
U z n e s e n i e  
 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pečeňany konaného dňa 27.09.2019 
 
 
Uznesenie č. 39/2019 k bodu programu č. 2 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: predložený program obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2019 
konštatuje: potrebu riadiť sa týmto programom 
schvaľuje: uvedený program 
 
 
Uznesenie č. 40/2019 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. 41/2019 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. Dušan Šprtka, p. Tomáš 
Ondrejka 
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko,  Magdaléna Kobydová, 
            Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:           nikto 
Kto sa zdržal:           nikto 
 
 
Uznesenie č. 42/2019 k bodu programu č. 6 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 
Berie na vedomie: Žiadosť p. A.Štrbavej  o schválenie individuálnej bytovej výstavby 
konštatuje: potrebu schválenia žiadosti 
schvaľuje: Žiadosť p. Anny Štrbavej o schválenie individuálnej bytovej výstavby   
 
 
 
Za prijatie uvedené uznesenia hlasoval: Michal Benko,  Magdaléna Kobydová,       



                                                                   Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:             nikto 
Kto sa zdržal:            nikto 
 
 
Uznesenie č. 43/2019 k bodu programu č. 7 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: Zásady podávania, prerokovania a evidovania oznámení týkajúcich sa 
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti    
konštatuje:  potrebu schválenia uvedených zásad  
schvaľuje: Zásady podávania, prerokovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality 
alebo inej protispoločenskej činnosti  
  
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko,  Magdaléna Kobydová,  
            Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:            nikto 
Kto sa zdržal:           nikto 
 
Uznesenie č.44/2019 k bodu programu č. 8 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : Žiadosť p. Juraja Kováčika o odkúpenie pozemku, p.č. 384/2 
Konštatuje : Žiadosť p. J. Kováčika o odkúpenie pozemku 
Schvaľuje : Žiadosť p. J. Kováčika o odkúpenie p.č. 384/2 s umožnením prístupu  vlastníka 
Alberta Bereša na jeho pozemok 
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko, Magdaléna   
                                                                     Kobydová, Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
Kto je proti :                nikto 
Kto sa zdržal :             nikto 
  
Uznesenie č. 45/2019 k bodu programu č. 9                                                                              
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : úpravu rozpočtu z dôvodu poskytnutia dotácie na kuchyňu v KD vo 
výške 7 678 € 
Konštatuje : Nutnosť schváliť úpravu rozpočtu 
Schvaľuje : úpravu rozpočtu z dôvodu poskytnutia dotácie na bežnom príjme a výdaji vo 
výške 7678 €.  
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko, Magdaléna          
                                                                     Kobydová, Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
Kto je proti :             nikto 
Kto sa zdržal :           nikto 
 



Uznesenie č. 46/2019 k bodu programu č. 10 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: Žiadosť OŠK o poskytnutie dotácie vo výške 1200 €. 
konštatuje: potrebu poskytnutia dotácie 
schvaľuje: Dotáciu pre OŠK vo výške 1200 €. 
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Magdaléna Kobydová, 
            Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:           nikto 
Kto sa zdržal:           nikto 
 
 
Uznesenie č. 47/2019 k bodu programu č.11 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: uskutočniť oslavu k mesiacu úcty k starším, oslavu jubilujúcich osôb 
a poskytnutím darčekov vo výške 500€. 
konštatuje: potrebu schválenia uskutočnenia oslavy úcty k starším, jubilantov 
schvaľuje: oslavu a príspevok na predmetné darčeky vo výške 500€. 
 
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko,  Magdaléna Kobydová, 
              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:             nikto 
Kto sa zdržal:             nikto 
 
Uznesenie č. 48/2019 k bodu programu č. 19 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: dať vypracovať kalendáre pre každú domácnosť obci, ako pozornosť obce  
a poďakovanie za uplynulý rok 2019,  
konštatuje: potrebu dať vypracovať kalendáre r. 2020 
schvaľuje: vypracovanie stolových kalendárov na rok 2020 . 
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko,  Magdaléna Kobydová, 
              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka  
kto je proti:             nikto 
Kto sa zdržal:              nikto 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Uznesenie č. 49/2019 k bodu programu č. 20 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: Dodatok č.1,VZN č. /2016 z 3.12.2016 ohľadom zvýšenia ročného 
poplatku za smetí na 23,- € na rok 2020 
konštatuje:  Prijať dodatok č.1, k VZN č.2/2016 za účelom zvýšenia ročného poplatku za 
smetí na 23,- € na rok 2020 
schvaľuje: Prijatie dodatku č. 1,k VZN č. 2/2016 z 3.12.2016 ohľadom zvýšenia ročného 
poplatku za smetí na rok 2020 vo výške 23,- na osobu  
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval: Michal Benko, Magdaléna Kobydová, 
              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:              nikto 
Kto sa zdržal:             nikto  
 
 
 
 
Uznesenie č. 50/2019 k bodu programu č. 21 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: - vykonať vonkajšie úpravy na sklade pri materskej škole 
konštatuje:  - potrebu vykonania vonkajších úprav skladu  
                      
schvaľuje: - vykonanie vonkajších úprav na sklade pri materskej škole a finančné   
                      prostriedky na úpravu skladu .  
 
Za prijatie uvedených uznesení hlasoval: Michal Benko,  Magdaléna Kobydová, 
              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:             nikto 
Kto sa zdržal:              nikto  
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 51/2019 k bodu programu č. 22 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie: - zakúpenie umývačky riadu do materskej školy   
                   



konštatuje: -  potrebu zakúpenia umývačky  
                    
schvaľuje: - finančné prostriedky na zakúpenie umývačky riadu do kuchyne materskej školy. 
 
Za prijatie uvedených uznesení hlasoval: Michal Benko, Magdaléna Kobydová, 
              Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka 
kto je proti:             nikto 
Kto sa zdržal:             nikto 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pečeňanoch, dňa 27.9.2019     Bc. Jozef Lukniš 
         Starosta Obce 
 
  
 
 
  
 
  
 


