
U z n e s e n i e  

 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pečeňany konaného dňa 07.01.2019 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2019 k bodu programu č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: predložený program obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.01.2019 

konštatuje: potrebu riadiť sa týmto programom 

schvaľuje: uvedený program 

 

 

Uznesenie č. 8/2019 k bodu programu č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

konštatuje: nutnosť určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

schvaľuje: zapisovateľa p. Magdalénu Kobydovú, overovateľov p. Dušana Šprtku a p. 

Tomáša Ondrejku. 

 

 

Uznesenie č. 9/2019 k bodu programu č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: zvolenie návrhovej komisie 

konštatuje: potrebu zvolenia komisie 

schvaľuje: návrhovú komisiu v zložení p. Michal Benko, p. Miloš Jakab, p. Tomáš Ondrejka 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová, 

            Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:           nikto 

Kto sa zdržal:           nikto 

 

 

Uznesenie č. 10/2019 k bodu programu č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

Berie na vedomie: informáciu o dotácií z štátu na stravu pre predškolákov v MŠ 

konštatuje: potrebu schválenia doplatku za stravnú jednotku, ktorú si budú hradiť rodičia 

predškolákov nakoľko dotácia je vo výške 1,20 na dieťa 

schvaľuje: schvaľuje doplatok za stravnú jednotku, ktorú si budú hradiť rodičia predškolákov 

 

 

 



Za prijatie uvedených uznesení hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová,       

                                                                   Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:             nikto 

Kto sa zdržal:            nikto 

 

 

Uznesenie č. 11/2019 k bodu programu č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Bezdeka, a zmenu platobných 

podmienok a nových otváracích hodín. 

konštatuje: rešpektovanie žiadosti p. Bezdeka o predĺženie nájomnej zmluvy 

schvaľuje: predĺženie nájomnej zmluvy, a zmenu platobných podmienok a otváracích hodín. 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová,  

            Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:            nikto 

Kto sa zdržal:           nikto 

 

 

Uznesenie č. 12/2019 k bodu programu č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: žiadosť  o poskytnutie priestorov na cvičenie počas zimných mesiacov v 

Materskej škole od p. Rusnákovej 

konštatuje: nutnosť schválenia žiadosti p. Rusnákovej, nakoľko sú lepšie podmienky 

v Materskej škole 

schvaľuje: žiadosť p. Rusnákovej 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová, 

            Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:           nikto 

Kto sa zdržal:           nikto 

 

 

Uznesenie č. 13/2019 k bodu programu č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: pridelenie dotácie OŠK na 1. polrok 2019 

konštatuje: nutnosť schválenia uvedenej dotácie pre chod OŠK 

schvaľuje: dotáciu na 1. polrok 2019 vo výške 1050,- € 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová, 

              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:             nikto 

Kto sa zdržal:             nikto 

 



Uznesenie č. 14/2019 k bodu programu č. 14 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: návrh zakúpenia sušičky na prádlo pre OŠK 

konštatuje: nutnosť zakúpenia sušičky pre OŠK 

schvaľuje: kúpu sušičky pre OŠK v hodnote cca 572,- € 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová, 

              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka  

kto je proti:             nikto 

Kto sa zdržal:              nikto 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2019 k bodu programu č. 15 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Kováčika  

konštatuje:  rešpektovanie žiadosti p. Kováčika o predĺženie nájomnej zmluvy 

schvaľuje: predĺženie nájomnej zmluvy a vypracovanie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve č. 

1/2016 zo dňa 19.08.2016. 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová, 

              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:              nikto 

Kto sa zdržal:             nikto  

 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2019 k bodu programu č. 16 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: návrh zakúpenia ťažného zariadenia na obecné vozidlo 

konštatuje: nutnosť zakúpenia ťažného zariadenia na obecné vozidlo 

schvaľuje: kúpu ťažného zariadenia  v hodnote obvyklej na trhu 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová, 

              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:             nikto 

Kto sa zdržal:              nikto  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 17/2019 k bodu programu č. 17 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: potrebné mesačné úpravy 

konštatuje: potrebu vykonať mesačné úpravy rozpočtu 

schvaľuje: mesačné úpravy rozpočtu v zmysle zákona č. 583 z roku 2004, §14. 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Miloš Jakab, Magdaléna Kobydová, 

              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:             nikto 

Kto sa zdržal:             nikto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pečeňanoch, dňa 07.01.2019     Bc. Jozef Lukniš 

         Starosta Obce 

 

  

 

 

  

 

  

 


