
Zápisnica  z 3 zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.04.2019 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oboznámenie s programom verejného zastupiteľstva a jeho schválenie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Zvolenie návrhovej komisie 

5. Príhovor starostu 

6. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

7. Žiadosť hasičov o dotáciu a vybetónovanie plochy pred hasičovňou, žiadosť 

o zaradenie do funkcie strojníka a člena DHZ  

8. Schválenie VZN o rozkopávke 

9. Žiadosť PZ Višňov o dotáciu 

10. Žiadosť p. M. Malíka o prekrytie kanála pred svojím rodinným domom 

11. Žiadosť MŠ o vybavenie šatne o šatníkové skrinky 

12. Schválenie finančných prostriedkov na opravu chodníka na cintoríne a výmena 

hlavného kríža 

13. Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov na dopravu na divadelné 

predstavenie do Nitry a výlet pre deti mš do Piešťan 

14. Diskusia 

15. Schválenie uznesení 

16. Ukončenie 

 

 

 

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta Bc. Jozef Lukniš. Privítal poslancov OZ, 

kontrolórku obce. 

2. Prítomných oboznámil s programom a tento predložený bol schválený. 

3. Za zapisovateľa bola určená p. Magdaléne Kobydová a za overovateľov p. 

Michal Benko a p. Tomáš Ondrejka.  

4. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení nasledovní poslanci: p. Michal 

Benko, p. Miloš Jakab, p. Tomáš Ondrejka 

5. Príhovor starostu – starosta sa prihovoril k poslancom, zhodnotil prácu OZ 

počas uplynulých troch mesiacoch. Poďakoval za súčinnosť pri aktivitách 

konaných v obci nielen poslancom, ale aj občanom, ktorí sa akýmkoľvek 

pričinili pri pochovávaní basy, fašiangoch, detský maškarný ples, jarné 

upratovanie v celej obci, na cintoríne a príjazdových cestách.     

6. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo a schválilo hlavné úlohy kontrolnej 

činnosti, ktoré predložila kontrolórka obce p. Mgr. Gálisová.  

7. DHZ bola schválená dotácia na rok 2019 vo výške 800,- €. Zaradenie do 

funkcie strojníka a člena DHZ OZ schválilo a súčasne schválilo vybetónovanie 



parkovacej plochy pred požiarnou zbrojnicou za najprístupnejšiu cenovú 

ponuku. Práce budú prevedené svojpomocne.  

8. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o rozkopávke, týkajúce sa prác ohľadom 

pripojenia sa na inžinierske siete pri výstavbe rodinných domov v obci. Ide 

o povolovanie rozkopávok chodníkov a verejnej zelene a verejných 

priestranstiev. Poplatok sa vyrubuje pre občanov 33,- € a pre právnické osoby 

99,- €.  

9. Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre PZ Višňov na rok 2019 vo výške 

120 €. 

10.  OZ sa zaoberalo žiadosťou p. M. Malíka a súhlasí s prekrytím kanála pred 

jeho rodinným domom na vlastné náklady. Bude zabezpečená dostatočná 

priepustnosť kanála, čistenie, údržba na vlastné náklady.  

11. Potrebou vybavenia šatne novými skrinkami v materskej sa zaoberalo obecné 

zastupiteľstvo, ktoré súhlasí s vybavením novými skrinkami a cenou najnižšou 

v ponuke.   

12. Zlý stav chodníka si vyžaduje opravu chodníka na cintoríne s ktorou súhlasí 

obecné zastupiteľstvo a taktiež súhlasí s  výmenou kríža za nový. Obe práce 

budú realizované za najnižšiu cenovú ponuku na trhu. 

13. S poskytnutím finančných prostriedkov na dopravu autobusu na divadelné 

predstavenie do Nitry súhlasí obecné zastupiteľstvo a taktiež súhlasí so 

zaplatením autobusovej dopravy pre deti materskej školy na výlet do Piešťan. 

14. V diskusii sa rozoberali pripravované akcie na ďalšie obdobie, ako je stavanie 

mája, deň detí, a ďalšie. Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené aj so 

zamestnaním p. Ivana Záhumenského na polovičný úväzok. Ďalej sa zaoberalo 

pripomienkami z verejnej schôdze. Najviac sa rozoberala otázka triedenia 

odpadu v obci, ako aj odvoz veľkoobjemového kontajnera na cintoríne 

a nahradenie 1100 l nádobou, ktorá bude umiestnená pred cintorínom a odvoz 

bude spolu v termínoch s domovým odvozom odpadu.. Na žiadosť občanov 

bude objednaný kontajner na elektroodpad a na domový odpad. Bol návrh na 

vytvorenie zberného dvora, taktiež možnosť zavedenia kamerového systému 

hlavne na autobusovej zastávke, kde nádoby na triedený odpad a občania do 

týchto kontajnerov dávajú aj odpad, ktorý tam nie je určený. Občania sa 

sťažovali, že sa robí skládka odpadu na Borine a za kostolom. 

15. Všetky uznesenia k bodom programu2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13, boli schválené 

obecným zastupiteľstvom v plnom rozsahu. 

16. Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na 3. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré ukončil.          

 

    

 

 

 

 



Zapisovateľ: Magdaléna Kobydová 

 

 

 

Overovatelia: Michal Benko, Tomáš Ondrejka 

 

 

 

 

 

 

 

V Pečeňanoch dňa 04.04.2019    Bc. Jozef Lukniš 

         Starosta obce  

 

       


