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Z Á P I S N I C A 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

 konaného dňa 9.12.2022 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Mgr. Viera Horňáková, Ing. Štefan Tall  

Prizvaní:      PaedDr. Katarína Sačková do bodu č. 5, RNDr. Gabriela Petríková do bodu č. 5, 

                     Mgr. Andrea Kandrová do bodu č. 5, Mgr. Eva Kolcunová od bodu č. 7. 

  
                         

K bodu č. 1 

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

Dujava, starosta obce. Ospravedlnil neprítomnosť poslanca OZ Ing. Štefana Talla z dôvodu 

plnenia neodkladných pracovných povinností mimo obec Pečovská Nová Ves a Mgr. Vieru 

Horňákovú, na základe jej elektronického ospravedlnenia neúčasti na zasadnutí OZ zo 

zdravotných dôvodov, doručeného na OcÚ dnešného dňa. Menovaná bola zvolená za 

poslankyňu OZ a doposiaľ nezložila sľub poslanca OZ. Starosta obce konštatoval, že fyzicky 

je prítomných 7 poslancov OZ z celkového počtu 9 poslancov OZ.  OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce navrhol, aby program II. 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 aj na webovej stránke obce. 

 

Navrhovaný program:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovaní komisií 

5. Prejednanie Správ ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 a informácia o pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

v školskom roku 2022/2023  

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

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

na I. polrok 2023 

8. Prejednanie Správy audítora o overení konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky 

a výročnej správe k 31.12.2021 

9. Návrh na schválenie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves 

10. Návrh na schválenie VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2023 

11. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 6/2023 

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

Pečovská Nová Ves na rok 2023, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na 

roky 2023 - 2025 a k návrhu  programového rozpočtu na roky 2023-2025 

13. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2023, vrátane programov 

a podprogramov 
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14. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 - 

2025, vrátane programov a podprogramov 

15. Návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2023 

16. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

17. Návrh na schválenie zámerov obce Pečovská Nová Ves na zapojenie sa do čerpania 

nenávratných finančných prostriedkov z vyhlásených výziev na investičné akcie obce 

18. Návrh na schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Pečovská Nová Ves 

19. Doručené podania 

20. Rôzne 

21. Otázky poslancov obecného zastupiteľstva 

22. Otázky a podnety občanov 

23. Záver  

 

Uznesenie č. 290/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje  

 

navrhnutý program rokovania II. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

                                      

                                                                                                            

Poslanci OZ schválili program rokovania II. zasadnutia OZ Obce Pečovská Nová Ves.  

 

 

K bodu č. 2  

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

overovateľov boli určení Ing. Radoslav Lipjanec a Martin Šoltýs.  

  Poslanci OZ zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. 291/2022 

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 Ing. Radoslava Lipjanca a Martina Šoltýsa.                                                               

   

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

                         

 

 

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

Novický, Ján Antol a Júlia Čerkalová.  

Poslanci OZ zvolili zloženie členov návrhovej komisie. 
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Uznesenie č. 292/2022 

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: Peter Novický, Ján Antol a Júlia Čerkalová.                                                                

 

Hlasovanie : Za   7                             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 ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného 21.11.2022 doposiaľ.  

4.1 Podpredsedníčka komisie Ing. Gabriela Kochanová informovala, že komisia     

ekonomická,  kontroly a  správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti, riešenia  

nezamestnanosti v posudzovanom období zasadala 7.12.2022, prejednala podklady 

k jednotlivým bodom programu zasadnutia, pričom stanovisko komisie prednesie pri ich 

prejednaní v konkrétnych bodoch programu. 

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

rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení 

podľa vyjadrenia predsedu komisie Petra Novického v posudzovanom období nezasadala. 

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

organizáciami, prácu s Rómami podľa vyjadrenia predsedu komisie Jána Antola 

v posudzovanom období komisia nezasadala.  

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

riešenia medziľudských vzťahov podľa vyjadrenia jej predsedu Ing. Radoslava Lipjanca 

v posudzovanom období komisia nezasadala. 

4.5 Komisia bytová podľa vyjadrenia predsedu Ing. Radoslava Lipjanca v posudzovanom 

období zasadala dňa 2.12.2022 a pripravila návrh obsadenia dvoch voľných nájomných 

bytov vo vlastníctve obce a náhradníkov na ďalšie voľné byty pre prípad ich uvoľnenia. 

4.6 Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Bc. 

Mária Bečaverová informovala, že v posudzovanom období komisia nezasadala. 

     Poslanci OZ zobrali správy o činnosti komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 293/2022 

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 ustanovujúceho zasadnutia OZ 

konaného dňa 21.11.2022 do 9.12.2022. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 5  

 V tomto bode programu riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Katarína Sačková a jej 

zástupkyne RNDr. Gabriela Petríková a Mgr. Andrea Kandrová odprezentovali správy          

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
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za školský rok 2021/2022 a informáciu ZŠ s MŠ o pedagogicko-organizačnom zabezpečení 

výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023.  

V tomto bode programu starosta obce požiadal poslancov OZ o prejednanie 

písomnosti adresovanej obci zo ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves s titulom „Návrh na zvýšenie 

poplatku za prenájom priestorov v budove základnej školy“ v prítomnosti vedenia ZŠ s MŠ. 

            V diskusii vystúpil poslanci OZ Peter Novický, Júlia Čerkalová a starosta obce. 

Prizvané osoby odpovedali na otázky poslancov OZ a starostu obce.  

Poslanci OZ schválili správy ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 a zobrali na vedomie informáciu         

ZŠ s MŠ o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu 

v školskom roku 2022/2023 a zvýšenie poplatkov za prenájom priestorov v budove základnej 

školy vzhľadom na nárast cien energií a rastúce režijné náklady.  

 

Uznesenie č. 294/2022 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

správu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi za školský rok 

2021/2022. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

                                                

Uznesenie č. 295/2022 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

správu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 u elokovaných pracovísk Základnej školy 

s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi na ul. Na Dujave 320 v Pečovskej Novej Vsi a na 

ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 296/2022 
  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 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 297/2022 
  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zvýšenie poplatkov za prenájom priestorov v budove základnej školy takto: 

 

a) prenájom priestorov v budove základnej školy pre spoločenské organizácie organizované 

v obci Pečovská Nová Ves a krúžkovú činnosť žiakov mimo CVČ, 

- prenájom veľkej telocvične -  4,00 Eur/hodina, 

- prenájom malej telocvične -   2,00 Eur/hodina. 

 

b) prenájom priestorov v budove základnej školy pre iné organizácie, skupiny obyvateľstva, 

súkromné osoby, podnikateľov -  

- prenájom veľkej telocvične -  10,00 Eur/hodina, 

- prenájom malej telocvične -     6,00 Eur/hodina. 

 

c) posilňovňa - 3,00 Eur/hodina/osoba. 

 

d) jedáleň -       6,00 Eur/hodina. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 6  

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

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

činnosti na II. polrok 2022, konkrétne správy o výsledku kontroly pokladne a kontroly 

nakladania s finančnými prostriedkami obce obdobie júl a október 2022 a správy o výsledku 

kontroly správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch obce za 

obdobie október 2022. Vykonanými kontrolami neboli zistené žiadne nedostatky. 

Poslanci OZ zobrali správy o vykonaní kontrol na vedomie. 

 

Uznesenie č. 298/2022 

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 o výsledku 

vykonanej kontroly pokladne a kontroly nakladania s finančnými prostriedkami obce za 

obdobie júl a október 2022. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 299/2022 

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 o výsledku 

vykonanej kontroly správnosti zadávania prevodných príkazov na všetkých bankových účtoch 

obce za obdobie október 2022. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 7 

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

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

I. polrok 2023 a požiadala OZ o jeho schválenie. 

  Pri prejednávaní predmetného bodu programu sa na zasadnutie OZ dostavila Mgr. 

Eva Kolcunová, referentka ekonomického oddelenia OcÚ. 

 Poslanci OZ schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie č. 300/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves na I. polrok 2023 

konkrétne: 

 

 Kontrola pokladničných dokladov na OcÚ zameraná na účelnosť a účelovosť 

vynaložených finančných prostriedkov, náhodne vybrané dva mesiace, 

 Predloženie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2022, 

 Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z obecného rozpočtu za rok 2022, 

 Kontrola dodržiavania § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pravidlá používania 

návratných zdrojov financovania, stav a vývoj dlhu  k 31.12.2022, 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2022, 

 Vykonanie kontrol uložených hlavnej kontrolórke obce uzneseniami OZ  v zmysle §18 

ods. 1 písmena h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce: 

- vzdelávanie - semináre RVC Prešov a ZHK SR na vybrané témy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0                                

 

 

K bodu č. 8 

   V predmetnom bode programu referentka ekonomického oddelenia OcÚ Mgr. Eva 

Kolcunová oboznámila prítomných so správou audítora o overení  individuálnej  účtovnej  
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závierky obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021 a správou audítora o overení  konsolidovanej  

účtovnej  závierky a výročnej správy  obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021.  

   Poslanci OZ prejednali a zobrali na vedomie správu audítora o overení  individuálnej  

účtovnej  závierky  obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2021.  

 

Uznesenie č. 301/2022 

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 audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Pečovská Nová Ves 

k 31.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

    

Uznesenie č. 302/2022 

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 audítora o overení konsolidovanej  účtovnej závierky a výročnej správy obce Pečovská 

Nová Ves k 31.12.2021. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 9 

  V tomto bode programu poslanci OZ prejednali návrh VZN č. 5/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Pečovská Nová Ves. Referentka OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila poslancov OZ 

s predloženým návrhom VZN. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 

23.11.2022.  

  V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpili prednosta OcÚ Štefan Vaľuš a  

starosta obce, ktorý informoval prítomných o situácii ohľadne verejného obstarávania 

zberovej spoločnosti. 

  Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves. 

 

Uznesenie č. 303/2022 

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. 5/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Pečovská Nová Ves.  
 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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 K bodu č. 10 

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

Pečovská Nová Ves na rok 2023 v rozsahu originálnych kompetencií pre materské školy, 

školskú jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.  

 

Uznesenie č. 304/2022 

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  

 

návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2023 v rozsahu originálnych kompetencií 

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

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

10.2 V tejto časti prejednávaného bodu programu poslanci OZ prejednali návrh VZN č. 

6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na 

úseku školstva na rok 2023. Referentka OcÚ Ing. Alena Nalevanková oboznámila poslancov 

OZ s predloženým návrhom VZN. Návrh VZN bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 

24.11.2022.  

  Podpredsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku, 

podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti Ing. Gabriela Kochanová predniesla 

stanovisko komisie - neschváliť navrhované VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2023 

v predloženom návrhu. Komisia navrhla navýšiť finančné prostriedky za originálne 

kompetencie do výšky žiadanej ZŠ s MŠ. 

  V diskusii k predmetnému bodu programu vystúpila referentka OcÚ Ing. Alena 

Nalevanková, poslankyňa OZ Ing. Gabriela Kochanová,  starosta obce a hlavná kontrolórka 

obce Ing. Mária Galeštoková. 

  Poslanci OZ sa uzniesli na VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 305/2022 

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. 6/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 

2023. 
 

Hlasovanie : Za   5                               Proti     2                                      Zdržal sa       0                                

                                     (Ing. Gabriela Kochanová, Júlia Čerkalová) 

 

K bodu č. 11 

  V prvej časti prejednávaného bodu programu starosta obce informoval poslancov OZ 

o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 k 30.9.2022. Uviedol, že bežné 

príjmy obce k 30.9.2022 predstavovali sumu 2 375 750,51 Eur, kapitálové príjmy sumu 

129 303,37 Eur, finančné príjmy sumu 2 540 483,14 Eur, spolu príjmy obce predstavovali 

sumu 5 045 537,02 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  spolu sumu 88 725,22 Eur, príjmy spolu sumu 
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5 134 262,24 Eur. Bežné výdavky obce predstavovali sumu 775 435,65 Eur, kapitálové 

výdavky obce sumu 2 510 825,66 Eur, finančné výdavky obce sumu 85 955,87, výdavky obce 

spolu predstavovali 3 372 217,18 Eur, bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu sumu 1 314 166,43 Eur, 

výdavky spolu sumu 4 686 383,61 Eur.  

Poslanci OZ zobrali informáciu o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.9.2022 na vedomie. 

 

Uznesenie č. 306/2022 

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 čerpaní rozpočtu 

obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 k 30.9.2022. 

  

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

V ďalšej časti prejednávaného bodu programu starosta obce predniesol návrh na 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  č. 6/2022. V úvode prejednávaného bodu programu 

poslanci OZ prejednali a schválili žiadosti doručené na obec zo ZŠ s MŠ, ktoré bezprostredne 

súvisia s úpravou rozpočtu. Následne starosta obce detailne špecifikoval pohyby na 

jednotlivých položkách v príjmoch aj výdajoch v návrhu úpravy rozpočtu a konštatoval, že 

napriek prekročení príjmov v celkovej sume 162 580,00 Eur a v prekročení výdavkov 

v celkovej sume 162 580,00 Eur rozpočet obce ostáva vyrovnaný  na celkovú sumu príjmov 

9 145 000,00 Eur a celkovú sumu výdavkov 9 145 000,00 Eur.  

Podpredsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a  správy obecného majetku, 

podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti Ing. Gabriela Kochanová predniesla 

stanovisko komisie - schváliť rozpočtové opatrenie č. 6/2022. 

  Poslanci OZ schválili rozpočtové opatrenie č. 6/2022. 

 

Uznesenie č. 307/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov obce ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves vo výške 25 400,- 

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

za mesiace november a december 2022 na základe žiadosti, sp. zn. PNV-2022/001-ZSsMS-

132 zo dňa 25.11.2022.  

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

Uznesenie č. 308/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na rok 2022 v rozsahu žiadosti ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2022/001-ZSsMS-131 zo dňa 25.11.2022 - 38 000,- Eur na 
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projekt POP vo výdavkovej časti a vlastné príjmy školy v príjmovej aj výdavkovej časti vo 

výške 4 000,- Eur.  

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

Uznesenie č. 309/2022 

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. 6/2022 zo dňa 9.12.2022 spočívajúce 

v prekročení príjmov v celkovej sume 162 580,00 Eur a v prekročení výdavkov v celkovej 

sume 162 580,00 Eur, pričom rozpočet je vyrovnaný  na celkovú sumu príjmov 9 145 000,00   

Eur a celkovú sumu výdavkov 9 145 000,00 Eur. 

  

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
 

 Po prejednaní bodu programu č. 11 starosta obce oznámil 15 minútové prerušenie 

v rokovaní OZ - prestávku. 

 

 

K bodu č. 12 

  V rámci prejednávaného bodu programu hlavná kontrolórka obce Pečovská Nová Ves 

Ing. Mária Galeštoková predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves na rok 2023, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 - 2025 

a k návrhu programového rozpočtu na roky 2023-2025. Záverom bolo jej odporúčanie pre OZ 

predložený návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2023 schváliť a viacročný 

rozpočet zobrať na vedomie. Podobne odporučila programový rozpočet obce Pečovská Nová 

Ves na rok 2023 schváliť a viacročný programový rozpočet na roky 2024 a 2025 zobrať na 

vedomie.  

           Poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová 

Ves na vedomie. 
 

Uznesenie č. 310/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves Ing. Márie Galeštokovej k návrhu 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2023, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová 

Ves na roky 2024 – 2025 a k návrhu programového rozpočtu na roky 2024 - 2025. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 13 

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

organizácií pôsobiacich v obci o dotácie na ich činnosť v roku 2023.  

 Podpredsedníčka komisie ekonomickej, kontroly a  správy obecného majetku, 

podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti Ing. Gabriela Kochanová predniesla 
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stanovisko komisie - schváliť navrhované výšky dotácii pre spoločenské organizácie v obci, 

avšak vzhľadom k tomu, že bolo zistené, že FS Jablonečka nedoložil vyúčtovanie dotácie, 

komisia navrhla pozastaviť vyplatenie dotácie do doby vyúčtovania poskytnutej  a vyplatenej 

dotácie v roku 2022. Poukázala na povinnosť vyúčtovať účelnosť naloženia s dotáciou 

v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie. 

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

schválenej výšky dotácie pre konkrétne spoločenské organizácie viazalo na kvalifikovanú, 

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

a zmysluplného riešenia voľno časových aktivít mladých ľudí v obci.  

            Poslanci OZ jednotlivo schválili dotácie pre činnosť spoločenských organizácií v obci 

Pečovská Nová Ves na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 311/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2023 pre Úniu žien Slovenska, základná organizácia Pečovská 

Nová Ves vo výške 1 500,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   7                            Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 312/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
 

dotáciu na činnosť v roku 2023 pre Klub dôchodcov Pečovská Nová Ves vo výške 500,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 313/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2023 pre Slovenský červený kríž, základná organizácia Pečovská 

Nová Ves vo výške 300,- Eur. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 314/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2023 pre TJ Orol Pečovská Nová Ves vo výške 1 540,- Eur s tým, 

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

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

časových aktivít mladých ľudí v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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Uznesenie č. 315/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

dotáciu na činnosť v roku 2023 pre FS Jablonečka Pečovská Nová Ves vo výške 3 800,- Eur 

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

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

voľno časových aktivít mladých ľudí v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 316/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
 

dotáciu na činnosť v roku 2023 pre TJ Slovan Pečovská Nová Ves vo výške 8 200,- Eur 

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

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

voľno časových aktivít mladých ľudí v obci Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 317/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
 

dotáciu na činnosť v roku 2023 pre Dobrovoľný hasičský zbor Pečovská Nová Ves vo výške  

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

systematickú a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov 

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

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

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

Ves na rok 2023. Referentka ekonomického oddelenia Mgr. Eva Kolcunová odprezentovala 

návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025. Uviedla, že návrh rozpočtu na 

rok 2023 bol vypracovaný na základe skutočnosti roka 2022, počtu obyvateľov obce ako 

platcov poplatku za komunálny odpad, podaných daňových priznaní a predložených žiadostí 

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

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

návrh VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva.  

 Konštatovala, že navrhované  príjmy spolu predstavujú výšku 4 353 000,00 Eur 

a navrhované výdavky spolu predstavujú výšku 4 353 000,00 Eur. 

 Uviedla, že návrh rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2023 je zostavený ako 

vyrovnaný rozpočet na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, súčasťou rozpočtu 
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je aj programová štruktúra v textovej a tabuľkovej časti pod názvom Strategický plán, zámery 

a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2023-2025.  

 Starosta obce detailne pomenoval a charakterizoval jednotlivé   investičné aktivity 

obce na budúci rok 2023, pričom uviedol, že prioritnými investičnými aktivitami obce na 

budúci rok realizovanými zo schválených a poskytnutých NFP bude dokončenie projektu 

výstavby miestnej  komunikácie na ul. Na Trubalovec a spevnených plôch, chodníkov 

a parkovísk na ul. Rómskej s názvom  „Dobudovanie ZTI v MRK obce Pečovská Nová Ves“,  

výstavba cyklochodníka od cesty I/68 smerom do Ľutiny s názvom „Duchovné tradície 

spájajú naše cesty“. Uviedol, že rok 2023 bude rokom aktualizácie strategických dokumentov 

obce - Územného plánu obce Pečovská Nová Ves v rozsahu jeho zmien a dodatkov č.2 

a Plánu rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 – 2030 a prípravy projektov na 

nasledujúce roky. 

 Podpredsedníčka komisie ekonomickej,   kontroly   a   správy   obecného majetku, 

podnikateľskej činnosti, riešenia nezamestnanosti Ing. Gabriela Kochanová predniesla 

stanovisko komisie k návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2023 vrátane jeho 

programov a podprogramov na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a návrhu 

viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2024 - 2025, vrátane programov 

a podprogramov. Komisia odporučila OZ schváliť rozpočet obce na rok 2023 a viacročný 

rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2024 – 2025. 

   Poslanci OZ schválili rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2023 vrátane 

programov a podprogramov a zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu 

obce. 

 

Uznesenie č. 318/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2023 vrátane programov a podprogramov na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                               Zdržal sa       0  

 

 

K bodu č. 14 

 V rámci predmetného bodu starosta obce predstavil poslancom OZ návrh viacročného 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2024 - 2025, vrátane programov a podprogramov.     

           Poslanci OZ zobrali na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 319/2022 

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 

 

viacročný rozpočet obce Pečovská Nová Ves na roky 2024 - 2025, vrátane jeho programov 

a podprogramov. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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K bodu č. 15 

V tomto bode programu poslanci OZ schválili plán kultúrno-spoločenských akcií na 

rok 2023. 

 

Uznesenie č. 320/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2023: 

január 2023  Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce   

február 2023  Detský karneval 

   Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi 

marec 2023  MDŽ 

apríl 2023  Rómsky deň 

máj 2023  Prvomájový beh zdravia  

               Deň matiek 

jún 2023  Medzinárodný deň detí 

august 2023  Pečovskonovoveský jarmok 

október 2023  Jablučkové slávnosti 

Akadémia v rámci mesiaca úcty k starším 

december 2023 Mikuláš 

               Vianočné trhy  

                     

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 16 

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

2023 v dvojmesačnom cykle.  

 

Uznesenie č. 321/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

Program zasadnutí OZ na rok 2023: 

 

10.2.2023 

14.4.2023 

9.6.2023 

11.8.2023 

6.10.2023 

8.12.2023 

    

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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K bodu č. 17 

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

na schválenie zámerov na výstavbu novej materskej školy v areáli materskej školy na ul. Na 

Dujave v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C 151, k.ú. Pečovská Nová Ves, zámer obnovy 

historickej budovy obecného úradu na ul. Hlavnej 64/33 v Pečovskej Novej Vsi 

s príslušenstvom a zámer výstavby 2. etapy 2 x 12 bytových domov s príslušnou technickou 

infraštruktúrou na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi. 

 Starosta obce poslancov OZ informoval o výhodných podmienkach a možnostiach 

realizácie projektov v rámci aktuálne vyhlásených výziev a podpory od ŠFRB a MDaV SR. 

 Poslanci OZ schválili investičné zámery obce na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 322/2022 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer výstavby novej materskej školy v areáli materskej školy na ul. Na Dujave v Pečovskej 

Novej Vsi na parcele KN-C 151, k.ú. Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 323/2022 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer obnovy historickej budovy obecného úradu na ul. Hlavnej 64/33 v Pečovskej Novej 

Vsi s príslušenstvom. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 324/2022 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

zámer výstavby 2. etapy dvoch bytových domov s 12 nájomnými bytmi a príslušnou 

technickou infraštruktúrou na ul. Kvetnej v Pečovskej Novej Vsi z dotácie Ministerstva 

dopravy a výstavby SR a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 18 

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

udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Márii Galeštokovej vo výške 739,20 Eur za 

kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti  v roku 2022 vo výške 11 % z jej mesačného platu 
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hlavného kontrolóra za obdobie január až december 2022. Odmenu navrhol vyplatiť 

v najbližšom výplatnom termíne v 1/2023.  

 

Uznesenie č. 325/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

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

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

predpisov za kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti v roku 2022 vo výške 11 % 

z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 mesiacov január až december 2022, 

ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac december 2022 v januári 2023 

v celkovej výške 739,20 Eur. 
 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

K bodu č. 19 

V rámci predmetného bodu programu poslanci  OZ prejednali doručené podania. 

 

19.1. Poslanci OZ prejednali a schválili žiadosť Márie Jurašekovej, nar. 29.4.1969, bytom ul. 

Záhradná 89/17, 082 56 Pečovská Nová Ves, vlastníčky rodinného domu na parcele registra 

KN-C 550, zapísanej na LV 520, k.ú. Pečovská Nová Ves, súp. č. 89, orientačné č. 17 

nachádzajúceho sa na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi o uzavretie zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena a následne o uzavretie zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie vodovodnej prípojky  na pozemku KN-C 1367/4, zapísaného na LV 

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

rodinného domu na verejný vodovod 

 

Uznesenie č. 326/2022 

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 v prospech Márie Jurašekovej, nar. 29.4.1969, bytom ul. 

Záhradná 89/17, 082 56 Pečovská Nová Ves za účelom uloženia vodovodnej prípojky 

na pozemku vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, parcely registra KN-C 1367/4, 

zapísaného na LV 1116, k.ú. Pečovská Nová Ves, z dôvodu napojenia rodinného domu 

nachádzajúceho sa na parcele registra KN-C 550, zapísanej na LV 520, k.ú. Pečovská Nová 

Ves, súp. č. 89, orientačné č. 17 nachádzajúceho sa na ul. Záhradnej v Pečovskej Novej Vsi 

na verejný vodovod, 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   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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19.2. Poslanci OZ prejednali a schválili predĺženie nájmu parcely registra KN-C 1494/13 

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

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

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

1.1.2023 do 31.12.2023  za cenu 0,20 Eur/m2/ rok s podmienkou požiadania obce Pečovská 

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

uvedenej parcely.  

 

Uznesenie č. 327/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

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

635/15, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za cenu 0,20 Eur/m2/ rok 

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

ktorú užíva mimo schváleného nájmu vyššie uvedenej parcely.  

 

Hlasovanie : Za  7                          Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

                             

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

v Pečovskej Novej Vsi ich nájomcom.      

                                                  

Uznesenie č. 328/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 329/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 330/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 331/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 332/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 333/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 334/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

predĺženie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 7 nižšieho štandardu na ul. Rómskej 680/28 

v Pečovskej Novej Vsi pre Romana Bilého, nar. 29.5.1984, bytom Rómska 680/28, Pečovská 

Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 335/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 336/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 337/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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Uznesenie č. 338/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023  za podmienok aktuálne platnej 

nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za  7                           Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.4. Poslanci OZ schválili  ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu nižšieho štandardu 

č. 4 na ul. Rómskej 589/11 v Pečovskej Novej Vsi na základe žiadosti nájomcu Petra Gabča.      

                                                    

Uznesenie č. 339/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

ukončenie nájmu bytu č. 4 nižšieho štandardu v bytovom dome na ul. Rómskej 589/11 

v Pečovskej Novej Vsi na základe žiadosti nájomcu Petra Gabča, nar. 11.7.1994, bytom 

Rómska 589/11 dňom 31.12.2022. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

19.5. Poslanci OZ schválili žiadosti o predĺženie nájmu dvoch unimobuniek na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi žiadateľom, ktorí predmetné unimobunky obývajú a jedného nového 

nájmu unimobunky č. 1. 

 

Uznesenie č. 340/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

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

Rómska, Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 za podmienok aktuálne 

platnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 341/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

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

Novej Vsi s príslušenstvom pre Štefana Červeňáka, nar. 15.9.1972, bytom Rómska, Pečovská 
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Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 za podmienok aktuálne platnej nájomnej 

zmluvy. 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 342/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

prenájom unimobunky č. 1 nachádzajúcej sa na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi 

s príslušenstvom pre Kristiána Feriho, nar. 23.1.2003, bytom Rómska 589/11, Pečovská Nová 

Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

Hlasovanie : Za  7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 343/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

prenájom unimobunky č. 1 nachádzajúcej sa na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi s 

príslušenstvom pre Miroslavu Červeňákovú, nar. 28.10.2004, bytom Rómska 589/11, 

Pečovská Nová Ves na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

Hlasovanie : Za  0                                       Proti    7                                      Zdržal sa       0   

                                 (Ing. Radoslav Lipjanec, Peter Novický, Ján Antol, 

      Júlia Čerkalová, Ing. Gabriela Kochanová, Martin Šoltýs, Bc. Mária Bečaverová) 

 

 

19.6. Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť Rastislava Bilého o prenájom pozemku na ul. 

Rómskej v Pečovskej Novej Vsi. Starosta obce uviedol, že obec v danej lokalite nedisponuje 

pozemkami na prenájom. 

 

Uznesenie č. 344/2022 

  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 Rastislava Bilého, nar. 22.11.1988, bytom ul. Rómska 580/11, Pečovská Nová Ves  

o prenájom pozemku na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

19.7. Poslanci  OZ zobrali na vedomie oznámenie  ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, sp. zn.: 

PNV-2022/001-ZSsMS-133 zo dňa 25.11.2022 o predpokladanej výške finančných 

prostriedkov – 10 600,- Eur, prijatých od rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD, MŠ, CVČ, 

nájomné a réžiu stravného za IV. štvrťrok 2022. 
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Uznesenie č. 345/2022 

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 

 

oznámenie ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves sp. zn. PNV-2022/001-ZSsMS-133 zo dňa 

25.11.2022 o predpokladanej výške finančných prostriedkov – 10 600,- Eur, prijatých od 

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

2022. 

 

Hlasovanie : Za     7                         Proti     0                              Zdržal sa       0  

 

 

K bodu č. 20 

20.1 V tomto bode programu poslanci OZ na návrh predsedu bytovej komisie Ing. Radoslava 

Lipjanca prejednali zrušenie nájmu bytu na základe žiadosti nájomníčky Márie Matvijovej 

a schválili dvoch nových nájomcov na nájomné byty v bytových domoch na ul. Kvetnej 40 

a 41 a dvoch náhradníkov pre prípad uvoľnenia ďalších nájomných bytov. 

   

Uznesenie č. 346/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

zrušenie nájomnej zmluvy medzi obcou Pečovská Nová Ves a nájomníčkou Máriou 

Matvijovou na prenájom 2-izbového bytu č. 12 nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového 

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

31.12.2022. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 347/2022 
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 Mareka Košča, nar. 

3.11.1995, bytom Fučíkova 876/116, Giraltovce na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 348/2022 
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 Bc. Luciu 
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Balážovú, r. Balážová, nar. 4.2.1994, bytom Bodovce 48 na obdobie od 1.1.2023 do 

31.12.2023. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

       

Uznesenie č. 349/2022 
Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje   

 

náhradníkov na pridelenie nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves na ul. Kvetnej 857 a 858 v Pečovskej Novej Vsi: 

 1-izbového bytu - Daniel Varga, nar. 2.7.1995, bytom Kamenica nad Torysou 165, 

 2-izbového bytu - Marcela Švačová, r. Švačová, nar. 23.9.1988, bytom Matice slovenskej 

19, Sabinov.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

         

20.2. V tomto bode poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o tom, že starosta obce 

nariadil  vykonať  riadnu  inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31. 12. 2022 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves v termíne od 8.12.2022 do 27.1.2023. 

 Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 350/2022 

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 o nariadení  starostu obce Pečovská Nová Ves vykonať  riadnu  inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2022 v zmysle ustanovení §§ 29, 

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

termín začatia a ukončenia inventarizácie je od 8.12.2022 do 27.1.2023.  

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

20.3 V tomto bode programu poslanci OZ zobrali na vedomie záznam o výsledku kontroly 

vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v obci Pečovská Nová Ves so zameraním na 

príjmy obce na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie KA-005/2022/1070 

z októbra 2022. 

 

Uznesenie č. 351/2022 
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   

 

záznam o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v obci Pečovská 

Nová Ves so zameraním na príjmy obce na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas 

pandémie KA-005/2022/1070 z októbra 2022. 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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20.4. Poslanci OZ prejednali žiadosť a schválili prenájom 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. 352/2022 

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 I. poschodí v budove zdravotného 

strediska na ul. Hlavnej 79, Pečovská Nová Ves pre spoločnosť MEDI-INFANS, s.r.o., ul. 

Prostějovská 125, Prešov za účelom vykonávania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež 

(pediatrická ambulancia) na dobu od 1.1.2023 do 31.12.2024.  

  

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

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

verejnoprospešnou stavbou spojenou s predĺžením 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 v kontexte ostatného vodovodu v obci do správy Východoslovenskej 

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

ul. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, pričom podľa vyjadrenia budúceho správcu vodovodu 

nepostačuje samostatné uznesenie o zverení konkrétneho vodovodu do správy (uznesenie OZ 

č. 225/2022 zo dňa 26.8.2022), ale nakoľko správca nerieši zmluvu o správe samostatnými 

dodatkami k pôvodnej zmluve, ale komplexnou zmenou komplexnej zmluvy o správe za celú 

obec, predložil návrh v rozsahu usmernenia budúceho správcu vodovodu. 

     Poslanci OZ schválili zverenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves do 

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

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

 

Uznesenie č. 353/2022 

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 infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Pečovská 

Nová Ves 

Vodovod Materiál DN Dĺžka 

Rozvodné potrubie PVC 110 5732,00 m 

Potrubie „5“ PVC 100 565,00 m 

Potrubie „5-3“ PVC 100 125,00 m 

Rozvodná sieť ul. Jabloňová  HDPE SDR 11 100 92,69 m 

Rozvodná sieť ul. Jabloňová  HDPE SDR 11 80 111,31 m 

Rozvodná sieť ul. Jabloňová  HDPE SDR 11 80 48,00 m 

Rozvodná sieť ul. Školská  HDPE SDR 17 90 184,50 m 

Rozvodná sieť ul. Jabloňová  HDPE 100 57,35 m 

Rozvodná sieť ul. Jabloňová  HDPE 80 120,05 m 

Rozvodná sieť ul. Jabloňová  HDPE 80 57,52 m 
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Rozvodná sieť ul. Mlynská „6-4-2“  HDPE 80 168,37 m 

Rozvodná sieť ul. Ľutinská „4-3“  HDPE 100 175,60 m 

Rozvodná sieť ul. Na Pečovec „5-1-1“  HDPE 100 124,85 m 

Rozvodná sieť ul. Záhradná „4-2“  HDPE 100 315,50 m 

Rozvodná sieť ul. Záhradná „4-2-1“  HDPE 80 55,16 m 

Rozvodná sieť ul. Južná  HDPE 80 411,20 m 

Prepojovacie potrubie  HDPE 100 37,20 m 

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

  Spolu 8 597,30 m 

Počet prípojok : 253 ks pričom prípojky nie sú predmetom výkonu správy majetku obce. 

 

b) Výška obstarávacej ceny obcou Pečovská Nová Ves: 737.154,63 Eur  

 (slovom: Sedemstotridsaťsedemtisícjedenstopäťdesiatštyri 63/100 Eur) 

 

Názov majetku: Vodovod Pečovská Nová Ves 

              Názov majetku: Vodovod Pečovská Nová Ves – II. etapa, potr. „5“ a „5-3“ 

Názov majetku: Rozšírenie vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, ul. Jabloňová – I. etapa 

Názov majetku: Rozšírenie vodovodu v obci Pečovská Nová Ves, ul. Školská 

Názov majetku: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 

     Názov majetku: Dobudovanie vod. a kan. v obci Pečovská N. Ves, SO 01 Vodovod,  

                                  Záhradná ul. 

              Názov majetku: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská N. Ves, SO 01 SO 02,  

                                          Hlavná ul., Južná, Poľský dvor  

 

c) Bezodplatne, na dobu neurčitú. Ostatné náležitosti budú zmluvne upravené. 

 

Hlasovanie : Za  7                            Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

 

20.6. V rámci predmetného bodu programu referentka OcÚ Alena Nalevanková predniesla 

návrh na odpis pohľadávky - dlhu na nájomnom za prenájom pozemkov na ul. Rómskej 

v Pečovskej Novej Vsi, konkrétne u nájomcov: 

 Milan Červeňák, nar. 26.5.1988, bytom Rómska 680/25, Pečovská Nová Ves, 

 Tomáš Červeňák, nar. 14.5.1990, bytom Rómska 680/27, Pečovská Nová Ves, 

 Stanislav Husár, nar. 7.1.1984, bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves,  

 Marek Husár, nar. 16.2.1990 , bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves.  

Uviedla, že dôvod odpisu pohľadávok je ten, že s uvedenými nájomcami boli prenajímateľom 

podpísané Zmluvy o nájme pozemkov v rokoch 2010 až 2012,  ktoré ako sa neskôr zistilo nie 

sú vo vlastníctve prenajímateľa. Nájomcovia napriek zisteniu skutkového stavu veci Zmluvu 

o nájme pozemkov nenapadli a prestali platiť nájomné. Obec k dnešnému dňu vedie 

pohľadávky voči uvedeným nájomcom. Navrhla schváliť odpis pohľadávky k dnešnému dňu: 

1. Stanislav  Husár, nar. 7.1.1984 a manž. Paula Husárová rod. Gabčová,  nar. 14.4.1991, 

parcela KN-C 1492/4 o výmere 88 m2 a parcelné číslo KN-C 1494/52 o výmere 67 m2 k.ú. 

Pečovská Nová Ves v celkovej sume 310,- Eur. 

2. Marek Husár, nar. 16.2.1990, parcela KN-C 1492/10  o výmere 165 m2 k.ú. Pečovská Nová 

Ves v celkovej sume 330,- Eur. 

3. Milan Červeňák, nar. 26.5.1988, parcela KN-C 1492/6 o výmere 150 m2 k.ú. Pečovská 

Nová Ves v celkovej sume 240,- Eur. 
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4. Tomáš Červeňák, nar. 14.5.1990, parcela KN-C 1492/7 o výmere 150 m2  k.ú. Pečovská 

Nová Ves v celkovej sume 150,- Eur. 

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

prítomných o skutkovom stave prenájmu vyššie uvedených pozemkov obcou od Slovenského 

pozemkového fondu a následného prenájmu pozemkov obcou vyššie uvedeným osobám. 

 Poslanci OZ schválili odpis pohľadávok na nájme k dátumu 9.12.2022. 

 

Uznesenie č. 354/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpis pohľadávky - dlhu na nájomnom za prenájom pozemkov - parcely KN-C 1492/4  

o výmere 88 m2 a  KN-C 1494/52 o výmere 67 m2 k.ú. Pečovská Nová Ves v celkovej sume 

310,- Eur ku dňu 9.12.2022 u nájomcov Stanislav Husár, nar. 7.1.1984 a manž. Paula 

Husárová rod. Gabčová,  nar. 14.4.1991, obaja bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 355/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpis pohľadávky - dlhu na nájomnom za prenájom pozemku - parcela KN-C 1492/10  

o výmere 165 m2 k.ú. Pečovská Nová Ves v celkovej sume 330,- Eur ku dňu 9.12.2022 

u nájomcu Marek  Husár, nar. 16.2.1990, bytom Rómska 680/30, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 356/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpis pohľadávky - dlhu na nájomnom za prenájom pozemku - parcela KN-C 1492/6  

o výmere 150 m2 k.ú. Pečovská Nová Ves v celkovej sume: 240,- Eur ku dňu 9.12.2022 

u nájomcu Milan Červeňák,  nar. 26.5.1988, bytom Rómska 680/25, Pečovská Nová Ves. 

 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   

 

Uznesenie č. 357/2022 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odpis pohľadávky - dlhu na nájomnom za prenájom pozemku - parcela KN-C 1492/7   

o výmere 150 m2, k.ú. Pečovská Nová Ves v celkovej sume 150,- Eur ku dňu 9.12.2022 

u nájomcu Tomáš  Červeňák,  nar. 14.5.1990, bytom Rómska 680/27, Pečovská Nová Ves. 

Hlasovanie : Za   7                             Proti     0                              Zdržal sa       0   
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K bodu č. 21 

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

vystúpili: 

 Poslankyňa OZ Júlia Čerkalová sa informovala na úpravu toku potoka Ľutinka v časti 

od cestného mosta na ceste I/68 smerom k mostu na ul. Na Trubalovec. Starosta obce ju 

informoval o tom, ako postupuje obec vo veci ochrany pred povodňami a vybrežením 

Ľutinky.  

 

 

K bodu č. 22 

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

podnety, nakoľko na zasadnutí OZ neboli v čase prejednávania tohoto bodu programu 

prítomní žiadni zástupcovia verejnosti. 

 

 

K bodu č. 23 

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

rozpočtu obce na rok 2023, pozval ich na vianočné trhy organizované obcou na sobotu 

17.12.2022 a zaželal im a ich rodinám požehnané Vianoce plné pokoja, radosti v zdraví, 

v šťastí, v kruhu svojich rodín a najbližších. Potom ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Ing. Radoslav Lipjanec - 

Martin Šoltýs - 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                                     Štefan Vaľuš                             

       starosta obce                                                                                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alena Nalevanková  


