ZÁPISNICA
z XXXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves
konaného dňa 27.6.2022 v Pečovskej Novej Vsi
Program:
podľa pozvánky v prílohe
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Jozef Kolcun 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 8 poslancov z celkového počtu 9
poslancov, poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun svoje meškanie na zasadnutie OZ vopred
neodôvodnil, OZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol, aby program XXXIV. zasadnutia OZ bol prejednaný v poradí
uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ a pozvaným
osobám v dostatočnom predstihu doručená a súčasne bola zverejnená na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce.
Navrhovaný program:
 Otvorenie
 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Voľba návrhovej komisie
 Správy z rokovania komisií
 Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o vykonaných kontrolách
 Návrh plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2022
 Návrh na schválenie záverečného účtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2021
 Informácia o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2022 k 31.3.2022
 Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves
 Návrh na úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 rozpočtovým opatrením
č. 3/2022
 Určenie počtu poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves na nové volebné obdobie r. 20222026
 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves na nové volebné
obdobie r. 2022-2026
 Návrh na menovanie predsedu a veliteľa DHZ Pečovská Nová Ves
 Návrh na menovanie veliteľa DHZO Pečovská Nová Ves a zaradenie členov DHZO
Pečovská Nová Ves do funkcií
 Doručené podania
 Rôzne
 Otázky poslancov OZ
 Otázky a podnety občanov
 Záver
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Uznesenie č. 106/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania XXXIV. zasadnutia OZ.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Poslanci OZ schválili program rokovania XXXIV. zasadnutia OZ obce Pečovská
Nová Ves.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Eva Kolcunová, referentka ekonomického
oddelenia OcÚ, za overovateľov boli určení Peter Novický a Ing. Radoslav Lipjanec.
Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice.
Uznesenie č. 107/2022
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 Ing. Radoslava Lipjanca.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 3
Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: Ing. Štefan
Tall, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera Horňáková.
Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie.
Uznesenie č. 108/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Tall, Mgr. Katarína Falatová a Mgr. Viera
Horňáková.
Hlasovanie : Za 8

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 XXX. zasadnutia OZ konaného 5.2.2022 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 23.6.2022, prejednala podklady k jednotlivým bodom
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programu zasadnutia OZ, 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 podpredsedu komisie Petra Novického 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 zasadala jedenkrát a to dňa 8.6.2022.
4.5 Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Jaroslav
Želinský informoval, že v posudzovanom období zasadala dňa 9.6.2022 a prejednala
podanie majetkového priznania starostom obce za rok 2021 vyplývajúce zo zákonnej
povinnosti starostu obce podať majetkové priznanie v termíne do 31.3.2022
s konštatovaním splnenia zákonom stanovenej povinnosti zo strany starostu obce
v požadovanom rozsahu.
Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie.
Uznesenie č. 109/2022
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 XXX. zasadnutia OZ konaného
5.2.2022 do 27.6.2022.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 5
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves Ing. Mária Galeštoková
predniesla správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o vykonaných kontrolách.
Informovala o výsledku kontroly pokladne a kontroly nakladania s finančnými
prostriedkami obce. Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2022, schváleného obecným zastupiteľstvom obce Pečovská
Nová Ves uznesením č. 190/2021 zo dňa 13.12.2021. Predmetom kontroly bolo overenie
náležitosti pokladničných dokladov a preverenia účelnosti a účelovosti vynaložených financií
obce za mesiace február a marec 2022. Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav
kontrolovaných skutočností, a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
internými predpismi a platnou legislatívou. Sledované obdobie bolo február a marec 2022,
pričom kontrola bola vykonaná po ukončení a uzavretí mesiaca. Výsledkom kontroly bol
záver, 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. Vzhľadom na výsledok kontroly neboli prijaté žiadne opatrenia na
odstránenie nedostatkov.
Taktiež informovala o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia MF SR č.
MF/017353/2017-31 o finančnom výkazníctve. Kontrola bola taktiež vykonaná v súlade s
Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022, schváleného obecným
zastupiteľstvom obce Pečovská Nová Ves uznesením č. 190/2021 zo dňa 13.12.2021.
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Predmetom kontroly bolo overenie náležitosti FIN výkazov a preverenie správnosti podaných
výkazov. Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností, a ich
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a platnou
legislatívou. Výsledkom kontroly bol záver, že povinná osoba pri zostavení výkazov
postupovala v súlade s ustanoveniami zákona a opatreniami MF SR. Vzhľadom na výsledok
kontroly neboli prijaté žiadne opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Na zasadnutie OZ sa v priebehu prejednávania predmetného bodu programu dostavil
poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun.
Poslanci OZ zobrali správy hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách na
vedomie.
Uznesenie č. 110/2022
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 z vykonanej
kontroly pokladne a kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce Pečovská Nová
Ves.
Hlasovanie : Za 8

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 111/2022
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 z vykonanej
kontroly dodržiavania Opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-31 o finančnom výkazníctve.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 6
V tomto bode hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves predniesla návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na II. polrok 2022
a požiadala OZ o jeho schválenie.
Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2022.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ PhDr. Slavomír
Karabinoš a požiadal vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou obce v súvislosti s preverením
zákonnosti postupu OZ dňa 25.4.2022 a prijatých uznesení v rámci tohto zasadnutia OZ.
Predložil prítomným právnu analýzu týkajúcu sa platnosti uznesení OZ, ktorú si dal
vypracovať advokátom JUDr. Miroslavom Pilátom, zo záverov ktorej vyplýva nezákonnosť
prijatých uznesení OZ týkajúcich sa nadobudnutia parcely a rodinného domu súp. č. 355 na
ul. Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi a ďalších uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa
5.4.2022 a to vzhľadom na nedodržanie trojdňovej lehoty zverejnenia pozvánky na zasadnutie
OZ. Požiadal, aby táto analýza bola prílohou tejto zápisnice. Uviedol, že on osobne kúpu
pozemku na plánovanú investičnú akciu obce schvaľuje, ale žiada, aby OZ postupovalo
zákonne.
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Starosta obce poukázal na skutočnosť, že rokovania s vlastníkom nehnuteľností o ich
predaji v prospech obce sa začali až po tom, čo OZ schválilo zámer ich kúpy v prospech obce.
Poukázal na špecifiká a osobitosti spojené s deväťmesačným procesom rokovaní s vlastníkom
nehnuteľností a to najmä na skutočnosť, že vlastník trvale býva v Českej republike a zdržiava
sa tam. Poukázal na z pohľadu obce úspešné vyjednávanie o kúpnej cene, nakoľko
predávajúci pôvodne požadoval niekoľkonásobne vyššiu sumu. Uviedol, že dňa 25.4.2022 sa
predávajúci spolu so sestrou neočakávane dostavil na obecný úrad s tým, že na nasledujúci
deň odchádza preč a požadoval zrealizovanie predaja ihneď, lebo v inom prípade odstúpi od
rokovaní s obcou. Starostom obce bol predávajúci oboznámený s procesom nadobúdania
majetku do vlastníctva obce, napriek tomu trval na svojom stanovisku. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti starosta obce urýchlene zvolal zasadnutie OZ, a toto konalo tak, ako to vyplýva zo
zápisnice z rokovania OZ dňa 25.4.2022. Starosta obce priebežne informoval poslancov OZ
na zasadnutiach OZ o stave rokovaní s predávajúcim. Starosta obce informoval poslancov OZ
o možných následkoch nedodržania trojdňovej lehoty na zverejnenie pozvánky na zasadnutie
OZ pred jeho konaním, avšak poukázal na skutočnosť, že zrealizovaný nákup nehnuteľností
bol uskutočnený v dobrej viere, obec v danej veci nepostupovala ničotne, naopak striktným
dodržaním procesných podmienok na kúpu majetku v prospech obce, s cieľom zabezpečenia
hospodárnosti pri nakladaní s verejnými financiami, t.j. zabezpečenia čo najnižšej kúpnej
ceny pre účely realizácie budúcej výstavby verejnoprospešnej stavby – miestnej komunikácie
a parkovísk k materskej škole. Starosta obce vyjadril maximálnu súčinnosť pre hlavnú
kontrolórku obce pri preverovaní podnetu poslanca OZ. Uviedol, že poslancom OZ
predložená právna analýza bude tvoriť prílohu materiálov zo zasadnutia OZ konaného dňa
27.6.2022.
Poslanci OZ schválili návrh poslanca OZ PhDr. Slavomíra Karabinoša na vykonanie
kontroly hlavnou kontrolórkou obce spočívajúci v preverení zákonnosti rokovania OZ dňa
25.4.2022 a platnosti uznesení prijatých v rámci tohto zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 112/2022
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 II. 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, dva náhodne vybraté mesiace,
 kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v
znení neskorších predpisov zo strany obce Pečovská Nová Ves, a to v oblasti
sprístupňovania informácií na žiadosť za 1. polrok 2021,
 kontrola správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch OcÚ,
 kontrola bežných príjmov z dane za psa, z dane za predajné automaty a z dane za
ubytovanie za rok 2021,
 stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného na roky 2024 a 2025.
 vykonanie kontrol uložených hlavnej kontrolórke obce uzneseniami OZ v zmysle §18 ods.
1 písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:
- vzdelávanie - semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 113/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou obce Pečovská Nová Ves a to konkrétne:
preverenie zákonnosti uznesení OZ prijatých v rámci rokovania OZ konaného dňa 25.4.2022.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 7
V úvodnej časti prejednávaného bodu programu referentka ekonomického oddelenia
OcÚ Mgr. Eva Kolcunová predniesla Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2021.
Poslanci OZ zobrali túto správu na vedomie.
Uznesenie č. 114/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12.
2021.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

V ďalšej časti prejednávaného bodu programu hlavná kontrolórka obce Ing. Mária
Galeštoková predniesla svoje stanovisko k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2021,
v závere ktorého konštatovala, že predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné
náležitosti v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a
vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách, je spracovaný prehľadne, v adekvátnom
rozsahu, v súlade s platnou legislatívou a poskytuje ucelený reálny a podrobný obraz o
finančnom hospodárení obce v roku 2021. Odporučila OZ prerokovať a schváliť návrh
záverečného účtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2021 s výrokom „bez výhrad“.
Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na
vedomie.
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Uznesenie č. 115/2022
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 schváleniu záverečného účtu obce
Pečovská Nová Ves za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

V ďalšej časti prejednávaného bodu programu referentka ekonomického oddelenia OcÚ
Mgr. Eva Kolcunová informovala o individuálnej účtovnej závierke obce Pečovská Nová Ves
k 31.12.2021, o konsolidovanej účtovnej závierke obce Pečovská Nová Ves, o hodnotení
programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 31.12.2021 a následne predniesla návrh na
schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 a celoročného hospodárenia obce.
V rámci diskusie k predmetnému bodu programu starosta obce informoval prítomných
o tom, že rezervný fond obce Pečovská Nová Ves ku dňu 31.12.2021 predstavoval sumu
523 492,63 Eur. Uviedol, že obec v uplynulom roku 2021 roku napriek náročnej ekonomickej
a spoločenskej situácii hospodárila s prebytkom 465 871,96 Eur, z čoho do rezervného fondu
obce môžeme rátať s neviazanou sumou 238 674,15 Eur. Kontrolou účtovných súvzťažností k
31.12.2021 z údajov hlavnej knihy a výkazu FIN 1-12 bol zistený „plusový“ rozdiel
143 376,40 Eur medzi výsledkom hospodárenia a zostatkom finančných prostriedkov na 18
bankových účtoch obce. Tento rozdiel bude taktiež použitý na tvorbu rezervného fondu, čo
v skutočnosti znamená, že rezervný fond za rok 2021 tvoríme v „čistom“ sumou 382 050,55
Eur. Konštatoval, že na rok 2022 môžeme v rezervnom fonde obce spolu rátať so sumou
905 543,18 Eur.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ - Jaroslav Želinský,
PhDr. Slavomír Karabinoš, Mgr. Viera Horňáková, hlavná kontrolórka obce Ing. Mária
Galeštoková, referentka OcÚ Mgr. Eva Kolcunová a opakovane starosta obce.
Poslancami OZ zobrali na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021, individuálnu
účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021, konsolidovanú účtovnú závierku
obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021, schválili hodnotenie programového rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves 31.12.2021, záverečný účet obce Pečovská Nová Ves 2021 a celoročné
hospodárenie obce Pečovská Nová Ves bez výhrad. Taktiež schválili prebytok rozpočtového
hospodárenia obce Pečovská Nová Ves za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške
238 674,15 Eur a rozdiel finančných prostriedkov na účtoch obce a výsledkom hospodárenia z
predchádzajúcich rokov hospodárenia vo výške 143 376,40 Eur a jeho použitie na tvorbu
rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 116/2022
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
individuálnu účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

Uznesenie č. 117/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
konsolidovanú účtovnú závierku obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 118/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2021.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 119/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
záverečný účet obce Pečovská Nová Ves za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce
Pečovská Nová Ves bez výhrad.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 120/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pečovská Nová Ves za
rok 2021 vo výške 238 674,15 Eur.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 121/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozdiel medzi zostatkom finančných prostriedkov na účtoch a výsledkom hospodárenia z
predchádzajúcich rokov vo výške 143 376,40 Eur a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu
obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

8

Zdržal sa

0

K bodu č. 8
Starosta obce informoval prítomných o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
k 31.3.2022. Uviedol, že bežné príjmy obce k 31.3.2021 predstavovali sumu 789 989,79 Eur,
kapitálové príjmy sumu 240,00 Eur, finančné príjmy sumu 272 789,01 Eur, spolu príjmy obce
predstavovali sumu 1 062 518,80 Eur, príjmy ZŠ s MŠ spolu sumu 22 384,82 Eur, príjmy
spolu sumu 1 084 903,62 Eur. Bežné výdavky obce predstavovali sumu 251 322,42 Eur,
kapitálové výdavky obce sumu 13 962,76 Eur, finančné výdavky obce sumu 62 199,21 Eur,
výdavky obce spolu predstavovali 327 484,39 Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu sumu
318 539,20 Eur, výdavky spolu sumu 646 023,59 Eur.
Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová
Ves k 31.3.2022 na vedomie.
Uznesenie č. 122/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves
k 31.3.2022.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 9
V predmetnom bode programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na investičné akcie
obce v roku 2022. Vzhľadom na podnet poslanca OZ PhDr. Slavomíra Karabinoša na
preverenie zákonnosti postupu OZ a schválenia nadobudnutia rodinného domu súp. č. 355 na
ul. Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom obcou poslanci OZ neschválili finančné
prostriedky na jeho sanáciu.
V diskusii k predmetnému bodu programu priebežne pri prejednávaní jednotlivých
návrhov vystúpili poslanci OZ - Jaroslav Želinský, ktorý žiadal pokosiť pozemok za
cintorínom vo vlastníctve obce, ktorý obec v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou
spočívajúcou vo vybudovaní miestnej komunikácie okolo cintorína a parkovísk k materskej
škole nadobudla do svojho vlastníctva od p. Verbovskej a taktiež žiadal uvoľniť finančné
prostriedky z rezervného fondu obce na vybudovanie oplotenia cintorína v jeho zadnej časti,
nakoľko je teraz obec vlastníkom všetkých parciel za cintorínom. Starosta obce mu
odpovedal, že v ďalšom bode programu prednesie správu o činnosti obce, z ktorej bude
vyplývať množstvo činností na akciách, ktoré by rád dokončil do konca funkčného obdobia
súčasného vedenia obce a OZ a nerád by začínal ďalšiu novú akciu, na ktorú naviac nemá
kapacity, aby sa zrealizovala svojpomocne zamestnancami obce. Navrhol, aby sa oplotenie
cintorína riešilo komplexne v súvislosti s realizáciou pripravovanej výstavby miestnej
komunikácie, avšak to nech už rieši nové OZ, ktoré vzíde z blížiacich sa komunálnych volieb.
Poslanec OZ Jaroslav Želinský vyjadril navrhovanú cenu čerpania rezervného fondu
obce za likvidáciu rodinného domu na ul. Mlynskej 355 s príslušenstvom vo výške 7 000 Eur
za vysokú vzhľadom na doterajšie sumy, ktoré obec vynaložila na sanáciu šatní na ul. Kvetnej
a zdravotného strediska. Starosta obce mu oponoval a informoval ho, že cena je stanovená
odhadom, pričom v prípade schválenia čerpania rezervného fondu bude predmetu konkrétnej
činnosti predchádzať verejné obstarávanie dodávateľa búracích prác a odvozu a uloženia sute
na skládku. Uviedol, že ním menované stavby sa búrali a recyklovali (drvili), pričom suť
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ostala na obci. Vzhľadom na to, koľko jej máme, obec zamýšľa suť zo stavby vyviesť a uložiť
na skládke, pričom aktuálne sa náklady za tonu odpadu pohybujú vzhľadom na fakturáciu
z posledného čistenia osady na ul. Rómskej vo výške 85.- Eur bez búrania, nakladania
a odvozu odpadu. V diskusii postupne vystúpili poslanci OZ - PhDr. Slavomír Karabinoš, Ing.
Radoslav Lipjanec, Peter Novický a Ján Antol, na otázky ktorých odpovedal starosta obce,
ktorý k jednotlivým otázkam doložil napr. súpis menej – naviac prác a vyžiadaných zmien
objednávateľa a rozhodnutie o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na výstavbu
vodovodu na ul. Rómskej.
Uznesenie č. 123/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 6 000.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 6 000.- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na realizácia verejného osvetlenia v novej časti ul. Na Pečovec.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 124/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 9 000,- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 9 000,- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na spolufinancovanie poskytnutej dotácie z Výzvy pre región
Prešovského samosprávneho kraja na rok 2022 určenej na realizáciu projektu „Duchovné
tradície spájajú naše cesty“ v rozsahu stavebných objektov SO 02.1 – Turistické zastavenie
Pečovská Nová Ves a SO-03.1 Drobná architektúra a sadové úpravy Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 125/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 4 200.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 4 200.- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného
strediska Pečovská Nová Ves“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

Uznesenie č. 126/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 28 350.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 28 350.- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na financovanie naviac prác a vyvolaných zmien na stavbe
„Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 127/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 10 000.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 10 000.- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na financovanie interiérového vybavenia novo zrekonštruovaného
a zmodernizovaného zdravotného strediska na ul. Hlavná 79, Pečovská Nová Ves“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 128/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 20 000.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 20 000.- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na financovanie rekonštrukcie spevnenej plochy pred zdravotným
strediskom na ul. Hlavná 79, Pečovská Nová Ves“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

Uznesenie č. 129/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 15 000.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 15 000.- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na udržiavacie práce a rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul.
Jabloňovej v Pečovskej Novej Vsi na parcele registra KN-C 780/29 (na ploche 174 m2).
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 130/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000,- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na nákup a zabudovanie dopravného značenia na ul. Za Majerom,
Jabloňovej a križovatke ul. Kvetná – Na Trubalovec.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 131/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 33 800.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 33 800,- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na financovanie spoluúčasti obce Pečovská Nová Ves pri realizácii
projektu s názvom „Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská
Nová Ves“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

Uznesenie č. 132/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 33 702.- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 33 702,- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na financovanie spoluúčasti (6 600.- Eur) a korekcie (27 102.- Eur)
pri realizácii projektu s názvom „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves,
Rómska ul.“.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 133/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000,- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000,- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité na financovanie sanácie rodinného domu na ul. Mlynskej 355
v Pečovskej Novej Vsi s príslušenstvom.
Hlasovanie : Za 0

Proti 9
Zdržal sa
(Ing. Radoslav Lipjanec,
Ing. Štefan Tall,
Jaroslav Želinský,
Ing. Jozef Kolcun, Ján Antol,
Peter Novický,
Mgr. Katarína Falatová,
Mgr. Viera Horňáková,
PhDr. Slavomír Karabinoš)

0

Uznesenie č. 134/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 26 000,- Eur a čerpanie
finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 26 000,- Eur, pričom finančné
prostriedky budú použité financovanie prekládky plynovodu na parcele KN-C 1100/59, k.ú.
Pečovská Nová Ves vo vlastníctve Lukáša Klembaru, ul. Za Majerom 760/9, Pečovská Nová
Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

K bodu č. 10
V predmetnom bode programu starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce
Pečovská Nová Ves na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022. Detailne pomenoval
príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu a informoval, že rozpočet obce je navrhovaný ako
vyrovnaný.
Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022
rozpočtovým opatrením č. 3/2022 zo dňa 27.6.2022.
Uznesenie č. 135/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce Pečovská Nová Ves č. 3/2022 zo dňa 27.6.2022 s úpravami
spočívajúce prekročení príjmov v celkovej sume 3 109 930.- Eur a v prekročení výdavkov
v celkovej sume 3 109 930.- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu
8 230 872.- Eur.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 11
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že rozhodnutím predsedu NR SR č. 209
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov zo dňa 8.6.2022 uverejneným v Zbierke zákonov a zverejneným dňa
10.6.2022 bol termín konania volieb do samosprávy obcí určený na sobotu 29. októbra 2022.
Predmetným rozhodnutím bola súčasne určená lehota na určenie volebných obvodov pre
voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich
do 20. júla 2022. Informoval, že obec Pečovská Nová Ves eviduje ku dňu vyhlásenia volieb
8.6.2022 počet 2826 obyvateľov, pričom danému stavu obyvateľov prislúcha možnosť mať 7
až 9 poslancov v OZ.
Poslanci OZ v súvislosti so zabezpečením blížiaceho sa konania volieb do samosprávy
obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov schválili počet poslancov OZ
v obci Pečovská Nová Ves na celé volebné obdobie 2022 - 2026 - 9 (deväť) poslancov OZ a
počet volebných obvodov v obci Pečovská Nová Ves 1 (jeden).
Uznesenie č. 136/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet 9
(slovom: deväť) poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

Uznesenie č. 137/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
počet volebných obvodov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí určených rozhodnutím
predsedu NR SR č. 209 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 8.6.2022 uverejneným v Zbierke zákonov
a zverejneným dňa 10.6.2022 na sobotu 29. októbra 2022 v obci Pečovská Nová Ves na jeden
volebný obvod.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 12
Starosta obce v nadväznosti na bod č. 11 programu týkajúci sa rozhodnutia predsedu
NR SR č. 209 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávnych krajov zo dňa 8.6.2022 uverejneným v Zbierke zákonov
a zverejneným dňa 10.6.2022 určených na sobotu 29. októbra 2022 informoval poslancov OZ
o povinnosti schválenia rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie 2022 –
2026. Navrhol schválenie plného úväzku.
Poslanci OZ schválili rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé volebné obdobie
2022 - 2026 na plný úväzok.
Uznesenie č. 138/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026
rozsah výkonu funkcie starostu obce Pečovská Nová Ves takto : úväzok 1 - plný.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 13
V predmetnom bode programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili
menovanie predsedu a veliteľa DHZ Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 139/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Martina Švača, nar. 2.7.1994, bytom ul. Hlavná 55, Pečovská Nová Ves do funkcie veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru v obci Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

15

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 140/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Juraja Kochana, nar. 11.8.1968, bytom ul. Na Dujave 13, Pečovská Nová Ves do funkcie
predsedu Dobrovoľného hasičského zboru v obci Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 14
V predmetnom bode programu poslanci OZ na návrh starostu obce schválili
menovanie veliteľa DHZO Pečovská Nová Ves a zaradenie členov DHZO Pečovská Nová
Ves do funkcií.
Uznesenie č. 141/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Štefana Lešša, nar. 29.11.1955, bytom ul. Orgovánová 20, Pečovská Nová Ves do funkcie
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 142/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Martina Švača, nar. 2.7.1994, bytom ul. Hlavná 55, Pečovská Nová Ves do funkcie strojníka
a veliteľa družstva Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 143/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Miroslava Kochana, nar. 25.4.1968, bytom ul. Orgovánová 21, Pečovská Nová Ves do
funkcie strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

Uznesenie č. 144/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Vladimíra Palenčára, nar. 7.1.1963, bytom ul. Na Rybníkoch 2, Pečovská Nová Ves do
funkcie strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 145/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Jána Antola, nar. 19.1.1956, bytom ul. Kvetná 10, Pečovská Nová Ves do funkcie vodiča
a staršieho hasiča Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 146/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Dávida Kochana, nar. 31.10.1995, bytom ul. Na Dujave 13, Pečovská Nová Ves do funkcie
veliteľa družstva Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 147/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Andreja Petruša, nar. 14.6.1974, bytom ul. Hlavná 7, Pečovská Nová Ves do funkcie starší
hasič Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 148/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Ing. Tomáša Antola, nar. 8.8.1988, bytom ul. Hlavná 122, Pečovská Nová Ves do funkcie
starší hasič Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

Uznesenie č. 149/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Alexandra Karaffu, nar. 14.7.2001, bytom ul. Školská 2, Pečovská Nová Ves do funkcie
hasič Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 150/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Juraja Kochana, nar. 11.8.1968, bytom ul. Na Dujave 13, Pečovská Nová Ves do funkcie
starší hasič Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 151/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Samuela Palenčára, nar. 9.9.2001, bytom ul. Na Rybníkoch 2, Pečovská Nová Ves do funkcie
hasič Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 152/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Martina Pavola, nar. 2.4.1979, bytom ul. Na Rybníkoch 2, Pečovská Nová Ves do funkcie
starší hasič Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 153/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
menuje
Juraja Sopčáka, nar. 23.4.1965, bytom ul. Ľutinská 23, Pečovská Nová Ves do funkcie starší
hasič Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

K bodu č. 15
V tomto bode programu boli poslanci OZ prejednané doručené podania:
15.1. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jakuba Straku, bytom ul. Kvetná 650/34,
Pečovská Nová Ves o zriadenie vecného bremena na vjazd a právo prechodu a prejazdu na
parcelu KN-C 1548/5, zapísanú na LV 1145, k.ú. Pečovská Nová Ves na parcelách KN-C
1550/1, zapísanej na LV 2228, KN-C 1550/13, zapísanej na LV 1116 a KN-C 1550/12,
zapísanej na LV 2253, všetky v k.ú. Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 154/2022
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 vjazd a právo prechodu a prejazdu k parcele KN-C
1548/5, zapísanej na LV 1145, k.ú. Pečovská Nová Ves, na parcelách KN-C 1550/1, zapísanej
na LV 2228, KN-C 1550/13, zapísanej na LV 1116 a KN-C 1550/12, zapísanej na LV 2253,
všetky v k.ú. Pečovská Nová Ves v prospech Jakuba Straku, bytom ul. Kvetná 650/34,
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

15.2. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Mgr. Lucie Maťaš Tomkovej, bytom ul.
Jabloňová 474/14, Pečovská Nová Ves o zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej,
kanalizačnej, plynovej a elektrickej NN prípojky k parcele KN-E 25/15, zapísanej na LV
2220, k.ú. Pečovská Nová Ves na parcele KN-E 13/9, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská
Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia parcely na verejné
inžinierske siete.
Uznesenie č. 155/2022
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, plynovej
a elektrickej NN prípojky k parcele KN-E 25/15, zapísanej na LV 2220, k.ú. Pečovská Nová
Ves na parcele KN-E 13/9, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves vo vlastníctve
obce Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia parcely na verejné inžinierske siete v prospech
Mgr. Lucie Maťaš Tomkovej, bytom ul. Jabloňová 474/14, 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
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o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného
bremena.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

15.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Erika Petreka, bytom ul. Kvetná 31, Pečovská
Nová Ves o zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej a plynovej
prípojky k parcele registra KN-C 129/8, zapísanej na LV 2245, k.ú. Pečovská Nová Ves na
parcele KN-C 917/1, zapísanej na LV 1116, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves
z dôvodu napojenia parcely na verejné inžinierke siete.
Uznesenie č. 156/2022
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 a plynovej
prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 917/1,
zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia parcely registra KN-C
129/8, zapísanej na LV 2245, k.ú. Pečovská Nová Ves na verejné inžinierske siete v prospech
Erika Petreka, bytom ul. Kvetná 31, 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

15.4. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Pavla Triščíka a Renáty Triščíkovej, oboch
bytom ul. Na Rybníkoch 483/5, Pečovská Nová Ves o zriadenie vecného bremena na uloženie
vodovodnej prípojky k rodinnému domu súp. č. 483 na ul. Na Rybníkoch v Pečovskej Novej
Vsi, zapísanom na LV 184, k.ú. Pečovská Nová Ves na parcele KN-C 912/14, zapísanej na
LV 1116, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves z dôvodu napojenia parcely na verejný
vodovod.
Uznesenie č. 157/2022
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 na pozemku vo vlastníctve obce
Pečovská Nová Ves, parcele registra KN-C 912/14, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinného domu súp. č. 483 na ul. Na Rybníkoch, Pečovská
Nová Ves na verejný vodovod v prospech Pavla Triščíka a Renáty Triščíkovej, oboch bytom
ul. Na Rybníkoch 483/5, 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
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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

15.5. Poslanci OZ prejednali žiadosť Bc. Viery Bujňačekovej – Relaxačno-rehabilitačné
centrum so sídlom Rovinky 1175/46, Lipany o prenájom nebytových priestorov (dvoch
miestností na 1. poschodí) v budove Zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová
Ves za účelom vykonávania špecializovanej zdravotnej starostlivosti - fyzioterapie a schválili
zámer prenájmu priestorov.
V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa OZ Mgr. Viera
Horňáková, ktorá sa informovala, či sa jedná o priestory, kde mal krojovňu FS Jablonečka.
Starosta obce ju informoval, že stavba s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného
strediska Pečovská Nová Ves“ je povolená ako zdravotnícke zariadenie, ku ktorému dali
konkrétne podmienky príslušné štátne orgány. V prípade, že by sme riešili stavbu ako
„polyfunkčnú“ s multifunkčným využívaním jej priestorov, podmienky príslušných orgánov
by boli stanovené podstatne inak - tvrdšie vzhľadom na prelínanie sa „infekčných“ a iných
zón, ktoré v súvislosti so zdravotníckym zariadením prichádzajú do úvahy. Uviedol, že má na
mysli napríklad existenciu predeľovacích stien, nových samostatných vstupov a iné. Starosta
obce informoval poslankyňu OZ, že starosta obce nemá kompetenciu rozhodovať o nakladaní
s majetkom obce, toto je kompetencia poslancov OZ. V prípade, že poslanci OZ v budove
neschvália nájmy pre zdravotnícke zariadenia, ale iných využití priestorov, bude potrebné po
kolaudácii stavby požiadať stavebný úrad o zmenu stavby pred dokončením a vykonať nové
povoľovacie konanie za nové nimi uvedené účely. V rámci konania o zmene využitia stavby
vyplynú nové podmienky, ktoré budeme musieť ako stavebník splniť. Uviedol, že on osobne
sa v tomto smere nebude zodpovedať občanom obce za neposkytnutie priestorov
v zdravotnom stredisku pre poskytovanie zdravotníckych služieb, ale tí poslanci OZ, ktorí
rozhodnú o tom, kto bude v novej budove sídliť a využívať jeho priestory.
Uznesenie č. 158/2022
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 Bc. Viery Bujňačekovej – Relaxačno-rehabilitačné centrum so sídlom Rovinky
1175/46, Lipany o prenájom nebytových priestorov (dvoch miestností na 1. poschodí)
v budove Zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves za účelom
vykonávania špecializovanej zdravotnej starostlivosti – fyzioterapie.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 159/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer prenájmu nebytových priestorov (dvoch miestností na 1. poschodí) v budove
Zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves za účelom vykonávania
zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

15.6. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Jany Červeňákovej, bytom ul. Rómska 7,
Pečovská Nová Ves o ukončenie nájmu bytu č. 12 v bytovom dome č.589/11 na ul. Rómskej.
Uznesenie č. 160/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
žiadosť Jany Červeňákovej, bytom ul. Rómska 7, Pečovská Nová Ves o ukončenie nájmu
bytu č. 12 v bytovom dome č.589/11 na ul. Rómskej dňom 30.6.2022.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

15.7. Poslanci OZ prejednali a neschválili žiadosť Anežky Bilej, nar. 16.1.1985, bytom Svinia
o prenájom bytu č. 12 v bytovom dome č.589/11 na ul. Rómskej.
Uznesenie č. 161/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
žiadosť Anežky Bilej, nar. 16.1.1985, bytom Svinia, o prenájom bytu v bytovom dome
č.589/11 na ul. Rómskej.
Hlasovanie : Za 0

Proti

9

Zdržal sa

0

15.8. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Márie Kalejovej, nar. 11.8.1991, bytom ul.
Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves o zmenu nájomcu parcely KN-C 1494/49, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 143 m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová Ves z terajšieho nájomcu, ktorý bol jej manžel František Kaleja a ten 2.6.2022 zomrel.
Uznesenie č. 162/2022
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 parcely KN-C 1494/49, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera
143 m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves z nájomcu Františka Kaleju, ktorý
zomrel na jeho manželku Máriu Kalejovú, nar. 11.8.1991, bytom ul. Rómska 589/11,
Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

15.9. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Branislava Perdíka a manželky Kamily
Perdíkovej, bytom ul. Prešovská 613/16, Sabinov, vlastníkov parciel registra KN-C 1101/16,
KN-C 1101/17, KN-C 1101/40 a KN-C 1101/41, na ul. Za Majerom, k.ú. Pečovská Nová
Ves o odkúpenie pomernej časti parcely registra KN-E 674/10, zapísanej na LV 1784, k.ú.
Pečovská Nová Ves (pozn. celá parcela o výmere 167 m2) nad pozemkami v ich vlastníctve.
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Uznesenie č. 163/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámer predaja pomernej časti parcely registra KN-E 674/10, zapísanej na LV 1784, k.ú.
Pečovská Nová Ves vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

15.10. Poslanci OZ prejednali žiadosť Jozefa Leščáka, bytom ul. Hlavná 444/68, Pečovská
Nová Ves a ďalších obyvateľov ul. Hlavnej o osadenie zrkadla na ul. Hlavnej oproti východu
z vedľajšej ulice na cestu I/68 z dôvodu nedostatočného výhľadu cyklistov a vodičov
motorových vozidiel pri vychádzaní na hlavnú cestu.
Uznesenie č. 164/2022
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 Jozefa Leščáka, bytom ul. Hlavná 444/68, Pečovská Nová Ves a ďalších obyvateľov
ul. Hlavnej o osadenie zrkadla na ul. Hlavnej oproti východu z vedľajšej ulice na cestu I/68
z dôvodu nedostatočného výhľadu cyklistov a vodičov motorových vozidiel pri vychádzaní na
hlavnú cestu.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 16
V tomto bode programu poslanci OZ prejednali:
16.1. Poslanci OZ prejednali a schválili uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena č. 1196/VSD/2022 medzi budúcim povinným - Obcou Pečovská Nová Ves
a budúcim oprávneným - Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice o zriadení budúceho
vecného bremena na zabudované podzemné elektrické vedenie podľa priloženej grafickej
situácie stavby č. 3996, názov stavby „Pečovská Nová Ves, IBV Mlynská“ a budúceho
geometrického plánu vyhotoveného po zrealizovaní stavby na parcele KN-C 1082/4,
zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves.
Uznesenie č. 165/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z 6 n. p.
schvaľuje
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1196/VSD/2022 medzi
budúcim povinným Obcou Pečovská Nová Ves a budúcim oprávneným Východoslovenskou
distribučnou, a.s. Košice o zriadení budúceho vecného bremena na zabudované podzemné
elektrické vedenie podľa priloženej grafickej situácie stavby č. 3996, názov stavby „Pečovská
Nová Ves, IBV Mlynská“ a budúceho geometrického plánu vyhotoveného po zrealizovaní
stavby na parcele KN-C 1082/4, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0
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Zdržal sa

0

16.2. Poslanci OZ prejednali a schválili uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č.
1195/VSD//2022 medzi budúcim predávajúcim Obcou Pečovská Nová Ves a budúcim
kupujúcim Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice o budúcom odpredaji - kúpe
pomernej časti pozemku pod vybudovanou trafostanicou na parcele KN-C 275/2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 51 m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská
Nová Ves za kúpnu cenu 1.- Eur, v rámci stavby č. 3996, názov stavby „Pečovská Nová Ves,
IBV Mlynská“. Kupovaná plocha bude vymedzená budúcim geometrickým plánom v rozsahu
pod zrealizovanou stavbou kioskovej trafostanice.
Uznesenie č. 166/2022
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 kúpnej zmluve č.1195/VSD//2022 medzi budúcim predávajúcim Obcou Pečovská Nová Ves a budúcim kupujúcim - Východoslovenskou distribučnou, a.s.
Košice o budúcom odpredaji - kúpe pomernej časti pozemku pod vybudovanou kioskovou
trafostanicou na parcele KN-C 275/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 51
m2, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves za kúpnu cenu 1.- Eur, v rámci stavby č.
3996, názov stavby „Pečovská Nová Ves, IBV Mlynská“. Kupovaná plocha bude vymedzená
budúcim geometrickým plánom v rozsahu pod zrealizovanou stavbou kioskovej trafostanice.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

16.3. Poslanci OZ prejednali a schválili zaradenie stavby s názvom „Rekonštrukcia chodníka
pre peších na ul. Ľutinskej“ do majetku obce. Zrealizované boli zemné práce a asfaltová
úprava povrchu chodníka. Tie boli realizované sčasti svojpomocne a sčasti dodávateľskou
firmou pri pokládke asfaltového povrchu. Práce na rekonštrukcii chodníka pre peších boli
začaté a ukončené v roku 2022 a stavba vyhovuje zaradeniu do majetku obce.
Uznesenie č. 167/2022
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 chodníka pre peších na ul. Ľutinskej“ do majetku
obce Pečovská Nová Ves. Stavba bola začatá a ukončená v roku 2022, investičné náklady na
ňu predstavovali sumu 14 506,12 Eur, pričom v hodnote majetku sú zahrnuté výdavky na
stavebný materiál (obrubníky, kamenivo, betón), zrealizované zemné práce a asfaltová úprava
povrchu chodníka. Práce boli realizované sčasti svojpomocne a sčasti dodávateľskou firmou
pri pokládke asfaltového povrchu. Práce na rekonštrukcii chodníka pre peších na ul. Ľutinskej
boli ukončené a stavba vyhovuje zaradeniu do majetku obce.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

16.4. Starosta obce informoval o aktuálnom dianí a situácii v obci, ukončených, podporených
a pokračujúcich projektoch za obdobie od 6.2.2022 do 27.6.2022.
Uviedol, že popri štandardných a každodenných prácach na obci:
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- obec odovzdala do realizácie zhotoviteľovi stavby projekt modernizácie kotolne ZŠ
s názvom „Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová
Ves“,
- obec uspela zo žiadosťou o dotáciu v rámci Výzvy pre región Prešovského samosprávneho
kraja na rok 2022 určenej na realizáciu projektu „Duchovné tradície spájajú naše cesty“
v rozsahu stavebných objektov SO 02.1 – Turistické zastavenie Pečovská Nová Ves a SO03.1 Drobná architektúra a sadové úpravy Pečovská Nová Ves, zhotoviteľovi odovzdala
stavenisko na realizáciu diela,
- obec získala dotáciu na projekt výstavby vodovodu na ul. Rómskej s tromi výdajnými
miestami na vodu cez čipy dobíjateľné na OcÚ,
- obec získala dotáciu na realizáciu projektu s názvom „Všetci spolu za začleňovanie
Rómov, miestny rozvoj a zníženie chudoby v Pečovskej Novej Vsi“, ktorého súčasťou je aj
výstavba hygienického centra na ul. Rómskej,
- obec zrealizovala projekt „Revitalizácie športového areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12,
Pečovská Nová Ves, ktorého súčasťou bola výstavba bežeckej dráhy s tartanovým
povrchom, street workoutového ihriska a prístupového chodníka k športoviskám, aktuálne
prebieha refinancovanie projektu a kolaudácia stavby,
- obec získala dotáciu vo výške 2 993,70.- Eur z Environmentálneho fondu,
- informoval o stave projektu zameraného na JPÚ na vysporiadanie pozemkov pod
obydliami MRK na ul. Rómskej,
- informoval o poskytnutí dotácie od MDaV SR a úveru s 0 % úrokom od ŠFRB na 2 x 12
bytové domy a technickú vybavenosť na ul. Kvetnej,
- informoval o zrekonštruovaní chodníka na ul. Ľutinskej a pokládke nového asfaltového
povrchu,
- informoval o zrealizovaní nového prechodu pre chodcov na ul. Hlavnej za križovatkou
s ul. Na Majeroch,
- obec získala dotáciu 2 000.- Eur na energeticky sebestačné zariadenie na nasvietenie street
workoutového ihriska a nákup a inštaláciu elektrickej svetelnej tabule na meranie času
a počítanie skóre do areálu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ,
- informoval o stave prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska
Pečovská Nová Ves“,
- vyčistili sme rómsku osadu na ul. Rómskej, odkiaľ sme vyviezli na skládku do Ražnian
160 ton zmesového odpadu v hodnote cca. 14 000.- Eur,
- informoval o stave práv na výstavbe miestnych komunikácii na ul. Záhradnej, Jabloňovej
a Mlynskej v obci a postupe prác na dobudovaní ZTI na ul. Rómskej a Na Trubalovec,
- pripravenej dokumentácii a povoľovaciemu konaniu na nákup a zabudovanie dopravného
značenia na ul. Za Majerom, Jabloňovej a križovatke ul. Kvetná – Na Trubalovec,
- informoval o kultúrno-spoločenskom podujatí pre deti k MDD,
- informoval o kúpe rodinného domu s pozemkom na ul. Mlynskej 355 v Pečovskej Novej
Vsi a ich zápise na LV v prospech obce,
- informoval o tom, že zamestnanci obce sa zapojili do 13. ročníka charitatívnej akcie
s názvom „Na bicykli deťom pre život 2022“ a finančnou zbierkou pomohli onkologicky
chorým detským pacientom.
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o aktuálnej situácii v obci
Pečovská Nová Ves za obdobie od 6.2.2022 do 27.6.2022.

25

Uznesenie č. 168/2022
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 aktuálnej situácii v obci Pečovská Nová Ves od 6.2.2022 do
27.6.2022.
Hlasovanie : Za 9

Proti

0

Zdržal sa

0

K bodu č. 17
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ postupne
vystúpili:
Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková sa informovala ako je to s prevádzkou herne na
ul. Hlavnej v Pečovskej Novej Vsi. Na jej otázku odpovedal starosta obce.
Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa informoval na okolnosti okolo nelegálne
vykopaného hrobu na miestnom cintoríne v júni 2022, pýtal sa na existenciu evidencie
hrobových miest na OcÚ. Taktiež sa informoval o tom, či aj tento rok bude na obci jarmok a
kedy sa bude konať. Na jeho otázky odpovedal starosta obce, ktorý ho informoval, že
remeselný jarmok sa bude v obci konať 19. a 20. augusta 2022.
K bodu č. 18
V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety občanov“ neodzneli žiadne
podnety, nakoľko na zasadnutí OZ neboli prítomní žiadni zástupcovia verejnosti.
K bodu č. 19
V závere starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť na XXXIV. zasadnutí
OZ a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia zápisnice :
Peter Novický Ing. Radoslav Lipjanec -

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Štefan Vaľuš
prednosta OcÚ

Zapísala: Mgr. Eva Kolcunová
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