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Z Á P I S N I C A 

z XXXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 26.8.2022 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Ing. Radoslav Lipjanec, Ing. Štefan Tall, Mgr. Katarína Falatová,  Štefan  

                       Vaľuš do bodu č. 5.2, Peter Novický od bodu č. 9. 

 
                         
K bodu č. 1 

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

Dujava, starosta obce. Konštatoval, že fyzicky je prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9 

poslancov. Ospravedlnil neprítomnosť poslancov OZ Ing. Radoslava Lipjanca, Ing. Štefana 

Talla, Mgr. Kataríny Falatovej. Ospravedlnil meškanie prednostu OcÚ Štefana Vaľuša. 

Konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  

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

uvedenom na pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, bola poslancom OZ 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 

 Informácia o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2022 k 30.6.2022 

 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. 4/2022 

 Doručené podania 

 Rôzne 

 Otázky poslancov OZ 

 Otázky a podnety občanov 

 Záver    

 

Uznesenie č. 169/2022 
  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 XXXV. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie : Za  6                       Proti     0                                       Zdržal sa       0                                                                                                                                     
 

Poslanci OZ schválili program rokovania XXXV. zasadnutia OZ obce Pečovská Nová 

Ves.  
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K bodu č. 2  
 Za zapisovateľa bol určený Ing. Jozef Kolcun, za overovateľov boli určení Ján Antol 

a Jaroslav Želinský.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 170/2022 
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 Jána Antola a Jaroslava Želinského.  

                                                          

Hlasovanie : Za  6                       Proti     0                                       Zdržal sa       0                           

 

 

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: PhDr. 

Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Kolcun a Mgr. Viera Horňáková.  

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 171/2022 
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: PhDr. Slavomír Karabinoš, Ing. Jozef Kolcun a Mgr. Viera 

Horňáková.  

                                                                

Hlasovanie : Za  6                             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 XXXIV. zasadnutia OZ konaného 27.6.2022 doposiaľ.  

4.1 Podpredseda  komisie  Jaroslav Želinský informoval,  že komisia ekonomická,  kontroly 

a správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti 

v posudzovanom období zasadala dňa 25.8.2022, pričom prejednala podklady 

k jednotlivým bodom programu OZ. Stanovisko komisie odprezentuje pri ich 

prejednávaní. 

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 v posudzovanom období nezasadala. 

4.5 Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Jaroslav 

Želinský informoval, že v posudzovanom období nezasadala. 

     Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 
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Uznesenie č. 172/2022 

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 XXXIV. zasadnutia OZ konaného 

28.6.2022 do 26.8.2022. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5 

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

predniesla správy o vykonaných kontrolách. 

 

5.1. Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves informovala o výsledku kontroly 

dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných 

zásad hospodárenia obce pri prevodoch majetku uskutočnených v roku 2021, vykonanej v 

súlade s uznesením OZ č. 190/2021 zo dňa 13.12.2021, ktorej cieľom bolo overiť 

dodržiavanie ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

a zákonná aplikácia prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uviedla, že 

obec Pečovská Nová Ves v kontrolovanom období uzatvorila dve kúpne zmluvy, ktorých 

predmetom bol prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, kde bol vykonaný prevod 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Po preskúmaní predložených dokladov nezistila žiadne 

nedostatky. 

 

Uznesenie č. 173/2022 

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 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a platných zásad hospodárenia obce pri prevodoch majetku uskutočnených v roku 2021.  

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

5.2.   Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves informovala o výsledku kontroly 

správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch OcÚ, vykonanej 

v súlade s uznesením OZ č. 112/2022 zo dňa 27.06.2022, ktorej cieľom bolo preveriť 

a vyhodnotiť odchádzajúce platby z bankových účtov obce, súlad vystavených a podpísaných 

platobných poukazov na úhradu na bankové výpisy z účtu príslušnej banky, v ktorej úhrada 

bola realizovaná. Uviedla, že kontrolou neboli zistené nedostatky.  
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Uznesenie č. 174/2022 

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 správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch OcÚ.  

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

5.3. Hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves informovala o výsledku kontroly zameranej 

na preverenie zákonnosti postupu OZ dňa 25.04.2022 a prijatých uznesení v rámci zasadnutia 

OZ, ktorá bola vykonaná v súlade s uznesením OZ č. 113/2022 zo dňa 27.06.2022.  

Uviedla, že pozvánka na XXXIII. zasadnutie OZ konané dňa 25.04.2022 bola 

zverejnená na webovom sídle obce 25.04.2022. Na základe príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a rokovacieho poriadku obce Pečovská Nová Ves, 

má za to, že v danom prípade bol porušený zákon podľa § 12 ods. 4, a taktiež porušenie 

rokovacieho poriadku obce v § 4 a v § 5. Má zato, že takto prijaté rozhodnutia formou 

uznesenia na takomto zasadnutí OZ sú nezákonné. Preto na základe týchto skutočností podala 

podnet na Okresnú prokuratúru v Prešove na uplatnenie prostriedkov prokurátorského dozoru 

a zákonnosti postupu. Navrhla opatrenie dodržiavať postupy pri zvolávaní zasadnutia OZ 

v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a rokovacieho poriadku obce 

Pečovská Nová Ves.  

Okresná prokuratúra v Prešove jej podnet prešetrila a obci Pečovská Nová Ves zaslala  

písomnosť sp. zn.: Pd 177/22/7707-6 zo dňa 11.8.2022 s titulom „Upozornenie prokurátora 

podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov“ vo 

veci podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu obce Pečovská Nová Ves pri zvolaní 

zasadnutia OZ obce Pečovská Nová Ves, ktoré sa konalo dňa 25.4.2022. 

Z vykonaného rozhodnutia vyplynulo, že v danom prípade pri zvolaní zasadnutia OZ, 

ktoré sa konalo dňa 25.04.2022, bolo porušené ustanovenie § 12 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení, keďže návrh programu zasadnutia OZ bol na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce zverejnený až v deň konania samotného zasadnutia OZ (t.j. dňa 25.04.2022), a nie aspoň 

tri dni pred zasadnutím OZ. Podľa vyjadrenia starostu obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

14.07.2022, ktoré bolo predložené Okresnej prokuratúre v Prešove, vzhľadom na špecifické 

okolnosti nebol v danom prípade dodržaný termín zverejnenia pozvánky s programom 

zasadnutia OZ tri dni pred jeho konaním, avšak bol dostatočne preukázaný dobrý úmysel 

konania poslancov OZ, pričom v tomto vyjadrení sú konkrétne opísané tiež relevantné dôvody 

(časovo obmedzený pobyt predávajúceho Petra Batromija v obci a zároveň potreba realizácie 

investičného zámeru obce), ktoré viedli k nutnosti urýchleného zvolania zasadnutia 

a rozhodovania poslancov OZ. V predmetnej veci je nemenej podstatnou okolnosťou tiež 

predchádzajúce hlasovanie a rozhodovanie poslancov na zasadnutí OZ dňa 09.06.2021, kedy 

OZ uznesením č. 101/2021 schválilo zámer prípravy investičnej akcie obce Pečovská Nová 

Ves – výstavby novej miestnej komunikácie z ul. Mlynskej cez parcely registra KN-C 57/1 

a KN-C 56, zapísaných na LV 628, k.ú. Pečovská Nová Ves, okolo obecného cintorína, 

smerujúcej rovnobežne s ul. Kostolnou a následne s ul. Na Dujave smerom k ul. Orgovánovej 

cez parcelu KN-C 151, zapísanú na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, s vybudovaním 

parkoviska na parcelách registra KN-C 96/2, zapísanej na LV 1711, k.ú. Pečovská Nová Ves 

a KN-C 151, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves (zadná časť areálu materskej 

školy na ul. Na Dujave) za cintorínom. OZ zároveň uznesením č. 102/2021 zo dňa 09.06.2021 

schválilo nákup parcely registra KN-C 96/2, druh pozemku záhrada, výmera 1391 m2, 

zapísanej na LV 1711, k.ú. Pečovská Nová Ves, od vlastníčky Anny Verbovskej, r. Strakovej, 
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nar. 21.7.1948, bytom ul. Záhradná 92/20, Pečovská Nová Ves za jednotkovú cenu 18 Eur/m2 

v prospech obce Pečovská Nová Ves. Ďalším uznesením č. 103/2021 zo dňa 09.06.2021 OZ 

schválilo zámer nákupu parcely registra KN-C 57/1, druh pozemku záhrada, výmera 665 m2, 

zapísanej na LV 628, k.ú. Pečovská Nová Ves, parcely registra KN-C 56, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 91 m2, zapísanej na LV 628, k.ú. Pečovská Nová Ves, 

rodinného domu súp. č. 355 na pozemku KN-C 56, zapísaného na LV 628, k.ú. Pečovská 

Nová Ves a murovanej budovy bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parcele registra KN-C 

57/1, zapísanej na LV 628, k.ú. Pečovská Nová Ves, od vlastníka Petra Batromija, r. 

Batromij, nar. 01.10.1982, bytom ul. Lesní 868, 735 74 Orlová - Lutyne, Česká republika 

v prospech obce Pečovská Nová Ves.  

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že v postupe obce Pečovská Nová Ves pri 

zvolaní zasadnutia OZ dňa 25.04.2022 boli zistené formálne procesné nedostatky, na ktoré je 

z materiálneho hľadiska adekvátne reagovať týmto upozornením prokurátora na odstránenie 

porušenia zákona „pro futuro“. 

Na porušenie vyššie uvedených ustanovení zákona o obecnom zriadení Okresná 

prokuratúra v Prešove obec Pečovská Nová Ves upozornila a navrhla prijať nasledovné 

opatrenia: 

 Prerokovať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí OZ. 

 Prijať opatrenia na predchádzanie vzniku obdobných nedostatkov pri zvolávaní zasadnutí 

OZ. 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý uviedol, že sa v danom prípade potvrdila nezákonnosť postupu obce pri 

nadobúdaní majetku, na ktoré poukázal. Namietal predloženie písomnosti sp. zn.: Pd 

177/22/7707-6 zo dňa 11.8.2022 s titulom „Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov“ vo veci podnetu na 

preskúmanie zákonnosti postupu obce Pečovská Nová Ves pri zvolaní zasadnutia OZ obce 

Pečovská Nová Ves, ktoré sa konalo dňa 25.4.2022 každému poslancovi OZ až na zasadnutí 

OZ. Uviedol, že sa s jeho obsahom nemohol dostatočne oboznámiť, iba si ho letmo pozrel 

teraz na zasadnutí OZ. Keby mu bolo doručené skôr, vedel by sa pripraviť na zasadnutie OZ 

reakciou na predloženú písomnosť.  

Poslanec OZ Ing. Jozef Kolcun v reakcii na vystúpenie poslanca OZ PhDr. Slavomíra 

Karabinoša reagoval slovami, o čom toľko rozpráva a čo tu všetko spochybňuje, keď 

minimálne pol roka pred konaním napadnutého rokovania OZ boli všetci poslanci OZ 

informovaní o vývoji zámeru kúpy rodinného domu a pozemku s príslušenstvom v prospech 

obce a postup poslancov OZ pri tejto kúpe realizovaný vzhľadom na jeho osobitosti vo 

verejnom záujme a s úmyslom maximálne hospodárne nakladať s verejnými financiami. 

Poslanec OZ Jaroslav Želinský sa opýtal, či doručeným upozornením zo strany 

Okresnej prokuratúry v Prešove je vec vybavená. Starosta obce ho informoval, že iniciatíva 

poslanca OZ PhDr. Slavomíra Karabinoša napádajúca nezákonnosť prijatých uznesení je tak 

ukončená. Jediná kompetentná inštitúcia oprávnená posúdiť zákonnosť postupu OZ v tomto 

smere skonštatovala, že išlo len o formálny nedostatok, ktorý v konečnom dôsledku nemá 

vplyv na zákonnosť uznesení prijatých na predmetnom zasadnutí OZ a postup poslancov OZ 

pri kúpe majetku pre realizáciu verejnoprospešnej stavby posúdila ako konanie vo verejnom 

záujme, avšak v súvislosti so zisteným nedodržaním trojdňovej lehoty na zverejnenie 

programu zasadnutia OZ pred jeho konaním, ktoré má slúžiť na zabezpečenie dostatočnej 

prípravy poslanca OZ na zasadnutie OZ, resp. na zabezpečenie možnosti verejnosti podieľať 

sa na správe vecí verejných nám prokuratúra zaslala upozornenie a výzvu na prijatie opatrení, 

aby sa tak v budúcnosti nestávalo.  

Poslanci OZ zobrali správy hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách na 

vedomie. Taktiež zobrali na vedomie písomnosť Okresnej prokuratúry v Prešov, sp. zn.: Pd 
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177/22/7707-6 zo dňa 11.8.2022 s titulom „Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov“ vo veci podnetu na 

preskúmanie zákonnosti postupu obce Pečovská Nová Ves pri zvolaní zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves, ktoré sa konalo dňa 25.4.2022 a prijali opatrenie na 

predchádzanie vzniku nedostatkov pri zvolávaní zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Pečovská Nová Ves vyplývajúce z upozornenia prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vydaného Okresnou prokuratúrou 

v Prešove, sp. zn.: Pd 177/22/7707-6 zo dňa 11.8.2022 vo veci podnetu na preskúmanie 

zákonnosti postupu obce Pečovská Nová Ves, že pri zvolávaní zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves v budúcnosti budú dodržiavať ustanovenie § 12 ods. 

4 zákona o obecnom zriadení  a návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejniť 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 175/2022 

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 Preverenie zákonnosti postupu OZ dňa 25.04.2022 a prijatých uznesení v rámci 

zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 176/2022 

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  

písomnosť Okresnej prokuratúry v Prešov, sp. zn.: Pd 177/22/7707-6 zo dňa 11.8.2022 

s titulom „Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov“ vo veci podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu obce 

Pečovská Nová Ves pri zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves, 

ktoré sa konalo dňa 25.4.2022. 

 

Hlasovanie : Za   6                            Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

Uznesenie č. 177/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

prijíma  

opatrenie na predchádzanie vzniku nedostatkov pri zvolávaní zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves vyplývajúce z upozornenia prokurátora podľa § 28 

ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vydaného 

Okresnou prokuratúrou v Prešove, sp. zn.: Pd 177/22/7707-6 zo dňa 11.8.2022 vo veci 

podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu obce Pečovská Nová Ves: 

 pri zvolávaní zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves v budúcnosti 

dodržiavať ustanovenie § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a návrh programu 
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zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

5.4.      V rámci predmetného bodu programu starosta obce uviedol, že na XV. zasadnutí OZ 

dňa 10.8.2020, konkrétne v bode programu č. 12.5., poslanci OZ schválili zmeny obsadenia 

v orgánoch spoločnosti názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej 

Vsi.  

 Uznesením OZ č. 107/2020 zo dňa 10.8.2020 odvolali Mgr. Lukáša Baňasa, bytom 

ul. Za Majerom 765/39, Pečovská Nová Ves z funkcie 2. člena dozornej rady obchodnej 

spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej 

Novej Vsi, ul. Hlavná 33.       

 Uznesením OZ č. 108/2020 zo dňa 10.8.2020 odvolali Andreja Petruša, bytom ul. 

Jabloňová 470/10, Pečovská Nová Ves z funkcie 1. člena dozornej rady obchodnej 

spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej 

Novej Vsi, ul. Hlavná 33.  

 Uznesením OZ č. 109/2020 zo dňa 10.8.2020 vymenovali Ing. Radoslava Lipjanca, 

bytom ul. Záhradná 87/15, Pečovská Nová Ves za 1. člena dozornej rady obchodnej 

spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej 

Novej Vsi, ul. Hlavná 33.     

 Uznesením OZ č. 110/2020 zo dňa 10.8.2020 schválili vymenovanie  Mgr. Viery 

Horňákovej, bytom ul. Hlavná 570/88, Pečovská Nová Ves za 2. člena dozornej rady 

obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom 

v Pečovskej Novej Vsi, ul. Hlavná 33. 

 Uznesením OZ č. 111/2020 zo dňa 10.8.2020 schválili vymenovanie Štefan Vaľuša, 

bytom ul. Komenského 762/34, Sabinov za 3. člena dozornej rady obchodnej spoločnosti 

s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so sídlom v Pečovskej Novej Vsi, ul. 

Hlavná 33.                                      

             Starosta obce poukázal na skutočnosť, že napriek jeho viacerým pokusom a apelom 

na konateľa obchodnej spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o.,  

smerom k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym - vykonaniu aktualizácie osôb 

v dozornej rade spoločnosti  sa tak od 10.8.2020 doposiaľ nestalo. Pomenovaný stav vyplýva 

z aktuálneho výpisu spoločnosti, ktorý je verejne prístupný.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti požiadal poslancov OZ o schválenie uznesenia na 

vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou obce Ing. Máriou Galeštokovou a to v obchodnej 

spoločnosti s obchodným názvom CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., so 100% podielom obce 

Pečovská Nová Ves s cieľom zistiť, či osoby zvolené do orgánov spoločnosti boli  riadne 

zapísané do Obchodného registra Slovenskej republiky (ďalej len „OR SR“)  a ak nie tak 

prijať opatrenia na zabezpečenie aktualizácie orgánov spoločnosti v OR SR. 

V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpil poslanec OZ PhDr. Slavomír 

Karabinoš, ktorý uviedol, že v danej veci nie je potrebné vykonanie kontroly, ale reálne 

vykonanie aktualizácie členov v OR SR. Uviedol, že má mailovú komunikáciu 

s pracovníčkou OcÚ, že to chcel riešiť. Uviedol, že ako poslanec OZ nemôže zadávať 

objednávky na úhradu nákladov právnika, ktorý by spracoval a podal žiadosť o zmeny 

v obchodnom registri SR. 

Starosta obce k veci uviedol, že tu sa nejedná o poslanca OZ, ale o konateľa 

spoločnosti, ktorým je on a ktorý toto oprávnenie ako jediný má, pričom žiadosť na príslušný 

súd je možné spracovať aj bez advokáta a fyzicky ju tam odniesť, alebo zaslať.  
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Poslanci OZ Jaroslav Želinský a Ing. Jozef Kolcun žiadali, aby sa konateľovi dal 

termín na vykonanie zmeny cez uznesenie OZ, nakoľko sa blíži koniec funkčného obdobia 

súčasného OZ a tieto veci by mali byť vysporiadané do budúcna. 

Poslanci OZ neschválili návrh starostu obce na vykonanie kontroly hlavnou 

kontrolórkou obce, avšak prijali uznesenie zaväzujúce konateľa spoločnosti zrealizovať 

aktualizáciu orgánov spoločnosti do konkrétneho termínu. 

 

Uznesenie č. 178/2022 

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 v spoločnosti CSS 

Pečovská Nová Ves s.r.o., Pečovská Nová Ves, IČO: 48 312 436 so 100% podielom obce 

Pečovská Nová Ves, zameranú na preverenie, či osoby zvolené do orgánov spoločnosti dňa 

10.8.2020 boli riadne zapísané do Obchodného registra Slovenskej republiky, a ak nie, tak 

prijať opatrenia na zabezpečenie aktualizácie orgánov spoločnosti v  Obchodnom registri 

Slovenskej republiky. 

 

Hlasovanie : Za   0                             Proti     6                             Zdržal sa       0                                

                                           (Ján Antol, Ing. Jozef Kolcun,  

                                            Peter Novický, Mgr. Viera Horňáková,  

                                            PhDr. Slavomír Karabinoš,  

                                            Jaroslav Želinský)    

 

Uznesenie č. 179/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

nariaďuje  

 

vykonanie aktualizácie orgánov spoločnosti CSS Pečovská Nová Ves s.r.o., Pečovská Nová 

Ves, IČO: 48 312 436 do Obchodného registra Slovenskej republiky do termínu 7.9.2022, 

zodpovedný konateľ spoločnosti PhDr. Slavomír Karabinoš. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                             Zdržal sa       0                                

 

K bodu č. 6 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o plnení rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves k 30.6.2022. Uviedol, že bežné príjmy obce k 30.6.2022 predstavovali 

sumu 1 556 648,74 Eur, kapitálové príjmy sumu 15 422,60 Eur, finančné príjmy sumu 

755 857,16 Eur, spolu príjmy obce predstavovali sumu 2 327 928,50 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  

spolu sumu 71 887,56 Eur, príjmy spolu sumu 2 399 816,06 Eur. Bežné výdavky obce 

predstavovali sumu 498 993,72 Eur, kapitálové výdavky obce sumu 539 733 Eur, finančné 

výdavky obce sumu 70 424,52 Eur, výdavky obce spolu predstavovali 1 109 152,14 Eur, 

bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu sumu 801 371,25 Eur, výdavky spolu sumu 1 910 523,39 Eur.  

Poslanci OZ zobrali informáciu starostu obce o plnení rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves k 30.6.2022 na vedomie.  
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Uznesenie č. 180/2022 

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 30.6.2022. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

K bodu č. 7  
 

Uznesenie č. 181/2022 

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 22 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 22 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na realizáciu naviac prác podľa dodatku č. 2 k zmluve o dielo  (ďalej 

len „ZoD“) na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová 

Ves“. 

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 182/2022 

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 realizáciu naviac prác podľa dodatku č. 3 k ZoD na stavbe 

„Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves“. 

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 183/2022 

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 16 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 16 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na dofinancovanie rekonštrukcie spevnenej plochy pred zdravotným 

strediskom na ul. Hlavná 79,  Pečovská Nová Ves. 

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 184/2022 

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 21 200.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 21 200.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie rekonštrukcie odvodnenia cesty I/68 pred  

spevnenou plochou pri zdravotnom stredisku na ul. Hlavná 79,  Pečovská Nová Ves. 

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 185/2022 

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 projektovej dokumentácie v rámci realizovaného 

projektu s názvom „Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby 

v Pečovskej Novej Vsi“, ktorý v investičnej časti rieši výstavbu hygienického centra na ul. 

Rómskej v Pečovskej Novej Vsi. 

  

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 8 

   V predmetnom bode programu starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022. Detailne pomenoval 

príjmy a výdaje v návrhu úpravy rozpočtu a informoval, že rozpočet  obce je navrhovaný ako 

vyrovnaný.     

   V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili poslanci OZ Jaroslav Želinský 

a Peter Novický, ktorých príspevky súviseli s návrhom neschválenia financovania dvoch 

mesačných platov na zaučenie ekonomického zamestnanca (druhej hospodárky) v rámci 

originálnych kompetencií ZŠ s MŠ. Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková si žiadala od 

starostu obce vysvetliť položky s názvom „pripojovacie príplatky na ul. Na Pečovec a ul. 

Mlynskej“. Starosta obce jej vysvetlil tento pojem v súvislosti so združenými investičnými 

akciami s VSD, a.s. na rozšírení elektrických NN rozvodov, ktoré sa aktuálne realizujú 

a podmienkou ich realizácie bola práve úhrada poplatkov za rezerváciu kapacity elektrickej 

energie pre plánovaných odberateľov v rámci daných stavieb, ktoré realizuje VSD, a.s. 

z vlastných zdrojov. Uviedol, že obec tieto poplatky uhradila ako stavebník, avšak ich 

náhradu si fyzicky uplatňuje od občanov, ktorých pozemkov sa budúce pripojenie na odber 

elektrickej energie týka. Na otázku, či tieto poplatky obyvatelia obce následne uhradia 

odpovedal, že v obci evidujeme iba jedného neplatiča v danom smere, a to neplatiča z ul. 

Záhradnej, všetci ostatní obyvatelia poplatky za budúce pripojenie uhradili. 
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Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022 zo dňa  26.8.2022 bez  financovania dvoch mesačných 

platov na zaučenie ekonomického zamestnanca (hospodárky) v rámci originálnych 

kompetencií ZŠ s MŠ. 

 

Uznesenie č. 186/2022 

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. 4/2022 zo dňa 26.8.2022 s úpravami 

spočívajúce prekročení príjmov v celkovej sume 186 420.-  Eur  a v prekročení výdavkov 

v celkovej sume 186 420.- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu       

8 417 292.-  Eur. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                                                                                 

 

Na konci predmetného bodu programu zasadnutie OZ opustil poslanec OZ Peter 

Novický z rodinných dôvodov. 

 

K bodu č. 9 

V tomto bode programu boli poslanci OZ prejednané doručené podania: 

9.1. Poslanci OZ zrušili nájom pozemku - parcely KN-C 1494/42  o výmere 40 m2, zapísanej 

na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves pre nájomcu Moniku Feriovú, nar. 4.8.2000, bytom ul. 

Rómska 8, Pečovská Nová Ves schválenú uznesením OZ č. 134/2021 zo dňa 16.8.2021 

a následne schválili zámer nájmu pozemku – parcely registra KN-C 1494/21, LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, ktorý vznikol geometrickým plánom na oddelenie pozemku p.č. 

1494/21, č. 298/2021 zo dňa 6.10.2021 vyhotoveného spoločnosťou Ing. Pavol Dulín, s.r.o., 

Spannerovej č. 1/14140, 080 01 Prešov, IČO: 44 327 536, o výmere 201 m2 za nájomné 0,20 

Eur/m2/rok na dobu 10 rokov od podpisu nájomnej zmluvy pre Moniku Feriovú, bytom ul. 

Rómska 8, Pečovská Nová Ves za účelom výstavby rodinného domu. Dôvodom zrušenia 

nájmu je skutočnosť, že pôvodne prenajatá plocha je súčasťou novoprenajatej plochy.  

 

Uznesenie č. 187/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje     

 

zrušenie nájmu pozemku - parcely KN-C 1494/42  o výmere 40 m2, zapísanej na LV 1116, 

k.ú. Pečovská Nová Ves schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská 

Nová Ves č. 134/2021 zo dňa 16.8.2021 pre nájomcu Moniku Feriovú, nar. 4.8.2000, bytom 

ul. Rómska 8, Pečovská Nová Ves za účelom legálnej výstavby obydlia za nájomné 0,20 

Eur/m2/rok na dobu 10 rokov od podpisu nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  5                          Proti     0                              Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 188/2022 

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 pozemku - parcely registra KN-C 1494/21, LV 1116, k.ú. Pečovská Nová 

Ves, ktorý vznikol geometrickým plánom na oddelenie pozemku  p.č. 1494/21, č. 298/2021 

zo dňa 6.10.2021 vyhotoveného spoločnosťou Ing. Pavol Dulín, s.r.o., Spannerovej č. 

1/14140, 080 01 Prešov, IČO: 44 327 536, o výmere 201 m2 za nájomné 0,20 Eur/m2/rok na 

dobu 10 rokov od podpisu nájomnej zmluvy pre Moniku Feriovú, bytom ul. Rómska 8, 

Pečovská Nová Ves za účelom výstavby rodinného domu. 

 

Hlasovanie : Za  5                           Proti     0                              Zdržal sa       0 
 

9.2. Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o navýšenie výšky 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka  na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s úhradou stravného na stravovanie v školskej jedálni, z dôvodu zvýšenia cien potravinových 

komodít. 

 

Uznesenie č. 189/2022 

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 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o navýšenie výšky príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s úhradou stravného na 

stravovanie v školskej jedálni, z dôvodu zvýšenia cien potravinových komodít. 

 

Hlasovanie : Za  5                           Proti     0                              Zdržal sa       0 
 

9.3. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Ing. Daniela Zborovského, bytom ul. 

Zemplínska 4319/17, Senec a Beáty Švecovej, bytom ul. Orgovánová 361/4, Pečovská Nová 

Ves o zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu súp. č.  

361, orientačné č. 4 na ul. Orgovánovej v Pečovskej Novej Vsi, vybudovanému na parcele 

registra KN-C 209/2, zapísanej na LV 295, k.ú. Pečovská Nová Ves na parcele KN-C 920, 

zapísanej na LV 1116, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves  z dôvodu napojenia parcely 

na verejný vodovod. 

 

Uznesenie č. 190/2022 

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 prípojky na pozemku vo 

vlastníctve obce Pečovská Nová Ves,  parcele registra KN-C 920, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinnému domu súp. č.  361, orientačné č. 4 na ul. 

Orgovánovej v Pečovskej Novej Vsi, vybudovaného na parcele registra KN-C 209/2, 

zapísanej na LV 295, k.ú. Pečovská Nová Ves na verejný vodovod v prospech Ing. Daniela 

Zborovského, nar. 16.4.1978, bytom ul. Zemplínska 4319/17, Senec a Beáty Švecovej, nar. 
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16.9.1971, bytom ul. Orgovánová 361/4, 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   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

9.6. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Brigity Kalejovej, bytom ul. Rómska 589/11, 

Pečovská Nová Ves o ukončenie nájmu bytu v bytovom dome č. 589/11 na ul. Rómskej. 

 

Uznesenie č. 191/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

žiadosť Brigity Kalejovej, nar. 19.3.1969, bytom ul. Rómska 11, Pečovská Nová Ves 

o ukončenie nájmu bytu č. 12 v bytovom dome č. 589/11 na ul. Rómskej dňom 31.8.2022. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

9.7. Poslanci OZ prejednali a neschválili žiadosť Miroslavy Červeňákovej, bytom ul. Rómska 

589/11, Pečovská Nová Ves o prenájom  bytu v bytovom dome č. 589/11 na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi. 

  

Uznesenie č. 192/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

žiadosť Miroslavy Červeňákovej, nar. 28.10.2004, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová 

Ves  o prenájom bytu v bytovom dome č. 589/11 na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi.  

 

Hlasovanie : Za  0                             Proti     5                              Zdržal sa       0   

                                           (Ján Antol, Ing. Jozef Kolcun,  

                                            Mgr. Viera Horňáková,  

                                            PhDr. Slavomír Karabinoš,  

                                            Jaroslav Želinský)    

 

9.8. Poslanci OZ prejednali a neschválili žiadosť Júlie Gabčovej, bytom ul. Rómska 589/11, 

Pečovská Nová Ves o prenájom pozemku na ul. Rómskej za účelom umiestnenia bunky. 
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Uznesenie č. 193/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

žiadosť Júlie Gabčovej, nar. 16.5.1984, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves 

o prenájom pozemku na ul. Rómskej za účelom umiestnenia bunky. 

 

Hlasovanie : Za   0                             Proti     5                              Zdržal sa       0   

                                           (Ján Antol, Ing. Jozef Kolcun,  

                                            Mgr. Viera Horňáková,  

                                            PhDr. Slavomír Karabinoš,  

                                            Jaroslav Želinský)    

 

9.9. Poslanci OZ prejednali žiadosť Ing. Jána Motešického, bytom ul. Námestie Slobody 

623/93, Sabinov, vlastníka parcely registra KN-C 1101/18, zapísanej na LV 2266, 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 pozemkom 

v jeho vlastníctve a schválili zámer predaja pomernej časti parcely registra KN-E 674/10, 

zapísanej na LV 1784, k.ú. Pečovská Nová Ves (pozn. celá parcela o výmere 167 m2). 

  

Uznesenie č. 194/2022 

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 Ing. Jána Motešického, bytom ul. Námestie Slobody 623/93, Sabinov, vlastníka 

parcely registra KN-C 1101/18, zapísanej na LV 2266, 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 pozemkom v jeho vlastníctve. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 195/2022 

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   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

9.10. Poslanci OZ prejednali žiadosť Anny Jackovej, bytom ul. Ľutinská 165/20, Pečovská 

Nová Ves, vlastníčky parcely registra KN-C 471, zapísanej na LV 1372, k.ú. Pečovská Nová 

Ves o odkúpenie parcely registra KN-C 922/6, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová 

Ves o výmere 14 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom na oddelenie pozemku  p.č. 922/6, 

č. 215/2022 zo dňa 30.5.2022 vyhotoveného spoločnosťou GEODUS, s.r.o., Námestie 

slobody č. 79/79, 083 01 Sabinov, IČO: 36 504 441. 
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Uznesenie č. 196/2022 

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 Anny Jackovej, nar. 20.2.1954, bytom ul. Ľutinská 165/20, Pečovská Nová Ves, 

vlastníčky parcely registra KN-C 471, zapísanej na LV 1372, k.ú. Pečovská Nová Ves 

o odkúpenie parcely registra KN-C 922/6, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves 

o výmere 14 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom na oddelenie pozemku  p.č. 922/6, č. 

215/2022 zo dňa 30.5.2022 vyhotoveného spoločnosťou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 

č. 79/79, 083 01 Sabinov, IČO: 36 504 441. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 197/2022 

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 parcely registra KN-C 922/6, zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves 

o výmere 14 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom na oddelenie pozemku  p.č. 922/6, č. 

215/2022 zo dňa 30.5.2022 vyhotoveného spoločnosťou GEODUS, s.r.o., Námestie slobody 

č. 79/79, 083 01 Sabinov, IČO: 36 504 441. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

9.11. Poslanci OZ prejednali žiadosť Mgr. Igora Kolečanského a Mgr. Mariany Kolečanskej, 

obaja bytom ul. Na Pečovec 40/2, Pečovská Nová Ves, vlastníkov parcely registra KN-C 

669/1, zapísanej na LV 215, k.ú. Pečovská Nová Ves o odkúpenie pomernej časti parcely 

registra KN-C 663/1, zapísanej na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves o výmere 135 m2 za 

účelom výstavby prístrešku pre auto a neschválili zámer predaja pozemku z dôvodu zámeru 

obce využiť tento pozemok na budovanie infraštruktúry obce. 

  

Uznesenie č. 198/2022 

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 Mgr. Igora Kolečanského a Mgr. Mariany Kolečanskej, obaja bytom ul. Na Pečovec 

40/2, Pečovská Nová Ves, vlastníkov parcely registra KN-C 669/1, zapísanej na LV 215, k.ú. 

Pečovská Nová Ves o odkúpenie pomernej časti parcely registra KN-C 663/1, zapísanej na 

LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves o výmere 135 m2 za účelom výstavby prístrešku pre auto. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 199/2022 

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-C 663/1, zapísanej na LV 1116, k.ú. 

Pečovská Nová Ves o výmere 135 m2. 

   

Hlasovanie : Za   0                             Proti     5                              Zdržal sa       0   

                                           (Ján Antol, Ing. Jozef Kolcun,  

                                            Mgr. Viera Horňáková,  

                                            PhDr. Slavomír Karabinoš,  

                                            Jaroslav Želinský)    

 

9.12. Poslanci OZ prejednali žiadosť samostatne zárobkovo činnej osoby Paulína Marcinová – 

PAMAR, Červenica pri Sabinovej 254 o zníženie nájomného za prenájom nebytových 

priestorov - bývalých šatní futbalistov na ul. Kostolnej v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Uznesenie č. 200/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov - bývalých šatní futbalistov na ul. 

Kostolnej v Pečovskej Novej Vsi pre samostatne zárobkovo činnú osobu Paulína Marcinová – 

PAMAR, Červenica pri Sabinovej 254 na sumu 20.- Eur/mesiac od septembra 2022 na dobu 

neurčitú. 

  

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 10 

10.1. V rámci predmetného bodu programu starosta obce v súvislosti s podmienkami 

poskytnutia úveru zo ŠFRB a dotácie MDaV SR na kúpu 24 nájomných bytov bežného 

štandardu a súvisiacej technickej vybavenosti v obci Pečovská Nová Ves požiadal poslancov 

OZ o doplnenie uznesení, ktorými bolo schválené pridelenie bytov konkrétnym osobám 

o obdobie, na ktoré sa nájomné byty prenajímajú. 

      Poslanci OZ schválili doplnenie uznesení o pridelení bytov konkrétnym osobám 

o obdobie, na ktoré sa nájomné byty prenajímajú.  

 

Uznesenie č. 201/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 67/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 67/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 67/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 4 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 858, orientačné č. 43, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Jolanu Nehilovú, r. 

Švedová, nar. 19.10.1960, bytom ul. Komenského 754/17, Sabinov, na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 202/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 68/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 68/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 68/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 3 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 858, orientačné č. 43, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Annu Trávnikovú,  

r. Trávniková, nar. 12.02.1974, bytom ul. Hlavná 563/81, Pečovská Nová Ves, na dobu určitú 

od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 203/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 69/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 69/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 69/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 8 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového domu 

súpisné č. 858, orientačné č. 43, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Michaelu 

Palenčárovú,  r. Palenčárová, nar. 02.04.1997, bytom ul. Na Rybníkoch 480/2, Pečovská Nová 

Ves, na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 204/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 70/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 70/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 70/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 7 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 858, orientačné č. 43, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Adama 

Stracenského,  r. Stracenský, nar. 15.10.1998, bytom ul. Záhradná 112/35, Pečovská Nová 

Ves, na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 205/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 71/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 71/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 71/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 12 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 858, orientačné č. 43, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Matúša 

Tökölyho,  r. Tököly, nar. 03.08.1995, bytom ul. Poľský dvor 540/2, Pečovská Nová Ves, na 

dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 206/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 72/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 72/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 72/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 11 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 858, orientačné č. 43, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Gabrielu 

Regeciovú,  r. Regeciová, nar. 25.07.1983, bytom ul. Na Dujave 237/17, Pečovská Nová Ves, 

na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 207/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 73/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 73/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 73/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 2 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 858, orientačné č. 42, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Mateja Beliša, r. 

Beliš, nar. 13.05.1952, bytom ul. Orgovánová 375/18, Pečovská Nová Ves, na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 208/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 74/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 74/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 74/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 5 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového domu 

súpisné č. 858, orientačné č. 42, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Jozefa Adamka,  r. 

Adamko, nar. 18.08.1995, bytom Brezovica 58, na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 209/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 75/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 75/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 75/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 6 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 858, orientačné č. 42, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Soňu 

Hatalovú,  r. Hatalová, nar. 29.04.1988, bytom ul. Mlynská 3/A, Sabinov, na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 210/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 76/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 76/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 76/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 9 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového domu 

súpisné č. 858, orientačné č. 42, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Kristínu 

Koscelníkovú,  r. Koscelníková, nar. 27.09.1996, bytom ul. Kvetná 606/29, Pečovská Nová 

Ves, na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 211/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 77/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 77/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 77/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 10 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 858, orientačné č. 42, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Danielu 

Verešpejovú,  r. Verešpejová, nar. 04.07.1997, bytom ul. Záhradná 79/10, Pečovská Nová 

Ves, na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 212/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 78/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 78/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 78/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 4 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 857, orientačné č. 41, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Patríciu 

Blizmanovú, r. Blizmanová, nar. 18.02.2002, bytom ul. Za Ľutinkou 852/27, Pečovská Nová 

Ves, na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 213/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 79/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 79/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

 Uznesenie č. 79/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 3 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 857, orientačné č. 41, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Dávida Guľašu,  r. 

Guľaša, nar. 16.06.2000, bytom Červenica pri Sabinove 134, na dobu určitú od 1.10.2022 do 

30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 214/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 80/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 80/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 80/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 8 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového domu 

súpisné č. 857, orientačné č. 41, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Ing. Patrika 

Majdáka,  r. Majdák, nar. 06.04.1995, bytom ul. Kvetná 611/30, Pečovská Nová Ves, na dobu 

určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za   5                            Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 215/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 81/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 81/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 81/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 7 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 857, orientačné č. 41, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Petra Šašalu,  

r. Šašala, nar. 13.10.1992, bytom Červenica pri Sabinove 204, na dobu určitú od 1.10.2022 do 

30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 216/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 82/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 82/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 82/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 12 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 857, orientačné č. 41, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Máriu 

Matvijovú,  r. Matvijová, nar. 02.06.1989, bytom ul. Štúrova 35, Lipany, na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 217/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 83/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 83/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 83/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 11 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 857, orientačné č. 41, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Máriu 

Čekanovú,  r. Humeňanská, nar. 02.08.1992, bytom Hanigovce 5, na dobu určitú od 1.10.2022 

do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 218/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 84/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 84/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 84/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Jána Kapľavku, r. 

Kapľavka, nar. 13.10.1989, bytom ul. Za Ľutinkou 285/13, Pečovská Nová Ves, na dobu 

určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                         Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 219/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 85/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 85/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 85/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 2 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Mareka Franka, r. 

Franko, nar. 25.12.1980, bytom ul. Za Majerom 726/1, Pečovská Nová Ves, na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 220/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 86/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 86/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 86/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 5 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového domu 

súpisné č. 857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Kláru 

Reištetterovú, r. Reišteterová,  nar. 02.12.1998, bytom ul. Rovinky 32, Lipany, na dobu určitú 

od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                              Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 221/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 87/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 87/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 87/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 6 nachádzajúceho sa na 1. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Matúša 

Kochana, r. Kochan, nar. 06.08.1998, bytom ul. Na Dujave 233/13, Pečovská Nová Ves, na 

dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za   5                           Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 222/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 88/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 88/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 88/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 9 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového domu 

súpisné č. 857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Mareka Nováka,  r. 

Novák, nar. 16.09.1992, bytom ul. Kvetná 642/33, Pečovská Nová Ves , na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 223/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 89/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 
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Úplné znenie uznesenia č. 89/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

7.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 89/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 2,5-izbového nájomného bytu č. 10 nachádzajúceho sa na 2. poschodí  bytového 

domu súpisné č. 857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Dávida 

Kochana,  r. Kochan, nar. 31.10.1995, bytom ul. Na Dujave 233/13, Pečovská Nová Ves, na 

dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 
 

Uznesenie č. 224/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia č. 104/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo dňa 

25.4.2022 

 

Doplňujúci text za pôvodný text znie:  „na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023.“ 

 

Úplné znenie uznesenia č. 104/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves zo 

dňa 25.4.2022 po doplnení znie: 

 

Uznesenie č. 104/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu 

súpisné č. 858, orientačné č. 42, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi pre Evu Batromijovú, 

r. Džubákovú, nar. 24.5.1959, bytom ul. Mlynská 355, Pečovská Nová Ves, na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023. 

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

10.2. V rámci predmetného bodu programu starosta obce v súvislosti so zrealizovanou 

verejnoprospešnou stavbou spojenou s predlžením verejného vodovodu na ul. Hlavnej 

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“ v rozsahu SO 01 – ul. Hlavná - ul. Južná , SO 02 -  ul. Hlavná - ul. 

Poľský dvor do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom ul. 

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

     Poslanci OZ schválili zverenie novovybudovaného verejného vodovodu s názvom  

stavby „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves“ v rozsahu  SO 01 - 

ul. Hlavná - ul. Južná, SO 02 -  ul. Hlavná - ul. Poľský dvor do správy Východoslovenskej 
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vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom ul. Komenského  50, 042 48  Košice, závod Prešov, 

ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov. 

 

Uznesenie č. 225/2022 

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“ v rozsahu v rozsahu  SO 01 – ul. Hlavná - ul. 

Južná, SO 02 -  ul. Hlavná - ul. Poľský dvor 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: 

 

Vodovod                                   Materiál  DN                 Dĺžka 

 

Rozvodná sieť - ul. Hlavná - ul. Južná     HDPE       80       411,20 m 

                                                                   HDPE             100                    37,20 m 

 

Rozvodná sieť - ul. Hlavná - ul. Poľský dvor   HDPE               80       216,00 m                          

                                                                            

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

 

Výška obstarávacej ceny obcou Pečovská Nová Ves: 128 350,92 Eur  

 (slovom: Stodvadsaťosemtisíctristopäťdesiat 92/100 Eur) 

 

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

a.s. (definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,  

najdôležitejšie  práva a povinnosti zmluvných strán).   

 

Hlasovanie : Za  5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.2. Starosta obce informoval o aktuálnom dianí a situácii v obci, ukončených, podporených 

a pokračujúcich projektoch za obdobie od 28.6.2022 do 26.8.2022. 

 Uviedol, že popri štandardných a každodenných prácach na obci: 

- obec realizuje projekt modernizácie kotolne ZŠ s názvom „Využitie aerotermálnej energie 

pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves“, 

- obec realizuje projekt „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, 

- obec získala dotáciu na projekt výstavby vodovodu na ul. Rómskej s tromi výdajnými 

miestami na vodu cez čipy dobíjateľné na OcÚ, 

- obec realizuje projekt s názvom „Všetci spolu za začleňovanie Rómov, miestny rozvoj a 

znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi“, začala s výstavbou hygienického centra na 

ul. Rómskej,  

- informoval o stave jednoduchých pozemkových úprav na ul. Rómskej v Pečovskej Novej 

Vsi a realizácii projektu zameraného na JPÚ na vysporiadanie pozemkov pod obydliami 

MRK na ul. Rómskej, 
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- informoval o stave prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska 

Pečovská Nová Ves“, 

- informoval o ukončení prác na výstavbe miestnych komunikácii na ul. Záhradnej, 

Jabloňovej a Mlynskej v obci a príprave ich kolaudácie, 

- informoval postupe prác na dobudovaní ZTI na ul. Rómskej a Na Trubalovec, 

spočívajúcom vo výstavbe miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch 

a verejného osvetlenia, 

- informoval o zrealizovaní a zabudovaní dopravného značenia na ul. Za Majerom, 

Jabloňovej a križovatke ul. Kvetná – Na Trubalovec, 

- informoval o odovzdaní stavby „Pečovská Nová Ves IBV, ul. Mlynská, SO 01 – VN  

prípojka 22 kV, SO 02 - NN vedenie, PS 01 - Transformačná stanica 22/0,4 kV“ do 

realizácie, 

- informoval o povodniach, ku ktorým došlo 21.8.2022 a následne, ich následkoch a sanácii 

škôd, 

- informoval o kultúrno-spoločenskom podujatí 24. Pečovskonovoveský remeselný jarmok, 

poďakoval zamestnancom obce, členkám ZO Únie žien Slovenska a dobrovoľným 

hasičom na zabezpečenie tejto vrcholnej kultúrno-spoločenskej akcie v obci. 

 Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o aktuálnej situácii v obci 

Pečovská Nová Ves za obdobie od 28.6.2022 do 26.8.2022. 

 

Uznesenie č. 226/2022 

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 28.6.2022 do 

26.8.2022. 

 

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

K bodu č. 11 

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

vystúpili: 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa starostu obce opýtal, ako stojíme 

s cyklochodníkom do Ľutiny. Starosta obce mu odpovedal, že obci bolo doručené rozhodnutie 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zo dňa 9.8.2022 

o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Duchovná 

tradícia spája naše cesty - Revitalizácia ulice Ľutinskej v rozsahu SO 01 Cyklistický 

chodník“. Proti rozhodnutiu sme dňa 15.8.2022 podali odvolanie s návrhom odvolaniu 

vyhovieť a žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku schváliť. Doposiaľ vo 

veci nebolo rozhodnuté. 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš sa starostu obce opýtal, ako to vidí 

s priestormi pre FS Jablonečka v nových priestoroch zdravotného strediska? Starosta obce mu 

odpovedal, že stavba je povolená ako zdravotnícke zariadenie a na ten účel musí byť 

využívaná. O prenájme priestorov vo vlastníctve obce v novom zdravotnom stredisku budú 

rozhodovať poslanci OZ. On takúto kompetenciu nemá. Ak rozhodnú o tom, že tam nebudú 

ambulancie ale krojovňa FS bude musieť ich rozhodnutie akceptovať. Uviedol, že v obci 

máme viacero zrekonštruovaných priestorov vhodných pre účely spoločenských organizácií.  
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 Poslanec OZ Ján Antol sa informoval, kto vykonal zásah do miestnej komunikácie na 

ul. Na Trubalovec, ktorý je v stave, že keď tam pôjde niekto rýchlejšie autom, alebo na 

bicykli a prehľadne to, tak utrhne nápravu. Starosta obce ho informoval, že zásah do miestnej 

komunikácie vykonali pracovníci VVS, a.s. pri riešení poruchy na verejnom vodovode. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti upozorní vedúceho pracoviska Sabinov na skutkový stav 

a požiada ho o urýchlenú opravu miestnej komunikácie. 

 Poslanec OZ Ján Antol upozornil na potrebu riešenia odvodnenia ul. Kvetnej 

v križovatke s ul. Hlavnou z dôvodu toho, že pri posledných intenzívnych dažďoch sa tam 

zhromaždilo nadmerné množstvo dažďovej vody. 

  

 

K bodu č. 12 

 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. 13 
  V závere starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť na XXXV. zasadnutí 

OZ a rokovanie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Jaroslav Želinský - 

Ján Antol - 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                                     Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Jozef Kolcun 


