Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.01.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Zloženie sľubu poslankyne novozvoleného obecného zastupiteľstva p.
Kobydová
2. Otvorenie zasadnutia
3. Oboznámenie s programom verejného zastupiteľstva a jeho schválenie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Zvolenie návrhovej komisie
6. Príhovor starostu
7. Návrh poslancov o činnosti v obci
8. Informácia o doplatkoch k dotácií za stravu v MŠ – predškoláci
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Bezdek
10.Predstavenie plánu práce Občianske združenie scénického tanca
11.Žiadosť o poskytnutie priestoru na cvičenie počas zimných mesiacov v MŠ – p.
Rusnáková
12.Žiadosť o poskytnutie priestorov na úschovu kostýmov- p. Rusnáková
13.Žiadosť o dotáciu pre OŠK 1050,- € - p. Benko
14.Návrh zakúpenia sušičky na prádlo pre OŠk
15.Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Kováčik
16.Prejednať – ťažné na obecnom vozidle
17.Schválenie mesačných úprav rozpočtu
18.Diskusia
19.Schválenie uznesení
20.Ukončenie

1. Pred zasadnutím obecného zastupiteľstva p. Magdaléna Kobydová zložila
dodatočne sľub, aby sa mohla oficiálne zúčastniť na obecnom zastupiteľstve.
2. Zasadnutie otvoril a viedol starosta Bc. Jozef Lukniš. Privítal poslancov OZ.
3. Prítomných oboznámil s programom a tento predložený bol schválený.
4. Za zapisovateľa bola určená p. Magdaléne Kobydová a za overovateľov p.
Dušan Šprtka a p. Tomáš Ondrejka.
5. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení nasledovní poslanci: p. Michal
Benko, p. Miloš Jakab, p. Tomáš Ondrejka
6. Príhovor starostu – starosta sa prihovoril k poslancom, aby spoločne riešili
problémy a navrhovali činnosti na zlepšenie života obyvateľov v obci. Ďalej
poďakoval občanom a poslancom, ktorý sa zúčastnili na oprave prípojky vody
v Materskej škole, menovite: p. Marián Kosiba st., p. Tomáš Ondrejka, p. Juraj
Broniš, p. Ľuboš Oravec, p. Milan Broniš, Peter Magdolen, Ivan Záhumenský.

7. Každý z poslancov navrhol svoju predstavu o činnosti v obci – navrhla sa
výstavba chodníka pred Obecným úradom, urnový háj na cintoríne. Starosta
musí vypracovať kalkulácie na tieto návrhy, do ďalšieho OZ. Navrhla sa
úprava miesta na triedenie odpadu.
8. Starosta informoval poslancov o dotácií na stravu pre predškolákov v MŠ,
ktorá je zo štátu 1,20 €. Doplatok na stravné si bude hradiť rodič dieťaťa. OZ
s uvedeným súhlasí.
9. Starosta predložil žiadosť p. Bezdeka o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorá
bola podaná dňa 07.12.2018. Nájomná zmluva bude vyhotovená aj s novými
platobnými podmienkami, a zmenou otváracích hodín. OZ súhlasí s touto
žiadosťou.
10.Starosta predstavil plán práce Občianskeho združenia scénického tanca Violin
Dance na rok 2019, ktorý vedie p. Rusnáková
11.Na obecný úrad bola podaná žiadosť p. Rusnákovej dňa 27.12.2018,
o poskytnutie priestorov na cvičenie počas zimných mesiacov v Materskej
škole. Poslanci OZ s poskytnutím priestorov v MŠ súhlasia.
12.Tiež bola podaná žiadosť na úschovu kostýmov od p. Rusnákovej. Starosta
zabezpečí priestory a skrine na úschovu kostýmov.
13.Starosta predložil žiadosť OŠK od predsedu klubu p. Benku o poskytnutie
dotácie v sume 1050,- € na prvý polrok. OZ túto žiadosť prejednalo.
14.Nakoľko v priestoroch OŠK sa v zimných mesiacoch nemajú kde sušiť dresy
a uteráky pre OŠK, a vo vnútri sa sušením vytvára veľká vlhkosť. Po
vzájomnej dohode, starosta navrhol zakúpenie sušičky. OZ s navrhnutím
súhlasí.
15.Starosta predložil poslancom žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p.
Kováčika v budove potravín, ktorá bola podaná dňa 31.12.2018.Obecné
zastupiteľstvo s touto žiadosťou súhlasí. Vypracuje sa dodatok k nájomnej
zmluve.
16.Prejednala sa kúpa ťažného zariadenia na obecnom vozidle, nakoľko je táto
kúpa potrebná hlavne v letných mesiacoch na odvoz pokosenej zelene. OZ
s kúpou ťažného zariadenia súhlasia.
17.Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s mesačnými úpravami rozpočtu
v zmysle zákona č. 583 z roku 2004, § 14.
18.Poslanci sa spolu so starostom pustili do diskusie. Rozoberali sa témy ako sú
blížiaci sa 12. Maškarný ples, ktorý bude 23.02.2019. Je potrebné osloviť
podnikateľov v obci a najmä obchodných partnerov o sponzorský dar do
tomboly. Vstupné bolo dohodnuté na 4,- €. P. Kobydová informovala, je
potrebné zaistiť fotografa p. M. Zachara na Maškarný ples. Od poslancov bola
požiadavka na zakúpenie pásky na ruky na označenie a tombolové lístky.
Ďalej p. Ondrejka požiadal o prístup na facebookovu stránku obce Pečeňany,
nakoľko chce zverejňovať informácie na tejto stránke.
Riešilo sa miesto kontajnera na cintoríne, výmole na cestách, ktoré sa budú
riešiť hneď po zimných mesiacoch.

P. Benko sa informoval o označení smerovej tabule do obce Pečeňany na
úseku Rybany – Borčany.
Ďalšou témou bolo osvetlenie obce, postupne by sa povymieňali všetky staré
lampy za led lampy.
19.Všetky uznesenia k bodom programu č. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 boli
schválené obecným zastupiteľstvom v plnom rozsahu.
20.Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a 2. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľ: Magdaléna Kobydová

Overovatelia: Dušan Šprtka, Tomáš Ondrejka

V Pečeňanoch dňa 07.01.2019

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce

