
Zápisnica  z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.9.2019 
 

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. Žiadosť p.A.Štrbavej o schválenie individuálnej bytovej výstavby 
7. Schválenie zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich 

sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti    
8. Žiadosť p. J.Kováčika o odkúpenie pozemku 
9. Schválenie úpravy rozpočtu na základe poskytnutia dotácie z ÚV SR na 

rekonštrukciu a vybavenie kuchyne 
10.  Žiadosť obecného športového klubu o dotáciu 
11. Prerokovanie príprav  úcty k starším 
12. Oboznámenie sa s prácami ohľadom rekonštrukcie kuchyne. 
13.  Vyhodnotenie furmanských pretekov. 
14.  Oboznámenie sa s prácami na cintoríne 
15.  Oprava strechy na obchode  
16.  Prerokovanie prípravy na slávnosť Mikuláša 
17.  Schválenie príspevku na vianočný večierok 
18.  Prerokovanie príprav na batôškový Silvester 
19.  Vyhotovenie kalendárov pre občanov 

     20.  Dodatok č. 1, k VZN č. 2/2016 z 3.12.2016 ohľadom ročného poplatku za 
smetí na   
            rok 2020 
     21. Vonkajšie úpravy skladu pri materskej škole 
     22.  Zakúpenie umývačky riadu do materskej školy  

23.Diskusia 
24. Schválenie uznesení 
25.Ukončenie 

 
 
 

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta Bc. Jozef Lukniš. Privítal poslancov OZ,  
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, D. Šprtka. 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 prácach a akciách konaných v prospech obce.     

6. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo a prerokovalo žiadosť p. Anny Štrbavej, 
p.JUDr. Vladimír Minčič  podrobne oboznámil poslancov s projektom 
výstavby 14 rodinných domov, s celkovými prácami ohľadom prístupu 
k plánovanej výstavbe.  

7. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo so zásadami podávania a evidovania 
oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ktoré 
je potrebné prijať a schváliť.   

8. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo a schválilo žiadosť p. Juraja Kováčika 
ohľadom odkúpenie pozemku parcela č. 384/2, ktorý sa nachádza pri jeho 
rodinnom dome a dlhodobo ho užíva. OZ nemá námietky voči predajú, všetky 
náležitosti si pripraví sám p. J. Kováčik spolu s vkladom do katastra. Zároveň 
umožní prístup p.Albertovi Berešovi na jeho pozemok.    

9. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo schválením úpravy rozpočtu, na základe 
poskytnutia dotácie z ÚV SR vo výške 13 000 €. Táto dotácia bola rozdelená 
na bežné a kapitálové výdavky. Úprava rozpočtu sa bude týkať úpravy bežného 
príjmu a výdaja vo výške  7678 €.   

10.  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dotáciu pre obecný športový 
klub vo výške 1200 €.   

11. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravami ohľadom mesiaca úcty 
k starším a zároveň aj uvítaním jubilujúcich osôb. Uvítaním deti do života sa 
uskutoční v mesiaci november. Schválilo program, občerstvenie a predmetné 
darčeky vo výške 500 €. 

12.  Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prácami, ktoré treba uskutočniť ohľadom 
príprav, keďže treba aby bolo všetko nachystané tak, aby sa mohla uskutočniť 
rekonštrukcia a vybavenie kuchyne, na ktorú obec dostala finančné 
prostriedky. 

13. Obecné zastupiteľstvo zhodnotilo poriadané furmanské preteky, ktoré sa konali 
dňa 14.9.2019, za veľkej účasti našich občanov a aj cudzích  návštevníkov. 
Prvý ročník furmanských pretekov bol zorganizovaný na vysokej úrovni, čím 
patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili na prípravách a priebehu 
pretekov. Veľká vďaka patrí naším občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili k uskutočneniu pretekov. 

14. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo postupom prác na cintoríne pri 
vyhotovovaní chodníka a kríža. Dokončujú sa práce a celkové vyhodnotenie 
bude po ukončení akcie a zhodnotenie a zúčtovanie bude v ďalšom obecnom 
zastupiteľstve.    

15.  Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo opravou strechy a celkovo technickým 
stavom budovy. Zaoberalo sa predovšetkým otázkou ako ďalej využiť budovu, 
alebo treba dať priestory do prenájmu. Na najbližšej verejnej schôdzi sa 



budeme zaoberať pripomienkami od občanov k využiteľnosti bývalého 
obchodu.  

16. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravou sviatku Mikuláša. Súhlasí 
s poskytnutím balíčkov sladkosti pre detí. 

17.  Pred vianočnými sviatkami sa uskutoční vianočný večierok, ktorý zorganizuje 
p. S.Rusnáková. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podporou tohto večierku. 

18.  Tak ako po iné roky aj tento rok obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 
uskutočnenie batôškového Silvestra. 

19.  Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo dať vypracovať stolové kalendáre na rok 
2020 pre každú domácnosť s fotografiami z minulosti našej obce a z akcii 
uskutočňovaných našimi občanmi.  

20.  Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo schválením dodatku č.1 k VZN č 2/2016 
z 3.12.2016  ohľadom smetného. Boli prehodnotené poplatky za odvoz smeti 
voči vybratým ročným poplatkom za smeti od občanov. Bolo zistené, že obec 
bude doplácať v roku 2019 približne 2700,- €. Keďže každoročne bude 
dochádzať k navýšeniu  poplatkov za odvoz smeti, obecné zastupiteľstvo sa 
rozhodlo navýšiť ročný poplatok za smeti na rok 2020 na 23,- € na občana. 
Občania  budú podrobne informovaný letákom do poštových schránok 
o triedení odpadov a o ročnom poplatku. 

21.  Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou vonkajšieho vzhľadu skladu pri   
materskej škole. Nakoľko sklad bol vo veľmi zlom vonkajšom vzhľade a zle 
pôsobil pri novo zrekonštruovanej materskej škole, treba vykonať práce na 
úprave vonkajšieho vzhľadu skladu. 

22.  Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo i otázkou zakúpenia umývačky riadu do 
kuchyne materskej školy z dôvodu úspory vody.   

23. V diskusii sa rozoberali ďalšie akcie, ktoré je potrebné uskutočniť v ďalšom 
období. Hlavne sa hovorilo o prácach pri dokončovaní kuchyne v kultúrnom 
dome.   

24. Všetky uznesenia k bodom programu,2,3,4,6,7,8,9,10,11,19,20,21,22 boli 
schválené obecným zastupiteľstvom v plnom rozsahu. 

25. Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na 5. zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ktoré ukončil.          

 
    

 
 
 
 
Zapisovateľ: Magdaléna Kobydová 
 
 
 
Overovatelia: Michal Benko, Tomáš Ondrejka 



 
 
 
 
 
 
 
V Pečeňanoch dňa 27.9.2019    Bc. Jozef Lukniš 
         Starosta obce  

 
       


