
U z n e s e n i e  

 
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pečeňany konaného dňa 04.04.2019 

 

 

 

Uznesenie č. 18/2019 k bodu programu č. 2 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: predložený program obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.04.2019 

konštatuje: potrebu riadiť sa týmto programom 

schvaľuje: uvedený program 

 

 

Uznesenie č. 19/2019 k bodu programu č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

konštatuje: nutnosť určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

schvaľuje: zapisovateľa p. Magdalénu Kobydovú, overovateľov p. Michala Benku a p. 

Tomáša Ondrejku. 

 

 

Uznesenie č. 20/2019 k bodu programu č. 4 

 

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. 21/2019 k bodu programu č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

Berie na vedomie: hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

konštatuje: potrebu schválenia hlavných úloh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

schvaľuje: hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, predložené 

p.Mgr.Ľ.Gálisovou, kontrolórkou obce  

 

 



 

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

                                                                   Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:             nikto 

Kto sa zdržal:            nikto 

 

 

Uznesenie č. 22/2019 k bodu programu č. 7a 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: žiadosť hasičov o dotáciu   

konštatuje:  potrebu schváliť dotáciu, pre činnosť DHZ   

schvaľuje: žiadosť o dotáciu vo výške 800,- €,  

  

 

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.22/2019 k bodu programu č. 7b 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : vybetónovanie plochy pred hasičovňou 

Konštatuje :potrebu vybetónovania plochy pred hasičovňou 

Schvaľuje : vybetónovanie plochy pred hasičovňou 

 

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. 22/2019 k bodu programu č. 7c                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : zaradenie do funkcie strojníka a člena DHZ 

Konštatuje : zaradenia do funkcie strojníka a člena DHZ 

Schvaľuje : zaradenie do funkcie strojníka a člena DHZ 

 

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. 23/2019 k bodu programu č. 8 

 

Obecné zastupiteľstvo 



 

Berie na vedomie: VZN č. 1/2019 o rozkopávke 

konštatuje: nutnosť schválenia VZN č. 1/2019 o rozkopávke 

schvaľuje: N VZč.1/2019 o rozkopávke 

 

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. 24/2019 k bodu programu č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: žiadosť PZ Višňov o dotáciu vo výške 120 €. 

konštatuje: schválenie dotácie pre PZ Višňov Borčany 

schvaľuje: dotáciu pre PZ Višňov Borčany vo výške 120 € 

 

 

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. 25/2019 k bodu programu č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: Žiadosť p. M.Malíka o prekrytie kanála pred svojim rodinným domom 

konštatuje: schválenia žiadosti o prekrytie kanála 

schvaľuje: žiadosť p. M. Malíka o prekrytie kanála pred svojím rodinným domom na vlastné 

náklady spojené s celkovou údržbou kanála 

 

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. 26/2019 k bodu programu č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: žiadosť o vybavenie novými skrinkami v šatni materskej škole za 

najnižšiu cenu 

konštatuje:  potrebu vybavenia šatne novými skrinkami za najnižšiu cenu  

schvaľuje: vybavenie šatne novými skrinkami v materskej škole za najnižšiu cenu v ponuke  

 



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. 27/2019 k bodu programu č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: - schválenie finančných prostriedkov na opravu chodníka na cintoríne    

                                - schválenie finančných prostriedkov výmenu hlavného kríža 

konštatuje:  - nutnosť opravy chodníka  

                     - potrebu výmeny hlavného kríža za najnižšiu cenu na trhu 

schvaľuje: - finančné prostriedky na opravu chodníka na cintoríne 

                   - finančné prostriedky  na vyhotovenie hlavného kríža .  

 

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. 28/2019 k bodu programu č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie: - zaplatenie autobusovej dopravy na divadelné predstavenie do Nitry   

                                - zaplatenie autobusovej dopravy výlet detí z materskej školy do Piešťan 

konštatuje: - poskytnutie finančných prostriedkov na autobusovú dopravu do Nitry   

                    - poskytnutie finančných prostriedkov na autobusovú dopravu do Piešťan 

schvaľuje: - finančné prostriedky na autobusovú dopravu na divadelné predstavenie do Nitry   

                   - finančné prostriedky na autobusovú dopravu na výlet pre deti z materskej školy 

do Piešťan 

 

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

              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 

kto je proti:             nikto 

Kto sa zdržal:             nikto 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V Pečeňanoch, dňa 04.04.2019     Bc. Jozef Lukniš 

         Starosta Obce 

 

  

 

 

  

 

  

 


