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Z Á P I S N I C A 

z XXXVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 30.9.2022 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
Program:       podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:   Ing. Štefan Tall, Mgr. Katarína Falatová, PhDr. Slavomír Karabinoš,  

                       Ing. Mária Galeštoková, 

Verejnosť:      Jaroslav Straka počas prejednávania bodov programu č. 1, 2, 3, 4 a 12.3. 

 
                         
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. Štefana Talla pre pracovné 

povinnosti, Mgr. Kataríny Falatovej zo zdravotných dôvodov, PhDr. Slavomíra Karabinoša 

z rodinných dôvodov a hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Galeštokovej z dôvodu 

práceneschopnosti. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  Na zasadnutí OZ je prítomný 

jeden zástupca verejnosti. 

Starosta obce navrhol, aby program XXXVI. zasadnutia OZ uvedený na pozvánke, 

ktorá tvorí prílohu zápisnice, ktorá bola poslancom OZ v dostatočnom predstihu doručená, 

a súčasne bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce, bol doplnený 

o prejednanie bodu programu s názvom „Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves o určení 

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

určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská 

Nová Ves“, ktorý bol vopred zverejnený na webovej stránke obce od 9.9.2022. Predmetný 

bod programu navrhol prejednať ako bod č.7 zaradený za pôvodný bod programu č.6 

a pôvodné navrhované body programu č. 7 a následné by boli prejednané ako body programu 

č. 8 a následné. 

 

Pôvodne navrhovaný program:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovania komisií 

5. Návrh na schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania stravy 

a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a 

finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves 

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Pečovská Nová Ves o 

poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne 

služby 

7. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2022 

8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 rozpočtovým opatrením 

č. 5/2022 

9. Návrhy na schválenie predaja a prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves 

10. Doručené podania 

11. Rôzne 
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12. Otázky poslancov OZ 

13. Otázky a podnety občanov 

14. Záver    

 

Program s navrhovaným doplnením programu:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovania komisií 

5. Návrh na schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania stravy 

a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a 

finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves 

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Pečovská Nová Ves o 

poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne 

služby 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pečovská Nová Ves o určení výšky 

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

podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová 

Ves 

8. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2022 

9. Návrh na úpravu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 rozpočtovým opatrením 

č. 5/2022 

10. Návrhy na schválenie predaja a prenájmu majetku obce Pečovská Nová Ves 

11. Doručené podania 

12. Rôzne 

13. Otázky poslancov OZ 

14. Otázky a podnety občanov 

15. Záver    

 

Uznesenie č. 227/2022 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  
 

doplnený program rokovania XXXVI. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0                                                                                                                                    
 

Poslanci OZ schválili doplnený program rokovania XXXVI. zasadnutia OZ obce 

Pečovská Nová Ves.  

 

 

K bodu č. 2  
 Za zapisovateľku bola určená Mgr. Eva Kolcunová a za overovateľov boli určení Peter 

Novický a Ing. Radoslav Lipjanec.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 
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Uznesenie č. 228/2022 
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  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 3 

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

Želinský, Mgr. Viera Horňáková a Ing. Jozef Kolcun.  

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 

 

Uznesenie č. 229/2022 
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: Jaroslav Želinský, Mgr. Viera Horňáková a Ing. Jozef Kolcun.  

                                                                

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 XXXV. zasadnutia OZ konaného 26.8.2022 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 28.9.2022, 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 podpredsedníčky komisie Mgr. Viery 

Horňákovej v posudzovanom období komisia nezasadala.  

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

riešenia medziľudských vzťahov v posudzovanom období podľa vyjadrenia predsedu 

komisie Ing. Radoslava Lipjanca 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. 

 

 

 

 

 



4 

 

Uznesenie č. 230/2022 

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 XXXV. zasadnutia OZ konaného 

26.8.2022 do 30.9.2022. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 5         
   Referentka organizačného oddelenia OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila 

prítomných s návrhom VZN o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na 

stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves, ktorým sa mení VZN č. 2/2021 

o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

v obci Pečovská Nová Ves. Uviedla, že predmetom VZN je úprava výšky stravného za 

stravnú jednotku na 3,50 Eur a navýšenie cien príspevku obce vo vzťahu k výške dôchodku 

žiadateľov. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce od 9.9.2022. 

  Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 4/2022 o podmienkach poskytovania stravy 

a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves, ktorým sa 

mení VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na 

stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves s účinnosťou od 1.11.2022. 

 

Uznesenie č. 231/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznieslo  

 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2022 o podmienkach poskytovania stravy 

a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy 

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

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 6 

   Pracovníčka OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila prítomných s návrhom VZN 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne 

služby. Uviedla, že predmetom VZN je úprava výšky stravného za stravnú jednotku klientom 

denného stacionára z 2,50 Eur na obed na 3,00 Eur. Návrh VZN bol zverejnený na webovej 

stránke obce od 9.9.2022. 

  Poslanci OZ sa uzniesli na VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2022 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby 

s účinnosťou od 1.11.2022. 
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Uznesenie č. 232/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznieslo  

 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2022 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 7 

   Pracovníčka OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila prítomných s návrhom VZN 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Pečovská. Uviedla, že predmetom VZN je úprava výšky stravného vzhľadom na aktuálne 

navýšenie cien potravín. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce od 9.9.2022. 

  Poslanci OZ sa uzniesli na VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2022 o určení výšky 

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

podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves 

s účinnosťou od 1.11.2022. 

 

Uznesenie č. 233/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznieslo  

 

na Všeobecne záväznom nariadení obce Pečovská Nová Ves č. 2/2022 o určení výšky 

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

podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                                   Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 8  
  V tomto bode programu pracovníčka ekonomického oddelenia Mgr. Eva Kolcunová 

oboznámila prítomných s  Monitorovacou správou programového rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 30.6.2022. Táto bola zverejnená na webovej stránke obce od 7.9.2022. 

   Poslanci OZ zobrali na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves k 30.6.2022.  

 

Uznesenie č. 234/2022 

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 

 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2022.  

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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K bodu č. 9 

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

Pečovská Nová Ves na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022. 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. 5/2022 zo dňa  30.9.2022. 

 

Uznesenie č. 235/2022 

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. 5/2022 zo dňa 30.9.2022 s úpravami 

spočívajúcimi v prekročení príjmov v celkovej sume 565 128.-  Eur  a v prekročení výdavkov 

v celkovej sume 565 128.- Eur, pričom rozpočet zostáva vyrovnaný na celkovú sumu       

8 985 000.-  Eur. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                                                                                 

 

 

K bodu č. 10 

V tomto bode programu  poslanci OZ prejednali zámery prenájmu a predaja majetku 

obce Pečovská Nová Ves. 

 

10.1. Poslanci OZ schválili prenájom 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. Zámer prenájmu 

pozemku bol schválený uznesením OZ č. 188/2022 zo dňa 26.8.2022 a informácia 

prejednania návrhu na schválenie prenájmu na zasadnutí OZ bola zverejnená na webovej 

stránke obce od 6.9.2022.  

 

Uznesenie č. 236/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 schvaľuje     

 

prenájom 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  6                           Proti     0                              Zdržal sa       0 
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10.2. Poslanci OZ schválili prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska 

na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves pre Bc. Vieru Bujňačekovú – Relaxačno-rehabilitačné 

centrum so sídlom Rovinky 1175/46, Lipany za účelom vykonávania špecializovanej 

zdravotnej starostlivosti – fyzioterapie. Výška nájmu a energií bude upravená dodatočne 

vzhľadom na rast cien energií na trhu. Zámer prenájmu priestorov bol schválený uznesením 

OZ č. 159/2022 zo dňa 27.6.2022 a informácia prejednania návrhu na schválenie prenájmu na 

zasadnutí OZ bola zverejnená na webovej stránke obce od 6.9.2022.  

 

Uznesenie č. 237/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

prenájom nebytových priestorov (dvoch miestností na 1. poschodí)  v budove Zdravotného 

strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves za účelom vykonávania zdravotnej 

starostlivosti – fyzioterapie pre Bc. Vieru Bujňačekovú – Relaxačno-rehabilitačné centrum so 

sídlom Rovinky 1175/46, Lipany na obdobie  od 1.1.2023 do 31.12.2024. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.3. Poslanci OZ schválili predaj parcely registra KN-C 1102/3 o výmere 16 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej 

parcely registra KN-E 674/10, zapísanej na LV 1784, k.ú. Pečovská Nová Ves geometrickým 

plánom č. 176/2022 zo dňa 16.9.2022 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 

1102/2, 1102/3, vypracovaného spoločnosťou GEODET s.r.o. Tomáš Čapistrak, ul. 

Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918 pre Ing. Jána Motešického, nar. 11.4.1987, 

bytom ul. Námestie Slobody 623/93, Sabinov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, 

že kupujúci je vlastníkom parcely parcely registra KN-C 1101/18, zapísanej na LV 2266, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, ktorá je v tesnej blízkosti s predávanou parcelou za jednotkovú cenu 

výmery pozemku 10.- Eur/m2, pričom kupujúci zaplatí všetky náklady spojené 

s vypracovaním geometrického plánu na oddelenie parcely, poplatky za overenie podpisov 

predávajúceho na kúpnych zmluvách a správny poplatok za prevod vlastníckych práv do 

katastra nehnuteľností. Zámer predaja pozemku bol schválený uznesením OZ č. 195/2022 zo 

dňa 26.8.2022 a informácia o prejednaní návrhu na schválenie prenájmu na zasadnutí OZ bola 

zverejnená na webovej stránke obce od 6.9.2022.  

 

Uznesenie č. 238/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predaj parcely registra KN-C 1102/3 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha, k.ú. 

Pečovská Nová Ves,  ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-E 674/10, 

zapísanej na LV 1784, k.ú. Pečovská Nová Ves geometrickým plánom č. 176/2022 zo dňa 

16.9.2022 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 1102/2, 1102/3, 

vypracovaného spoločnosťou GEODET s.r.o. Tomáš Čapistrak, ul. Puškinova 2, 083 01 

Sabinov, IČO: 47177918 pre Ing. Jána Motešického, nar. 11.4.1987, bytom ul. Námestie 

Slobody 623/93, Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že 

kupujúci je vlastníkom parcely registra KN-C 1101/18, zapísanej na LV 2266, k.ú. Pečovská 

Nová Ves, ktorá je v tesnej blízkosti s predávanou parcelou za jednotkovú cenu výmery 
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pozemku 10.- Eur/m2, pričom kupujúci zaplatí všetky náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu na oddelenie parcely, poplatky za overenie podpisov predávajúceho na 

kúpnych zmluvách a správny poplatok za prevod vlastníckych práv do katastra nehnuteľností.  

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.4. Poslanci OZ schválili predaj parcely registra KN-C 1102/2 o výmere 151 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha, k.ú. Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej 

parcely registra KN-E 674/10, zapísanej na LV 1784, k.ú. Pečovská Nová Ves geometrickým 

plánom č. 176/2022 zo dňa 16.9.2022 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 

1102/2, 1102/3, vypracovaného spoločnosťou GEODET s.r.o. Tomáš Čapistrak, ul. 

Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918 pre Branislava Perdíka, nar. 18.8.1986, bytom 

Námestie Slobody 623/91, Sabinov a manželku Kamilu Perdíkovú, r. Stračiakovú,  nar. 

25.6.1987, bytom ul. Prešovská 613/16, Sabinov, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je daný 

tým, že kupujúci sú vlastníkmi 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, ktoré sú v tesnej blízkosti 

s predávanou parcelou za jednotkovú cenu výmery pozemku 10.- Eur/m2, pričom kupujúci 

zaplatia všetky náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na oddelenie parcely, 

poplatky za overenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách a správny poplatok za 

prevod vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. Zámer predaja pozemku bol schválený 

uznesením OZ č. 163/2022 zo dňa 27.6.2022 a informácia o prejednaní návrhu na schválenie 

prenájmu na zasadnutí OZ bola zverejnená na webovej stránke obce od 6.9.2022.  

 

 Uznesenie č. 239/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predaj parcely registra KN-C 1102/2, o výmere 151 m2, druh pozemku zastavaná plocha, k.ú. 

Pečovská Nová Ves, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-E 674/10, 

zapísanej na LV 1784, k.ú. Pečovská Nová Ves, geometrickým plánom č. 176/2022 zo dňa 

16.9.2022 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 1102/2, 1102/3, 

vypracovaného spoločnosťou GEODET s.r.o. Tomáš Čapistrak, ul. Puškinova 2, 083 01 

Sabinov, IČO: 47177918 pre Branislava Perdíka, nar. 18.8.1986, bytom Námestie Slobody 

623/91, Sabinov a manželku Kamilu Perdíkovú, r. Stračiakovú,  nar. 25.6.1987, bytom ul. 

Prešovská 613/16, Sabinov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že 

kupujúci sú vlastníkmi 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, ktoré sú v tesnej blízkosti 

s predávanou parcelou, za jednotkovú cenu výmery pozemku 10.- Eur/m2, pričom kupujúci 

zaplatia všetky náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu na oddelenie parcely, 

poplatky za overenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách a správny poplatok za 

prevod vlastníckych práv do katastra nehnuteľností.  

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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10.5. Poslanci OZ schválili predaj parcely registra KN-C 922/6, o výmere 14 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha, 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 z pôvodnej parcely registra 922/1, 

zapísanej na LV 1793, k.ú. Pečovská Nová Ves pre Annu Jackovú, r. Jackovú, nar. 20.2.1954,  

bytom ul. Ľutinská 165/20, Pečovská Nová Ves, vlastníčky susednej parcely registra KN-C 

471, zapísanej na LV 1372, k.ú. Pečovská Nová Ves. Zámer predaja pozemku bol schválený 

uznesením OZ č. 196/2022 zo dňa 26.8.2022 a informácia o prejednaní návrhu na schválenie 

prenájmu na zasadnutí OZ bola zverejnená na webovej stránke obce od 6.9.2022. 

 

Uznesenie č. 240/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predaj parcely registra KN-C 922/6, o výmere 14 m2, druh pozemku zastavaná plocha, 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 z pôvodnej parcely registra 922/1, zapísanej na LV 1793, k.ú. 

Pečovská Nová Ves pre Annu Jackovú, r. Jackovú, nar. 20.2.1954,  bytom ul. Ľutinská 

165/20, Pečovská Nová Ves, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že 

kupujúca je vlastníčkou susednej parcely registra KN-C 471, zapísanej na LV 1372, k.ú. 

Pečovská Nová Ves a predávanú parcelu užívala dlhodobo v domnení, že jej vlastníctvom, za 

jednotkovú cenu výmery pozemku 10.- Eur/m2, pričom kupujúci zaplatí všetky náklady 

spojené s vypracovaním geometrického plánu na oddelenie parcely, poplatky za overenie 

podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách a správny poplatok za prevod vlastníckych 

práv do katastra nehnuteľností.   

 

Hlasovanie : Za   6                            Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 11 

V tomto bode programu boli poslanci OZ prejednali doručené podania. 

 

11.1. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Juraja Červeňáka, bytom ul. Rómska 589/11, 

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

 

Uznesenie č. 241/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

žiadosť Juraja Červeňáka, nar. 18.6.1960, bytom ul. Rómska 11, Pečovská Nová Ves 

o ukončenie nájmu bytu č. 12 v bytovom dome č. 589/11 na ul. Rómskej dňom 30.9.2022. 

  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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11.2. Poslanci OZ prejednali žiadosť a schválili zámer prenájmu nebytových priestorov 

(dvoch miestností na druhom poschodí) v budove Zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, 

Pečovská Nová Ves pre spoločnosť MEDI-INFANS, s.r.o., ul. Prostejovská 125 Prešov za 

účelom vykonávania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež (pediatrická ambulancia).  

 

Uznesenie č. 242/2022 

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 I. poschodí v budove 

zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves pre spoločnosť MEDI-INFANS, 

s.r.o., ul. Prostejovská 125, Prešov za účelom vykonávania zdravotnej starostlivosti pre deti 

a mládež (pediatrická ambulancia).  

  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

11.3. Poslanci OZ prejednali žiadosť a schválili sociálnu výpomoc v sume 1 000.- Eur pre 

Emíliu Šechnú, bytom ul. Záhradná 109/32, Pečovská Nová Ves na zmiernenie následkov 

škôd, ktoré jej vznikli na rodinnom dome súp. č. 109, na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi 

v jej vlastníctve pri povodniach v obci Pečovská Nová Ves dňa 21.8.2022.  

 

Uznesenie č. 243/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

sociálnu výpomoc v sume 1 000.- Eur pre Emíliu Šechnú, nar. 10.5.1960,  bytom ul. Záhradná 

109/32, Pečovská Nová Ves na zmiernenie následkov škôd, ktoré jej vznikli na rodinnom 

dome súp. č. 109, na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi v jej vlastníctve pri povodniach 

v obci Pečovská Nová Ves dňa 21.8.2022.  

  

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

11.4. Poslanci OZ schválili odpustenie príspevku pre 62 rodičov žiakov školy na čiastočnú 

úhradu nákladov  v CVČ pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na základe žiadosti, sp. zn. PNV-

2022/001-ZSsMS-101 zo dňa 25.9.2022 za obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022. Žiadatelia sú 

poberateľmi hmotnej núdze. V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila poslankyňa 

OZ Mgr. Viera Horňáková, ktorá navrhovala, aby žiadne z detí navštevujúce CVČ neplatilo 

poplatky. Starosta obce jej odpovedal, že v tohtoročnom rozpočte sú príjmy školy 

rozpočtované, preto ju poprosil, aby predmetný návrh predniesla v čase, keď sa bude 

pripravovať rozpočet na budúci rok. 
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Uznesenie č. 244/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpustenie príspevku pre 62 rodičov žiakov školy na čiastočnú úhradu nákladov v centre 

voľného času za obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022 pre ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na 

základe žiadosti, sp. zn. PNV-2022/001-ZSsMS-101 zo dňa 25.9.2022.  

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

11.5. Poslanci OZ prejednali žiadosť Lukáša Kaleju, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská 

Nová Ves o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa pre mladého dospelého vo výške 

minimálne 30 % príspevku podľa § 69 ods. 1 a schválili mu príspevok obce vo výške  482.- 

Eur. Menovaný bol doteraz umiestnený v centre pre deti a rodiny vo Svidníku. 

 

Uznesenie č. 245/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa pre mladého dospelého vo výške 482.- Eur podľa 

§ 69 ods. 1 novely zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele pre Lukáša Kaleju, nar. 16.9.2004, bytom ul. Rómska 589/11, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 12 

V tomto bode programu poslanci OZ prejednali: 

 

12.1. Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť Jána Kapľavku, bytom ul. Za Ľutinkou 285/13, 

Pečovská Nová Ves o zrušenie žiadosti o 1-izbový nájomný byt č. 1 nachádzajúci sa na 

prízemí  bytového domu súpisné č. 857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej 

Vsi, pridelený mu na dobu určitú od 1.10.2022 do 30.9.2023 uznesením OZ č. 218/2022 zo 

dňa 26.8.2022. 

 

Uznesenie č. 246/2022 

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 Jána Kapľavku, bytom ul. Za Ľutinkou 285/13, Pečovská Nová Ves o zrušenie 

žiadosti o 1-izbový nájomný byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí  bytového domu súpisné č. 

857, orientačné č. 40, na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi, pridelený mu na dobu určitú od 

1.10.2022 do 30.9.2023 uznesením OZ č. 218/2022 zo dňa 26.8.2022. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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12.2. Poslanci OZ na návrh starostu obce schválili  ďalšie zaradenie členov DHZO Pečovská 

Nová Ves do funkcií. 

 

Uznesenie č. 247/2022 

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 technika - strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.            

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 248/2022 

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 

strojníka Dobrovoľného hasičského zboru obce Pečovská Nová Ves.            

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

12.3. Poslanci OZ prejednali predmetný bod programu na návrh poslankyne OZ Mgr. Viery 

Horňákovej medzi bodom programu č. 4 a č. 5 . Zobrali na vedomie informáciu starostu obce 

o výsledku súdneho konania vedeného na Okresnom súde v Prešove, sp. zn.: 32C/45/2019 

v spore žalobkyne Heleny Dujavovej, bytom ul. Záhradná 93/21 proti žalovanému Obec 

Pečovská Nová Ves o určenie vlastníckeho práva, v ktorom Okresný súd Prešov rozhodol 

rozsudkom sp. zn. 32C/45/2019-100 zo dňa 12.9.2022 tak, že určil žalobkyňu výlučnou 

vlastníčkou parcely CKN 555/5 – zastavaná plocha o výmere 51 m2 vytvorenej z parcely 

CKN 555 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1913 zapísanej na LV 1116, katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves, geometrickým plánom GEODET SABINOV s.r.o. č. 76/2017 

vytvoreného dňa 10.7.2017, autorizačne overeného dňa 10.7.2017 a úradne overeného 

21.9.2017 pod G1-422/2017, pričom žalobkyňa voči žalovanému má nárok na náhradu trov 

konania v rozsahu 100%. Uviedol, že zápisnica z pojednávania a rozsudok v elektronickej 

podobe z elektronického spisu bol obci doručený dňa 30.9.2022.  

Starosta obce vyjadril v danej veci svoju predpojatosť, nakoľko účastníčkou konania je 

jeho mama, preto požiadal poslancov OZ, aby hlasovaním formou uznesenia rozhodli 

o ďalšom postupe obce v predmetnom súdnom spore, nakoľko sa v danom prípade môže obec 

ako neúspešná strana sporu v lehote 15 dní od doručenia rozsudku proti nemu odvolať 

v domnení, že druhostupňový súd rozhodnutie prvostupňového súdu zmení, resp. neodvolať 

sa a tak nadobudne vyhlásený rozsudok právoplatnosť a stane sa vykonateľným. 

V diskusii k predmetnému bodu vystúpil poslanec OZ Jaroslav Želinský, ktorý 

uviedol, že nevie k veci zaujať stanovisko bez toho, aby sa k nej vyjadril právny zástupca 

obce a informoval sa čo sa udeje, ak obec podá proti vyhlásenému rozsudku odvolanie. 

Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková sa informovala na situáciu v predmetnej veci 

a minulosť, ako obec prišla k vlastníctvu pozemku, ktorý je predmetom súdneho sporu. 

Poslanci OZ Ing. Radoslav Lipjanec a Ing. Jozef Kolcun sa vyjadrili, že v minulosti na 

stretnutí zástupcov obce s dotknutými občanmi – vlastníkmi pozemkov na ul. Záhradnej im 

bolo vysvetlené, že nimi preukazované vlastníctvo pozemku registra KN-555, v tom 
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a v súčasnom čase vedené na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves im  môže byť vrátené iba na 

základe rozhodnutia súdu vo veci určenia ich vlastníctva. Obecné zastupiteľstvo a ani starosta 

obce nemá právomoc im pozemky vrátiť. Preto sa vzájomne dohodli na tom, že si súdnou 

cestou uplatnia určenie vlastníctva k pozemkom pred ich domami a obec bude tieto 

rozhodnutia rešpektovať. Uviedli, že vzhľadom na skutočnosť, že znaleckým posudkom 

vypracovaným súdnym znalcom na základe žiadosti súdu bola preukázaná minulosť vzniku 

parcely, ktorá je predmetom sporu a to tak, že táto patrí navrhovateľke, navrhujú nepodať 

odvolanie v danej veci, nakoľko je vysoký predpoklad, že súd vyššej inštancie rozhodne tak, 

že potvrdí prvostupňový rozsudok a obci iba narastú ďalšie náklady na právne zastupovanie. 

Pravdou je že sa právoplatné rozhodnutie predlží o čas pokiaľ neprebehne konanie vo veci na 

Krajskom súde Prešov. 

V tomto bode programu vystúpil aj zástupca verejnosti Jaroslav Straka, ktorý požiadal 

poslancov OZ vzhľadom na existujúci rozsudok o vrátenie pozemku, ktorý je pred jeho 

domom, ktorý mu obec ukradla bez jeho vedomia, cez tento pozemok povolila vstup na 

pozemok vo vlastníctve Mareka Stracenského, bez jeho povolenia obec vyrúbala ovocné 

stromy na danom pozemku a Marek Stracenský naviac vybetónoval plochu pred vjazdom od 

miestnej komunikácie po bránu, hoci nato nemal oprávnenie a súhlas. 

Starosta obce menovanému a poslancom OZ vysvetlil, že Jaroslav Straka sa dvakrát 

pokúšal žalobou o určenie vlastníckeho práva k pozemku – zelenému pásu medzi miestnou 

komunikáciou a plotom pred rodinným domom v jeho vlastníctve na ul. Záhradnej o získanie 

rozhodnutia o priznaní mu vlastníckeho práva k pozemku. Súčasne v tom čase Marek 

Stracenský požiadal obec o vjazd na svoj pozemok z ul. Záhradnej, parcely KN-C 555 vo 

vlastníctve obce. Nakoľko niekoľko rokov prebiehalo súdne konanie vo veci určenia 

vlastníckeho práva, cez ktorý si druhý žiadateľ uplatňoval povolenie vjazdu na pozemok, obec 

nemohla konať, resp. konala, ale z dôvodu prekážky prebiehajúceho konania nemohla do 

vydania rozhodnutia o vlastníctve povoliť vjazd. Keď Jaroslav Straka v súdnom spore s obcou 

neuspel, obec povolila cez predmetný pozemok vstup na pozemok Marekovi Stracenskému. 

Nakoľko v časti vstupu sa na pozemku vo vlastníctve obce nachádzali stromy, na základe 

žiadosti Mareka Stracenského obec na svojom pozemku požiadala mesto Sabinov o povolenie 

na výrub stromov. Na základe povolenia na výrub schváleného ŠOP Prešov boli stromy pred 

vstupom na pozemok vyrezané. Následne nato si Jaroslav Straka opakovane – druhýkrát 

uplatnil žalobou podanou na Okresný súd Prešov nárok na určenie vlastníckeho práva 

k predmetnému pozemku. Žalobou opäť neuspel, bola zamietnutá. Starosta obce uviedol, že z 

dostupnej dokumentácie vyplýva, že obec získala parcelu KN-C 555 zápisom geometrického 

plánu č.7/08 na zameranie miestnej komunikácie p.č. 555, 625, 1369/2 (ul. Záhradná) zo dňa 

3.3.2008, vypracovaného spoločnosťou GEOMAP Jozef Vavrenec, Tulčík 164 v zmysle 

príslušného zákona, ktorý umožňoval prevod pozemku pod miestnou komunikáciou v tej dobe 

z neknihovanej zložky 101/21 do vlastníctva obce. Z dokumentácie získanej súdom 

v priebehu konania 32C/45/2019 v spore žalobkyne Heleny Dujavovej, bytom ul. Záhradná 

93/21 proti žalovanému Obec Pečovská Nová Ves bolo zistené, že právny stav evidovaný na 

príslušnom štátnom orgáne v čase zápisu GP, kedy bol registrovaný nezodpovedal 

skutkovému stavu, preto vyhovel žalobnému návrhu. Avšak to neznamená, že vtedajšie 

vedenie obce pochybilo v procese získania parcely registra KN-C 555 do vlastníctva. Starosta 

obce zdôraznil, že terajšie rozhodnutie vo veci v prípade, že nadobudne právoplatnosť 

neznamená, že dôjde ku generálnemu vráteniu pozemkov – pomerných častí parcely KN-C 

555 na ul. Záhradnej, v časti od miestnej komunikácie po plot vlastníkov rodinných domov, 

pred ktorými sa tieto parcely nachádzajú. Každý z nich si musí navrátenie pozemku uplatniť 

samostatnou žalobou na určenie vlastníckeho práva. Starosta obce upozornil Jaroslava Straku, 

aby sa na zasadnutí OZ slušne správal a aby vážil slová o tom, že obec konala nezákonne a 

niekomu ukradla pozemky. Poukázal na skutočnosť, že vlastníci pozemkov si „neustrážili“ 
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evidenciu ich vlastníctva v katastri nehnuteľností. V prípade, ak by tak bolo a na listoch 

vlastníctva by boli uvedení konkrétni vlastníci nehnuteľnosti, nikdy by nemohlo dôjsť k ich 

prevodu inému subjektu bez ich vedomia. Požiadal ho, aby v prípade, že má záujem 

vysporiadať vlastníctvo k pozemku pred rodinným domom, aby si jeho priznanie uplatnil 

žalobou o určenie vlastníctva na okresnom súde. 

Poslanci OZ rozhodli, že obec nepodá odvolanie proti rozsudku v súdnom spore 

o určenie vlastníctva k pozemku na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi.  

Po prejednaní predmetného bodu programu zástupca verejnosti Jaroslav Straka opustil 

zasadnutie OZ. 

 

Uznesenie č. 249/2022 

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 PhDr. Jaroslava Dujavu, starostu obce Pečovská Nová Ves o výsledku súdneho 

konania vedeného na Okresnom súde v Prešove, sp. zn.: 32C/45/2019 v spore žalobkyne 

Heleny Dujavovej, bytom ul. Záhradná 93/21 proti žalovanému Obec Pečovská Nová Ves 

o určenie vlastníckeho práva, v ktorom Okresný súd Prešov rozhodol rozsudkom sp. zn. 

32C/45/2019-100 zo dňa 12.9.2022 tak, že určil žalobkyňu výlučnou vlastníčkou parcely CJN 

555/5 – zastavaná plocha o výmere 51 m2 vytvorenej z parcely CKN 555 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1913 zapísanej na LV 1116 katastrálne územie Pečovská Nová Ves, 

geometrickým plánom GEODET SABINOV s.r.o. č. 76/2017 vytvoreného dňa 10.7.2017, 

autorizačne overeného dňa 10.7.2017 a úradne overeného 21.9.2017 pod G1-422/2017, 

pričom žalobkyňa voči žalovanému má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 250/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

podanie odvolania proti rozsudku sp. zn. 32C/45/2019-100 zo dňa 12.9.2022 v súdnom 

konaní vedenom na Okresnom súde v Prešove, sp. zn.: 32C/45/2019 v spore žalobkyne 

Heleny Dujavovej, bytom ul. Záhradná 93/21 proti žalovanému Obec Pečovská Nová Ves 

o určenie vlastníckeho práva. 

  

Hlasovanie : Za   2          Proti    4  (Ing. Radoslav Lipjanec, Ján Antol,       Zdržal sa   0 

                                                            Ing. Jozef Kolcun,  Peter Novický) 

 

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

a pokračujúcich projektoch za obdobie od 27.8.2022 do 30.9.2022. 

 Uviedol, že popri štandardných a každodenných prácach na obci: 

- obec finišuje s realizáciou projektu modernizácie kotolne ZŠ s názvom „Využitie 

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

- obec finišuje s realizáciou 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, 
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- obec sa nachádza v tesne pred začiatkom realizácie projektu 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“, prebieha výstavba hygienického centra na ul. 

Rómskej a sprievodné aktivity, 

- 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, 

- informoval o stave prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska 

Pečovská Nová Ves“, 

- informoval o blížiacej sa kolaudácii miestnych komunikácii na ul. Jabloňovej a Mlynskej, 

- 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 postupe prác na stavbe „Pečovská Nová Ves IBV, ul. Mlynská, SO 01 – VN  

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

- informoval o postupe prác na doplnení miestnej komunikácie na ul. Jabloňovej, 

- informoval o postupe prác na parkovisku pred zdravotným strediskom, 

- informoval o podpore projektu výstavby cyklochodníka z Pečovskej Novej Vsi do Ľutiny. 

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

Pečovská Nová Ves za obdobie od 27.8.2022 do 30.9.2022. 

 

Uznesenie č. 251/2022 

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 27.8.2022 do 

30.9.2022. 

 

Hlasovanie : Za   6                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 13 

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

otázky a podnety poslancov OZ, nakoľko títo diskutovali priebežne k jednotlivým bodom 

programu.  

  

 

K bodu č. 14 

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

podnety, nakoľko na zasadnutí OZ pri prejednávaní tohto bodu programu neboli prítomní 

žiadni zástupcovia verejnosti. 
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K bodu č. 15 
  V závere starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť na XXXVI. zasadnutí 

OZ a ich činnosť po bodu celého funkčného obdobia a rokovanie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Peter Novický - 

Ing. Radoslav Lipjanec - 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                                     Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Eva Kolcunová 


