súvisiacich s výmenou svietidiel. Práce boli realizované dodávateľskou 

firmou.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

18.10 Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Záhradná, Na Pečovec a Na Hliník v Pečovskej 

Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 225/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Záhradná, Na Pečovec 

a Na Hliník“ v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce Pečovská Nová Ves,  rok začatia 

výstavy - 2020, rok ukončenia výstavby - 2020, suma majetku - 10 240,24  Eur, majetková 

trieda: 021 Stavby. Stavebné úpravy spočívali v prípravnej dokumentácii a výmene starých 

svietidiel za LED svietidlá a iných prác súvisiacich s výmenou svietidiel. Práce boli 

realizované dodávateľskou firmou.  

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

18.11 Kamerový systém v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 226/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zaradenie stavby s názvom „Kamerový systém“ v Pečovskej Novej Vsi do majetku obce 

Pečovská Nová Ves,  rok začatia výstavy - 2020, rok ukončenia výstavby - 2021, suma 

majetku - 1 831,20  Eur, majetková trieda: 022 Stroje, prístroje, zariadenia. Stavebné úpravy 

spočívali v pripojovacích prácach a sfunkčneniu kamier. Uskutočnili sa montážne a inštalačné 

práce realizované dodávateľskou firmou. Technické zhodnotenie kamerového systému v obci 

je  ukončené a vyhovuje zaradeniu do majetku obce. 

                                                               

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          
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19. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o tom, že tak  ako po minulé 

roky aj tento rok starosta obce nariadil  vykonať  riadnu  inventarizáciu majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2021 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves v termíne od 

7.12.2021 do 28.1.2022. 

 Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 227/2021 

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 nariadení  starostu obce Pečovská Nová Ves vykonať  riadnu  inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2021 v zmysle ustanovení §§ 29, 

30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, 

termín začatia a ukončenia inventarizácie je od 7.12.2021 do 28.1.2022.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

K bodu č. 20 

20. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali návrh starostu obce a 

schválili udelenie odmeny hlavnej kontrolórke   obce   Ing.  Márii  Galeštokovej   za   kvalitné   

vykonávanie  pracovnej  činnosti  za obdobie 9 mesiacov od apríla do decembra 2021.  

 

Uznesenie č. 228/2021 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves Ing. Márii Galeštokovej 

v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti v roku 2021 vo výške 11 % 

z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 9 mesiacov od apríla do decembra 2021, 

ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. 
                                            

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

K bodu č. 21 

21.1 V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OZ a prítomných 

o dosiahnutých výsledkoch, predniesol odpočet práce za rok 2021 a pomenoval stav 

pripravenosti investičných akcií na rok 2022.   

Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce na vedomie. 

 

Podané žiadosti o získanie NFP z minulého obdobia: 

 Ministerstvo vnútra SR Bratislava na zapojenie do Národného projektu Dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry v MRK obcí s názvom projektu „Dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves“. 

Skutkový stav: - vďaka podporenému projektu obec získala nenávratnú dotáciu 

v investičnom objeme 391 108,- Eur na realizáciu projektu  v rozsahu výstavby miestnych 

komunikácií do rómskej osady na Trubalovec a na ul. Rómsku od cesty III/3183 
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s verejným osvetlením, rekonštrukcie a asfaltovania spevnených plôch na ul. Rómskej 

v okolí bytového domu, kostolíka, komunitného centra a materskej školy.  Spoluúčasť obce 

na projekte je 5 % z celkových poskytnutých finančných prostriedkov a sumou 18 788,78 

Eur za neoprávnené výdavky na výstavbu miestnej komunikácie dĺžke 80 m okolo 

židovského cintorína. Realizácia projektu začne v jarných mesiacoch roka 2022. 

 

 Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu projektu „Podpora vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom 

jednoduchých pozemkových úprav“. 

Skutkový stav: - vďaka podporenému projektu obec získala nenávratnú dotáciu vo výške 

59 492,20 Eur na odbornú pomoc pri  majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckych 

vzťahov k pozemkom vo vlastníctve neznámych vlastníkov a spol. pod obydliami v MRK 

obce Pečovská Nová Ves na ul. Rómskej formou jednoduchých pozemkových úprav 

v prospech obce Pečovská Nová Ves. Spoluúčasť obce na projekte je 5 % z celkových 

poskytnutých finančných prostriedkov. Realizácia projektu začala v roku 2021. 

 

 Environmentálny fond Bratislava na realizáciu projektu „Dobudovanie kanalizácie 

a vodovodu v obci Pečovská Nová Ves“ v rozsahu v rozsahu  SO-01 Vodovod ul. Južná – 

ul. Hlavná, SO 02 Vodovod ul. Poľský dvor - ul. Hlavná“.  

Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala nenávratnú dotáciu na vybudovanie 714 m 

verejného vodovodu na ulici Hlavnej v investičnom objeme 123 020,77 Eur, na ktorom sa 

obec bude podieľať 5 % spoluúčasťou. Predpokladaný začiatok realizácie jar 2022. 

 

 Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava na realizáciu projektu „Protipovodňová 

ochrana obce Pečovská Nová Ves v časti Bukovec“. Projekt sledoval obnovu a rozšírenie  

odvodňovacieho kanála so zaústením do potoka Ľutinka a rekonštrukciu premostenia na 

ceste III/3183 Pečovská Nová Ves - Ľutina. Žiadosť nebola opakovane podporená. 

 

 Nórske granty 2014 – 2021 Slovenská republika na realizáciu projektu s 

názvom „Podporou hygienických návykov k zdravej komunite v Pečovskej Novej Vsi“.  

Výsledok: - žiadosť nebola podporená, skončila druhá pod čiarou schválených projektov. 

Projekt sledoval získanie finančných prostriedkov na výstavbu hygienického centra na ul. 

Rómskej s práčovňou, sprchami a toaletami. Súčasťou projektu boli aj sprievodné „mäkké“ 

aktivity. Spoluúčasť obce pri financovaní projektu bola 0 %.  

 

 Ministerstvo životného prostredia SR na realizáciu projektu s názvom „Vodozádržné 

opatrenia na ul. Ľutinskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“.  

Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje obnovu verejného priestranstva 

na ul. Ľutinskej v rozsahu sanácie súčasných spevnených plôch, ich obnovy vybudovaním 

vodou priepustných spevnených plôch, výsadby stromov, zelene a dodaním a zabudovaním 

mobiliáru (lavičiek, košov a i.). Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 5 %. 

 

 Pôdohospodárska  platobná agentúra na realizáciu projektu s názvom „Dobudovanie 

splaškovej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves,   ul. Na Pečovec, Stoka AA 1-1“.  

Výsledok: - žiadosť bola podporená. Obec získala na rozšírenie verejnej gravitačnej 

kanalizácie na ul. Na Pečovec v obci  v dĺžke 125 m sumu 44 233,36 Eur. Spoluúčasť obce 

na financovaní projektu je 0 %. Projekt sme úspešne zrealizovali v novembri 2021. 

Aktuálne prebieha proces kolaudácie stavby. 

 

Podané žiadosti o získanie NFP v roku 2021: 
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 Fond na podporu športu Bratislava na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia 

športového areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi“.  

Výsledok: - žiadosť podporená. Projekt zahŕňa výstavbu štvordráhovej bežeckej dráhy 

s tartanovým povrchom, streetworkoutového ihriska a bezbariérového chodníka v areáli ZŠ 

v investičnom objeme 101 217,37, Eur. Spolufinancovanie projektu obcou je 50 % 

z celkových nákladov projektu. S realizáciou 1. etapy projektu sme začali v novembri 

2021. Stavba bude pokračovať v jarných mesiacoch 2022. 

 

 Ministerstvo vnútra SR  na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu 

a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.“. 

     Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje rozšírenie  existujúceho 

vodovodu na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi o 233 m, výstavbu a osadenie troch 

výdajných zariadení na pitnú vodu v prevedení „antivandal“ formou čipov, na ktorých 

bude možné dobíjať množstva odberu vody po úhrade kreditu na obci.  Investičná hodnota 

projektu predstavuje sumu 153 000,- Eur. Spolufinancovanie obce v prípade podporenia 

žiadosti je 5 % z celkových nákladov projektu. 

 

 VSD, a.s. Košice na zaradenie  projektu  s názvom „Pečovská Nová Ves- 2x12 b.j. bežný 

štandard“   v   rozsahu SO 08 Úprava NN vedenia  a  DP    a   SO 10   Odberné elektrické 

zariadenia – 2x 12b.j. do investičného plánu spoločnosti  a uzatvorení zmluvy o investičnej 

akcii, pričom obec na vlastné náklady zabezpečila projektovú dokumentáciu, komplexný 

inžiniering a vydanie stavebného povolenia na stavbu.  

Výsledok: - žiadosť bola podporená, VSD, a.s. v roku 2021 na vlastné náklady 

zmodernizuje nadzemné elektrické NN vedenie na ul. Kvetnej (pozn. - od trafostanice) po 

ul. Na Trubalovec a zrealizuje podzemné elektrické NN vedenie od križovatky ulíc Kvetná 

- Na Trubalovec k novostavbám dvoch bytových domov na ul. Kvetnej s prekládkou 

nadzemného elektrického NN vedenia k rodinným domom v zadnej časti záhrad na ul. 

Kvetnej do zeme v investičnom objeme 40 378,29 Eur. Obec pripravila projektovú 

dokumentáciu a zabezpečila povoľovacie konanie, ktoré jej následne  VSD a.s. zrefunduje. 

Projekt je už úspešne zrealizovaný a skolaudovaný. 

 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na realizáciu projektu s 

názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Záhradná v Pečovskej Novej Vsi“. 

Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia a sleduje zlepšenie dopravnej a technickej 

vybavenosti obce a inžinierskej stavby – miestnej komunikácie na ul. Záhradnej (okolo 

betonárky) v investičnom objeme 103 000,- Eur. Spolufinancovanie obce v prípade 

podporenia žiadosti je 5 % z celkových nákladov projektu. 

 

 Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava na realizáciu projektu s názvom 

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

energie“. 

Výsledok: - žiadosť je v štádiu prípravy na podanie do konca roka 2021. Projekt sleduje 

komplexnú modernizáciu plynovej kotolne v ZŠ Pečovská Nová Ves s kotlami na hranici 

životnosti s rokom výroby 1998. Obec pripravila projektovú dokumentáciu a povoľovacie 

konanie na stavebné úpravy kotolne.  Spolufinancovanie obce v prípade podporenia 

žiadosti je 5 % z celkových nákladov projektu. 

 

 Environmentálny fond na realizáciu projektu s názvom „Dobudovanie vodovodu a 

kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“ v rozsahu  SO-01 Vodovod ul. Južná – ul. Hlavná, 

SO 02 Vodovod ul. Poľský dvor - ul. Hlavná“.  
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Výsledok: - žiadosť bude žiadateľom späť vzatá, z dôvodu jej duplicity, nakoľko po jej 

podaní bola v mesiaci november 2021 obci schválená totožná žiadosť z roku 2021. 

 

 Environmentálny fond Bratislava na realizáciu projektu s názvom „Čistá obec Pečovská 

Nová Ves“. 

Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje zlepšenie kvality ovzdušia 

a zvýšenie čistoty v obci zakúpením zametaco-sacej nadstavby na čistenie verejných plôch 

rôzneho druhu a komunikácii vo vlastníctve obce, zametanie a vysávanie nečistôt, lístia, 

ako príslušenstva na nový komunálny traktor Holder 55 C, ktorý obec vlastní. Investičný 

objem projektu predstavuje sumu 54 500,- Eur. Spolufinancovanie obce v prípade 

podporenia žiadosti je 5 % z celkových nákladov projektu. 

 

 Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na realizáciu ,projektu 

s názvom „Duchovná tradícia spája naše cesty - SO 01.1 Cyklistický chodník“. 

Výsledok: - žiadosť je v štádiu hodnotenia. Projekt sleduje  zvyšovanie atraktivity a 

prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti 

obce, rozširovanie cyklodopravy v katastri obce a mikroregiónu Dolina Čergova výstavbou 

cyklochodníka od križovatky ul. Na Dujave - Ľutinská až do Ľutiny na odpustovú horu 

v celkovej dĺžke v katastri obce Pečovská Nová Ves 2340 m v investičnom objeme      

585 405,24  Eur. Spolufinancovanie obce v prípade podporenia žiadosti je 5 % z celkových 

nákladov projektu. 

 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR na realizáciu projektu s názvom „Cykloprístrešky pre 

ZŠ Pečovská Nová Ves“. 

Výsledok: - žiadosť je v štádiu prípravy na podanie do konca roka 2021. Projekt sleduje 

výstavbu cyklistickej infraštruktúry, konkrétne výstavbu 2 ks cykloprístreškov pred ZŠ 

v investičnom objeme 30 000,- Eur. Obec pripravila projektovú dokumentáciu 

a povoľovacie konanie na ich stavby.  Spolufinancovanie obce v prípade podporenia 

žiadosti je 5 % z celkových nákladov projektu. 

 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na podporu zamestnanosti 

v obci v rámci projektu „Cesta na trh práce - 3, opatrenie 1“. 

Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala sumu 5 044,38 Eur na vytvorenie jedného 

pracovného miesta pre nezamestnanú osobu, dlhodobo evidovanú na ÚPSVaR Prešov na 

dobu 6 mesiacov. Obec sa na projekte podieľala 5 % spoluúčasťou. Vytvorená pracovná 

pozícia pomohla obci rozvíjať investičné akcie obce svojpomocne zamestnancami obce. 

 

 Prešovský samosprávny kraj Prešov na podporu projektu s názvom „Zvýšenie kvalitatívnej 

úrovne kultúrno-spoločenských podujatí v obci Pečovská Nová Ves“. 

Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala 1 200,- Eur na nákup dataprojektora 

a premietacieho plátna na zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských akcií realizovaných 

obcou. Projekt bol úspešne zrealizovaný a refinancovaný. 

 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na podporu zamestnanosti 

v obci v rámci projektu „Cesta na trh práce - 3, opatrenie 1“. 

Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala sumu 11 578,68 Eur na vytvorenie jedného 

pracovného miesta pre nezamestnanú osobu, dlhodobo evidovanú na ÚPSVaR Prešov na 

dobu 12 mesiacov. Obec sa na projekte podieľala 15 % spoluúčasťou. Vytvorená pracovná 

pozícia pomohla obci rozvíjať investičné akcie obce svojpomocne zamestnancami obce. 
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 Environmentálny fond Bratislava na riešenie na riešenie odpadovej politiky a starostlivosť 

o zeleň. 

Výsledok: - žiadosť podporená, obec v posudzovanom období získala 2 100,- Eur na 

riešenie odpadovej politiky a starostlivosť o zeleň. Spoluúčasť obce na dotácii je nulová. 

Obec za získané finančné prostriedky nakúpila mladé stromčeky s príslušenstvom na 

výsadbu v katastri obce. 

 

 Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu projektu „Posilnenie inštitucionálnych 

kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov“. 

Výsledok: - vďaka podporenému projektu obec získala cca. 100 000,- Eur, z ktorých 

zabezpečí  financovanie jedného pracovného miesta projektového manažéra na dobu troch 

rokov a zdrojov na zabezpečenie kancelárskej, PC techniky a zariadenia kancelárií. Na 

projekte sa obec spolupodieľa vlastnými financiami spolu vo výške cca. 5 000,- Eur. Zo 

získaných finančných prostriedkov hradíme mzdu jedného pracovníka a modernizáciu 

kancelárskej a výpočtovej techniky na OcÚ, ako aj interiérové vybavenie OcÚ.  

 

 Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu projektu „Podpora predprimárneho 

vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – NP PRIM - II.“ 

Výsledok: - vďaka podporenému projektu obec vytvorila štyri pracovné miesta dvoch 

asistentov učiteľa a dvoch odborných zamestnancov v materských školách a získala 

finančné prostriedky na ich mzdy na obdobie  od 1.11.2020 do 31.10.2022. Spoluúčasť 

obce na projekte je nulová. 

 

 Ministerstvo vnútra SR Bratislava na realizáciu projektu „Komunitné služby v mestách 

a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza.“ 

Výsledok: - vďaka podporenému projektu obec predĺžila tri pracovné miesta jedného 

odborného pracovníka - garanta komunitného centra, jedného odborného pracovníka 

komunitného centra, jedného asistenta pracovníka komunitného centra a získala finančné 

prostriedky na ich mzdy na obdobie  od 1.11.2021 do 31.10.2022. Spoluúčasť obce na 

projekte je nulová. 

 

 Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava na realizáciu projektu „Rozšírenie 

zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“. 

Výsledok: - žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov bola opakovane 

podaná. Toho času je v štádiu hodnotenia. Cieľom projektu je skvalitnenie možnosti 

separácie odpadov v obci formou rozšírenia zberného dvora v rozsahu stavebného 

dobudovania objektov SO 01 - Kryté stojiská, SO 02 - Prevádzková budova, SO 03 - 

Spevnená plocha, SO 04 - Mostová váha, SO 05 - Osvetlenie a kamerový systém, SO 06 - 

Dažďová kanalizácia, SO 07 - Oplotenie a jeho technologického dovybavenia obslužnou 

technikou a kontajnermi. Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 5 %. 

 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na projekt s názvom 

„Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych 

služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“. 

Výsledok: - žiadosť podporená, obec získala sumu 6 072,75 Eur na vyplatenie odmien pre 

zamestnancov obce zaradených na úseku sociálnych služieb za obdobie druhej vlny 

pandémie COVID-19. 

 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na podporu opatrovateľskej 

služby v dennom stacionári ASEN. 
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Výsledok: - zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v 

zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách v znení vo výške 31 320,00 eur na rok 2021. 

 

Iné aktivity iniciované obcou v roku 2021: 

 prebieha kolaudácia projektu s názvom „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 B.J. 

- Bežný štandard“ na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi, spočívajúceho vo výstavbe dvoch 

bytových domov s 24 bytmi s príslušenstvom, 

 zabezpečenie a úspešné zvládnutie opatrení pandémie ochorenia  COVID-19 v obci 

formou nepretržitého víkendového celoplošného testovania obyvateľstva antigénovými 

testami v obci od 22.1.2021 do 10.5.2021, 

 zabezpečenie a pomoc pri očkovaní obyvateľov obce mobilným očkovacím centrom 

polikliniky Sabinov od 18.5.2021 doposiaľ,  

 pokračovanie digitalizácie obce rozširovaním optickej internetovej siete o ďalšie ulice. 

 

Vlastné investičné aktivity obce v roku 2021: 

 realizácia projektu „Pečovská Nová Ves - rozšírenie distribučnej siete“ v rozsahu SO-01 

„A“ ul. Jabloňová, SO-01 „B“ ul. Mlynská, SO-01 „D“ ul. Záhradná, SO-01 „E“ ul. 

Ľutinská“ spočívajúceho v rozšírení verejného plynovodu v obci o 710 m. 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce  (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 47 795,51 Eur, vďaka ktorej sa zvýšila životná úroveň obyvateľov 

obce a vytvorili sa možnosti pre individuálnu výstavbu rodinných domov v daných 

lokalitách. Investícia bola realizovaná čiastočne dodávateľským spôsobom a čiastočne 

svojpomocne pracovníkmi obce. Stavba je skolaudovaná a odovzdaná do správy 

správcovskej spoločnosti. 

 

 modernizácia verejného osvetlenia v rámci projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v 

obci Pečovská Nová Ves - južná časť - ETAPA 1“. 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu  (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 38 443, 86 Eur, vďaka ktorej boli demontované zánovné svietidlá, 

zakúpené nové energeticky úsporné LED svietidlá s väčšou svietivosťou, vymenené za 

pôvodné svietidlá na ul. Južnej, Na Rybníkoch, Jabloňová, Poľský dvor a Školská. 

Projektom sa znížila energetická náročnosť verejného osvetlenia v danej lokalite. Investícia 

bola zrealizovaná dodávateľským spôsobom a naviac v časti ul. Školskej medzi bytovými 

domami okolo garáží sme svojpomocne rozšírili verejné osvetlenie o tri nové svetelné 

body. 

 

 modernizácia verejného osvetlenia v rámci projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v 

obci Pečovská Nová Ves - južná časť - ETAPA 2“. 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 21 060,01 Eur, vďaka ktorej boli demontované zánovné svietidlá, 

zakúpené nové energeticky úsporné LED svietidlá s väčšou svietivosťou, vymenené za 

pôvodné svietidlá na ul. Mlynskej, Orgovánová a Za Ľutinkou. Projektom sa znížila 

energetická náročnosť verejného osvetlenia v danej lokalite. Investícia bola realizovaná 

dodávateľským spôsobom. Predmetná akcia zavŕšila modernizáciu verejného osvetlenia 

v celej obci. Stavba je zrealizovaná. 

 

 výstavba miestnej komunikácie na ul. Kvetnej k bývalému komunitnému centru a budúcim 

bytovým domom. 
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Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 145 000,00 Eur, vďaka ktorej bola vybudovaná miestna 

komunikácia s chodníkom, zvodidlami, zvislým a vodorovným dopravným značením. 

Investícia bola realizovaná  dodávateľským spôsobom a prispením prác zamestnancov 

obce došlo k úspore oproti pôvodnej cene o 5 000,00 Eur. Stavba je zrealizovaná 

a skolaudovaná. 

 

 realizácia projektu s názvom „Pečovská Nová Ves, zvýšenie bezpečnosti chodcov na 

priechodoch pre chodcov na ceste I/68 a III/3183“. 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 15 000,00 Eur, ktorá spočívala vo výstavbe 3 bezbariérových 

priechodov pre chodcov s ich osvetlením a to na ul. Hlavnej pri firme TerMo,  na ul. Na 

Dujave pri križovatke ul. Na Dujave – Kvetná a na ul. Ľutinskej, s ich nasvietením 

a dobudovaním cestnej infraštruktúry. Investícia bola realizovaná  svojpomocne obcou. 

Tretí prechod pre chodcov v časti stavebných úprav chodníka nie je dokončený. 

 

 odstránenie dlhodobo nevyužívanej budovy šatní na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi. 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu  (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 6 000,- Eur, vďaka ktorej bola odstránená nevyužívaná betónová 

budova šatní pre účely vybudovania miestnej komunikácie k bytovým domom. Investícia 

bola realizovaná dodávateľským spôsobom. 

 

 výstavba spevnenej plochy pred budovou prevádzkovej budovy  sociálneho podniku na ul. 

Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi (administratívna budova bývalej tehelne). 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 7 000,- Eur, vďaka ktorej bolo vybudované parkovisko s asfaltovým 

povrchom a vodorovným dopravným značením pred budovou prevádzkovej budovy  

sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi. Investícia bola realizovaná 

čiastočne dodávateľky a zväčša svojpomocne. 

 

 realizácia projektu „Pečovská Nová Ves - rozšírenie distribučnej siete“ v rozsahu SO-03 

„C“ ul. Na Pečovec spočívajúceho v rozšírení verejného plynovodu v obci o 125 m. 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu  (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 13 925,08 Eur, vďaka ktorej sa zvýši životná úroveň obyvateľov 

obce a vytvoria sa možnosti pre individuálnu výstavbu rodinných domov v danej lokalite. 

Investícia bola realizovaná čiastočne dodávateľským spôsobom a čiastočne svojpomocne 

pracovníkmi obce. Stavba je zrealizovaná a aktuálne prebieha proces kolaudácie stavby. 

 

 oprava verejnej kanalizácie na ul. Na Pečovec v Pečovskej Novej Vsi. 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z prostriedkov obce v investičnom objeme 49  000,- 

Eur, vďaka  ktorej   bola    opravená   verejná   gravitačná kanalizácia  v dĺžke 47 m 

v rozsahu úpravy jej nivelety. Investícia bola zrealizovaná dodávateľským spôsobom. 

 

 rozšírenie verejného osvetlenia a verejného rozhlasu na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi 

(od mosta k bytovým domom). 

Výsledok: - vlastná akcia financovaná z rezervného fondu obce  (prebytku hospodárenia) 

v investičnom objeme 7 000,00 Eur, vďaka ktorej sa zvýši a skvalitní životná úroveň 

obyvateľov obce. Investícia bola realizovaná  svojpomocne pracovníkmi obce. 

 

 



29 

 

Iné aktivity realizované obcou v roku 2021: 

 zakúpený komunálny traktor Holder 55C 4x4 s príslušenstvom, ktoré tvoria sypač, rovná 

radlica, zimná zametacia valcová kefa, cisterna na vodu s prednou vysokotlakovou 

striekacou lištou a príslušenstvom na zalievanie zelene.  

Skutkový stav: - obec zakúpila komunálnu techniku na zimnú a letnú údržbu miestnych 

komunikácií a chodníkov a údržbu verejnej zelene za obstarávaciu cenu 136 700,- Eur. 

Nákup techniky je financovaný vo výške 36 000,- Eur z rezervného fondu obce (prebytku 

hospodárenia) a zvyšná časť je financovaná z výhodného leasingu na dobu 36 mesiacov 

vrátane povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia.  

 

 zakúpené motorové vozidlo Škoda Roomster po úprave na rozvoz stravy.  

Skutkový stav: - obec zakúpila motorové vozidlo s  úpravou na rozvoz stravy pre školskú 

jedáleň s cieľom zabezpečiť dôstojný rozvoz stravy pre deti a zamestnancov v dvoch 

materských školách v obci. Nákup techniky vo výške 3 850, Eur je financovaný 

z vlastných zdrojov obce.  

 

 opravy miestnych komunikácii v obci vyasfaltovaním prekopávok vyvolaných obcou, resp. 

spôsobených poškodením po zimnom období. 

 

 úprava svahu toku potoka Ľutinka v časti od mosta Na Trubalovec po bývalé komunitné 

centrum na ul. Kvetnej 639/32. 

 

 údržba a sprietočnenie odvodňovacích kanálov (trávnaté priekopy) okolo cesty I/68 na ul. 

Hlavnej. 

 

 zapojenie sa obce do projektu s názvom „Verejný bicykel“ spoločne s  obcami Drienica, 

Ražňany, mestom Sabinov a spoločnosťou Antik Telekom. Projekt umožňuje požičiavanie 

bicyklov (bikesharing) v katastroch uvedených samospráv.  

 

 výsadba lipovej aleje (25 ks stromov) pred budovou prevádzkovej budovy  sociálneho 

podniku na ul. Hlavnej 2 v Pečovskej Novej Vsi (administratívna budova bývalej tehelne). 

 

 výsadba 7 ks okrasných stromov pagaštanu páviového v areáli denného stacionára ASEN 

v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Pripravené projekty čakajúce na zapojenie sa do výziev na získanie NFP resp. pre ich 

realizáciu z vlastných zdrojov obce: 

 zabezpečené vlastné finančné zdroje obce a právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie 

pre komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 

v obci Pečovská Nová Ves, vysťahovanie nájomníkov, odstrojenie budovy pre búracie 

práce. 

 

Pripravujeme pre budúce obdobie: 

 rekonštrukcia zdravotného a modernizácia zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 v obci 

Pečovská Nová Ves 

 výstavba ďalších štyroch bytových domov po 12 bytových jednotiek na ul. Kvetnej - 

pokračovanie ďalších etáp výstavby 

 výstavba elektrických káblových NN rozvodov na ul. Mlynskej a ul. Na Pečovec 

 výstavba verejného osvetlenia ul. Na Pečovec (nová časť) 

 revitalizácia ul. Ľutinskej v rozsahu opráv chodníka 
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 výstavba chodníkov a miestnych komunikácií na ul. Jabloňovej, Mlynskej, Na 

Pečovec, Záhradnej, Na Trubalovec (v časti k židovskému cintorínu) a Rómskej 

 modernizácia verejného osvetlenia na ul. Rómskej 

 výsadba aleje stromov pred ZŠ s MŠ - zakúpené stromčeky 

 výsadba aleje stromov okolo potoka Ľutinka na ul. Kvetnej - zakúpené stromčeky 

 výsadba zelene okolo bytových domov na ul. Kvetnej - zakúpené stromčeky 

 

Uznesenie č. 229/2021 

 

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 dosiahnutých výsledkoch v obci Pečovská Nová Ves za rok 2021 

a plánom pripravovaných investičných aktivít na rok 2022. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                                   Zdržal sa       0          

 

21.2. Poslanci  OZ prejednali a schválili návrh Ing. Radoslava Lipjanca, zástupcu starostu 

o preplatenie 12 dní z celkového počtu 15 dní doposiaľ nevyčerpaných dní riadnej  dovolenky 

za rok 2020 pre PhDr. Jaroslava Dujavu, starostu obce z dôvodu potreby uzavretia zmluvy 

o poskytnutí finančnej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 

s názvom „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“ v rozsahu     

SO-01 Vodovod ul. Južná – ul. Hlavná, SO 02 Vodovod ul. Poľský dvor - ul. Hlavná“, 

kolaudácie 124,5 m zrealizovanej kanalizácie na ul. Na Pečovec a prípravy a podania dvoch 

žiadostí o poskytnutie NFP do konca roka 2021, konkrétne projektov s názvami 

„Cykloprístrešky pre ZŠ Pečovská Nová Ves“ a  „Modernizácia kotolne objektu ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves s využitím aerotermálnej energie“. 

 

Uznesenie č. 230/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

preplatenie 12 dní nevyčerpanej riadnej dovolenky za rok 2020 pre PhDr. Jaroslava Dujavu, 

starostu obce z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

 

K bodu č. 22 

22. V rámci predmetného bodu programu poslanci  OZ prejednali doručené podania. 

22.1. Poslanci  OZ schválili  poskytnutie finančných prostriedkov obce ZŠ s MŠ Pečovská 

Nová Ves na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou NP PRIM II 

za mesiace november a december 2021 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2021/001-ZSsMS-

123 zo dňa 8.12.2021.  
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Uznesenie č. 231/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov obce ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vo výške 12.000,- 

Eur na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou NP PRIM II za 

mesiace november a december 2021 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2021/001-ZSsMS-123 

zo dňa 8.12.2021.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

22.2. Poslanci  OZ schválili  úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2021 

v rozsahu žiadosti ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2021/001-ZSsMS-122 zo dňa 

8.12.2021.  

 

Uznesenie č. 232/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2021 v rozsahu žiadosti ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2021/001-ZSsMS-122 zo dňa 8.12.2021.  

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

22.3. Poslanci  OZ zobrali na vedomie oznámenie  ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-

2021/001-ZSsMS-124 zo dňa 8.12.2021 o predpokladanej výške finančných prostriedkov – 

8.000,- Eur, prijatých od rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD, MŠ, CVČ, nájomné a réžiu 

stravného za IV. štvrťrok 2021. 

 

 

Uznesenie č. 233/2021 

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 

 

oznámenie ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2021/001-ZSsMS-124 zo dňa 

8.12.2021 o predpokladanej výške finančných prostriedkov – 8.000,- Eur, prijatých od 

rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD, MŠ, CVČ, nájomné a réžiu stravného za IV. štvrťrok 

2021. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

  

22.4. Poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie žiadosť Róberta Mojzeša, bytom ul. Za 

Majerom 805/5, Pečovská Nová Ves, vlastníka objektu bývalej stolárskej dielne o odpredaj 

časti pozemkov vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcely registra KN-C 

1152/2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves o rozlohe cca. 750 m2 a časti 

pozemku registra 1104/2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves o rozlohe cca. 10 

m2 v okolí areálu zberného dvora na ul. Hlavnej. 
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 V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ PhDr. Slavomír 

Karabinoš, podpredseda ekonomickej komisie Jaroslav Želinský navrhol hlasovať o predaji 

a predaj neschváliť vzhľadom na stanovisko obce. Starosta obce informoval prítomných, že 

žiadosť nebola prejednaná v ekonomickej komisii, ktorá zasadala 4.12.2021, bola doručená 

dňa 9.12.2021, obec má v danej lokalite zámery verejnoprospešného charakteru  s rozšírením 

zberného dvora a modernizáciou viacúčelovej haly, na ktoré vynaložila niekoľko desiatok 

tisíc Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie, naviac aktuálne je v posudzovaní na 

MŽP SR žiadosť o poskytnutie NFP na rozšírenie zberného dvora, ktorý rieši aj stavebnú časť 

v danej lokalite. Starosta obce označil snahu predať uvedený pozemok obce ako 

nehospodárne nakladanie s majetkom obce, pod ktoré sa on nepodpíše. Uviedol, že podľa jeho 

osobného názoru už samotný predaj časti objektu bývalej tehelne v minulosti OZ bol 

chybným krokom. Podotkol, že obec má svoj majetok zveľaďovať a nie rozpredávať ho. 

 Na návrh poslancov OZ  bol pôvodný návrh znenia uznesenia z titulu schvaľovania 

predaja zmenený na titul, že žiadosť o predaj berie na vedomie. Žiadosť bude postúpená 

ekonomickej komisii. Poslanci OZ túto skutočnosť zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 234/2021 

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 

 

žiadosť Róberta Mojzeša, bytom ul. Za Majerom 805/5, Pečovská Nová Ves o odpredaj časti 

pozemkov vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, konkrétne parcely registra KN-C 1152/2, 

zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves o rozlohe cca. 750 m2 a časti parcely registra 

1104/2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves o rozlohe cca. 10 m2 v okolí areálu 

zberného dvora na ul. Hlavnej v Pečovskej Novej Vsi a odstupuje žiadosť na prejednanie v 

komisii ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia 

nezamestnanosti. 

  

Hlasovanie : Za        9                       Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

22.5. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Ing. Mareka Bečavera, nar. 29.9.1978, bytom 

ul. Jasovská 2110/55, 040 11 Košice – Pereš, vlastníka  parcely registra KN-C 700/5, 

zapísanej na LV 808, k.ú. Pečovská Nová Ves o zriadenie vecného bremena na uloženie 

vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky na parcele KN-C 700/3, zapísanej 

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves k  z dôvodu 

napojenia vyššie uvedenej parcely na verejné inžinierske siete. 

 

Uznesenie č. 235/2021 

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 

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

KN-C 700/3, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely 

registra KN-C 700/5, zapísanej na LV 808, k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske  

siete v prospech Ing. Mareka Bečavera, nar. 29.9.1978, bytom ul. Jasovská 2110/55, 040 11 

Košice - Pereš, za podmienok, že všetky finančné náklady spojené s vypracovaním 
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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   

 

22.6. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Mgr. Márie Majdákovej, nar. 21.6.1967, 

bytom  ul. Hlavná 25, 082 56 Pečovská Nová Ves, vlastníčky  parcely registra KN-C 699/1, 

zapísanej na LV 782, k.ú. Pečovská Nová Ves o zriadenie vecného bremena na uloženie 

vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky na parcele KN-C 700/3, zapísanej 

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves,   vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves k  

z dôvodu napojenia vyššie uvedenej parcely na verejné inžinierske siete. 

 

Uznesenie č. 236/2021 

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 

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

KN-C 700/3, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely 

registra KN-C 699/1, zapísanej na LV 782, k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske 

siete v prospech Mgr. Márie Majdákovej, nar. 21.6.1967, bytom  ul. Hlavná 25, 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   

 

22.7. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Ing. Martina Novického, nar. 1.1.1953, bytom  

ul. Hlavná 20, 082 56 Pečovská Nová Ves, vlastníka  parcely registra KN-C 698, zapísanej na 

LV 781, k.ú. Pečovská Nová Ves o zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej, 

kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky na parcele KN-C 700/3, zapísanej na LV 1116, 

k.ú. Pečovská Nová Ves,   vo  vlastníctve   obce  Pečovská Nová Ves k  z dôvodu napojenia 

vyššie uvedenej parcely na verejné inžinierske siete. 

 

Uznesenie č. 237/2021 

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 

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

KN-C 700/3, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely 
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registra KN-C 698, zapísanej na LV 781, k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske siete 

v prospech Ing. Martina Novického, nar. 1.1.1953, bytom  ul. Hlavná 20, 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   

 

22.8. Poslanci OZ prejednali a schválili nájom parcely registra KN-C 1494/70 o výmere 39 

m2, zastavaná plocha, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi pre Alexandru Husárovú, nar. 22.4.1998, bytom ul. Rómska 589/11, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 14.12.2021 do 31.12.2031 za cenu 0,20 Eur/m2/ rok za 

účelom legalizácie čiernej stavby.  

 

Uznesenie č. 238/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

nájom parcely registra KN-C 1494/70 o výmere 39 m2, zastavaná plocha, zapísaného na LV 

1116, k.ú. Pečovská Nová Ves na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi pre Alexandru 

Husárovú, nar. 22.4.1998, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

14.12.2021 do 31.12.2031 za cenu 0,20.- Eur/m2/rok za účelom legalizácie čiernej stavby.  

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

22.9. Poslanci  OZ prejednali a schválili predĺženie nájmu parcely registra KN-C 1494/13 

o výmere 74 m2, zastavaná plocha, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves na ul. 

Rómskej v Pečovskej Novej Vsi pre Aladára Ferka, nar. 13.8.1960 a jeho manželku Angeliku 

Ferkovú, nar. 21.2.1971, bytom ul. Rómska 635/15, Pečovská Nová Ves na obdobie od 

1.1.2022 do 31.12.2022  za cenu 0,20 Eur/m2/ rok s podmienkou požiadania obce Pečovská 

Nová Ves o legalizáciu ďalších pozemkov obce, ktorú užíva mimo schváleného nájmu vyššie 

uvedenej parcely.  

 

Uznesenie č. 239/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájmu parcely registra KN-C 1494/13 o výmere 74 m2, zastavaná plocha, zapísanej  

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi pre Aladára 

Ferka, nar. 13.8.1960 a jeho manželku Angeliku Ferkovú, nar. 21.2.1971, bytom ul. Rómska 

635/15, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022  za cenu 0,20 Eur/m2/ rok 

s podmienkou požiadania obce Pečovská Nová Ves o legalizáciu ďalších pozemkov obce, 

ktorú užíva mimo schváleného nájmu vyššie uvedenej parcely.  

 

Hlasovanie : Za  9                            Proti     0                              Zdržal sa       0  
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22.10. Poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie žiadosť Daniely Gabčovej, nar. 2.6.1975, 

bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o nájom pozemku vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi za účelom umiestnenia 

unimobunky. Obec v danej lokalite nedisponuje pozemkami na prenájom. 

 

Uznesenie č. 240/2021 

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 

 

žiadosť Daniely Gabčovej, nar. 2.6.1975, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o  

nájom pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na ul. Rómskej v Pečovskej Novej 

Vsi za účelom umiestnenia unimobunky.   

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

                             

22.11. Poslanci OZ prejednali a schválili predĺženie nájmu obecného bytu s príslušenstvom 

v priestoroch ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, ul. Školská 459/12 pre Danielu Palenčárovú, nar. 

9.12.1968, bytom ul. Na Rybníkoch 480/2, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 

31.12.2023. 

 

Uznesenie č. 241/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájmu obecného bytu s príslušenstvom v priestoroch ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, 

ul. Školská 459/12 pre Danielu Palenčárovú, nar. 9.12.1968, bytom ul. Na Rybníkoch 480/2, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2023. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

22.12. Poslanci  OZ schválili  predĺženie nájmov bytov nižšieho štandardu na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi ich nájomcom.      

                                                    

Uznesenie č. 242/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 1 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/22 

v Pečovskej Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 11.1.1954, bytom Rómska 680/22, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 243/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 2 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/23 

v Pečovskej Novej Vsi  pre Olinu Červeňákovú, nar. 22.5.1996, bytom Rómska 680/23, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 244/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 3 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/24 

v Pečovskej Novej Vsi pre Zdenka Červeňáka, nar. 22.11.1967, bytom Rómska 680/24, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 245/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 4 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/25 

v Pečovskej Novej Vsi pre Róberta Bilého, nar. 9.12.1966, bytom Rómska 680/25, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  9                      Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

 

Uznesenie č. 246/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 5 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/26 

v Pečovskej Novej Vsi pre Libušu Červeňákovú, nar. 17.4.1986, bytom Rómska 680/26, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 247/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 6 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/27 

v Pečovskej Novej Vsi pre Gabrielu Červeňákovú, nar. 17.12.1959, bytom Rómska 680/27, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                                          Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 248/2021 

  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 č. 7 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 v Pečovskej Novej Vsi z 

nebohej Květy Bilej nar. 20.8.1952, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves na syna 

nebohej Romana Bilého, nar. 29.5.1984, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves za 

podmienok aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 249/2021 

  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. 7 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 v Pečovskej Novej Vsi pre Romana 

Bilého, nar. 29.5.1984, bytom Rómska 680/28, Pečovská Nová Ves na obdobie od 14.12.2021 

do 31.12.2022. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 250/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 8 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/29 

v Pečovskej Novej Vsi pre Pavla Gabča, nar. 21.5.1970, bytom Rómska 680/29, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 251/2021 
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  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 9 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/30 

v Pečovskej Novej Vsi pre Margitu Husárovú, nar. 5.7.1957, bytom Rómska 680/30, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

Uznesenie č. 252/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 10 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/31 

v Pečovskej Novej Vsi pre Miroslava Bilého, nar. 27.7.1972, bytom Rómska 680/31, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 253/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 11 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/32 

v Pečovskej Novej Vsi pre Ladislava Bilého, nar. 30.3.1973, bytom Rómska 680/32, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                            Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

22.12. Poslanci OZ schválili predĺženie nájmu bytov v bytovom dome na ul. Rómskej 11 

v Pečovskej Novej Vsi.  

 

 

Uznesenie č. 254/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 3 v bytovom dome nižšieho štandardu na ul. 

Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Jaroslavu Červeňákovú, nar. 15.11.1977, bytom 

ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok 

aktuálne platnej nájomnej zmluvy. 
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Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 255/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 7 v bytovom dome nižšieho štandardu na ul. 

Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Annu Bilú, nar. 26.12.2001, bytom ul. Rómska 

589/11, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne 

platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 256/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 11 v bytovom dome nižšieho štandardu na ul. 

Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi pre Dávida Bilého, nar. 9.10.1998, bytom ul. Rómska 

589/11, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne 

platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

22.13. Poslanci OZ schválili žiadosti o predĺženie nájmu troch unimobuniek na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi žiadateľom, ktorí predmetné unimobunky obývajú. 

 

Uznesenie č. 257/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom unimobunky č. 2 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom pre Irenu Červeňákovú, nar. 15.5.1972, bytom 

Rómska, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne 

platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 258/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na unimobunku č. 3 nachádzajúcu sa na ul. Rómskej v Pečovskej 

Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Červeňáka, nar. 15.9.1972, bytom Rómska, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 
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Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

K bodu č. 23 

 V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ prejednali a schválili návrh starostu 

obce na vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Pečovská Nová Ves formou 

jednoduchých pozemkových úprav v zmysle § 2, ods. 1, písm. j) zákona o pozemkových 

úpravách v znení neskorších predpisov v spojení s § 8g zákona 330/1991.  

 

Uznesenie č. 259/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Pečovská Nová Ves formou jednoduchých 

pozemkových úprav v zmysle § 2, ods. 1, písm. j) zákona o pozemkových úpravách v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 8g zákona 330/1991 v nadväznosti na Obcou Pečovská 

Nová Ves realizovaný projekt s názvom „Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav“ 

realizovaný v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu Ľudské 

zdroje, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4, zameranej na „Podporu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom 

jednoduchých pozemkových úprav“. 

 

Hlasovanie : Za  9                             Proti     0                              Zdržal sa      0    

 

 

K bodu č. 24 

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

vystúpili: 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš požiadal o  informáciu  starostu obce či bude 

do konca roka 2021 vypísané výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. 

Starosta obce mu odpovedal, že mal pripravené podklady pre vypísanie výberového konania 

koncom novembra 2021, avšak vyhlásením núdzového stavu v republike, vyhlásením nových 

protipandemických opatrení proti ochoreniu COVID-19 a hlavne negatívnym vývojom 

ochoreniu COVID-19 na školách, pre ktoré zasadal aj krízový štáb okresu Sabinov sa 

rozhodol výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi v tomto období 

nevyhlásiť a na budúci mesiac s účinnosťou od 1.2.2022 opakovane poverí doterajšiu 

poverenú riaditeľku PaedDr. Katarínu Sačkovú riadením ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na 

ďalší polrok. Tento postup mu umožňuje aktuálne platná právna úprava postupu v daných 

prípadoch. 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš tento postup starostu obce 

kritizoval, nesúhlasil s postupom starostu obce, hodnotil ho ako akt, ktorý nemá obdobu na 

okolí a je v rozpore s morálkou a účelovým vyhováraním sa na postup v zmysle noriem, ktoré 

dovoľuje zákon. 

Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa opýtal aj na to, či bol niekto na pohrebe MUDr. 

Márie Szabovej a čo bude s jej pediatrickými pacientmi. Starosta obce sa bol dôstojne 

rozlúčiť za občanov obce so zosnulou p. doktorkou. Je v intenzívnom kontakte  s p. 

Szabom, VÚC a nápomocný pri hľadaní pediatra pre našu obec.   
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 Poslanec OZ Ing. Štefan Tall ako predseda ekonomickej komisie svojím vystúpením 

odporučil starostovi obce neotvárať nové investičné aktivity v roku 2022, ale zrealizovať tie, 

ktoré sú začaté, resp. tie, ktorú sú v štádiu riešenia. 

K bodu č. 25 

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

podnety, nakoľko na zasadnutí OZ neboli v tomto bode programu prítomní zástupcovia 

verejnosti. 

 

K bodu č. 26 

 V závere  starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť, osobitne za 

schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a zaželal im a ich rodinám požehnané Vianoce plné 

pokoja, radosti v zdraví, šťastí v kruhu svojich rodín a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Jaroslav Želinský - 

Peter Novický - 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                         Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková  


