
Zápisnica  z 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6.3.2020 

 

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. Prerokovanie príspevku na 1.polrok pre obecný športový klub 

7. Prerokovanie ročného príspevku pre PZ Višňov Borčany    

8. Oboznámenie sa s dotáciou z ÚV SR na vybudovanie prístrešku na futbalovom 

ihrisku vo výške 10 000,- € 

9. Schválenie finančných prostriedkov na dokončenie prístrešku z rezervného 

fondu  

10.  Schválenie úpravy rozpočtu na dofinancovanie prístrešku z rezervného fondu   

11.  Schválenie finančných prostriedkov na vybudovanie WC na futbalovom 

ihrisku z rezervného fondu. 

12.  Schválenie úpravy rozpočtu ohľadom vybudovania WC . 

13.   Prerokovanie žiadosti p. Drábikovej ohľadom vybudovania prístupovej cesty 

k predaju pozemkov na rodinné domy 

14.  Zhodnotenie kultúrnych akcii na konci roka 2019 

15.  Zhodnotenie spoločenských akcií doposiaľ konaných v roku 2020  

16.   Diskusia 

17. Schválenie uznesení 

18.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 zaoberalo žiadosťou OŠK Pečeňany o poskytnutie 

príspevku na 1.polrok 2020 a schválilo sumu 1000 €. 



7. Starosta obce predložil žiadosť o schválenie príspevku vo výške 120 € pre PZ 

Višňov Borčany s ktorou obecné zastupiteľstvo súhlasilo.  

8. Starosta obce  oboznámil obecné zastupiteľstvo s poskytnutou dotáciou na 

vybudovanie prístrešku na futbalovom ihrisku v obci vo výške 10 000. 

Zaoberali sa prípravnými prácami ohľadom prístrešku a súhlasia so zahájením 

prác a schválilo úpravu rozpočtu z dôvodu poskytnutia dotácie.     

9. Starosta oboznámil poslancov s potrebu dofinancovania prístrešku na 

futbalovom ihrisku. Poslanci súhlasia s poskytnutím finančných prostriedkov 

z rezervného fondu obce vo výške 10 000€.    

10. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo schválením úprav rozpočtu z dôvodu 

dofinancovania prístrešku na futbalovom ihrisku.   

11. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou vybudovania WC na futbalovom 

ihrisku a schválením finančných prostriedkov na vybudovanie WC z RF. 

12. Obecné zastupiteľstvo zaoberalo financovaním a súčasne úpravou rozpočtu 

z dôvodu vybudovania WC na futbalovom ihrisku. 

13.   Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sa spoločne zaoberalo prerokovaním 

žiadosti p. Drábikovej ohľadom vybudovania cesty k pozemkom na výstavbu 

rodinných domov a zvlášť sa rozoberala otázka odvodu vody z pozemkov, 

keďže obec nemá schválení územný plán. Spoločne sa dohodnú aj s majiteľkou 

p. Drábikovou a susedmi daných nehnuteľnosti ako nájsť riešenie o úpravu 

kanála kde bude zvedená voda z pozemkov na výstavbu     

14.  Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo hodnotením kultúrnych akcií na konci 

roka ako bol Mikuláš, vianočný večierok a batôškový Silvester.  

15. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj hodnotením kultúrnych podujatí ako bol 

maškarný ples a pochovávanie basy.  

16.  Obecné zastupiteľstvo a starosta obce hovorili o problémoch s parkovaním na 

verejných priestranstvách a s parkovaním na parkovisku pred materskou 

školou, keďže rodičia nemajú kde parkovať, keď dovezú detí do materskej 

školy. Ďalej diskusia mala voľný priebeh. .  

17.  Všetky uznesenia k bodom programu, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 boli schválené 

obecným zastupiteľstvom v plnom rozsahu. 

18. Starosta poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu  a  za účasť na 7. 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré ukončil.          

 

    

 

 

 

 

Zapisovateľ: Magdaléna Kobydová 

 

 

 



Overovatelia: Michal Benko, Tomáš Ondrejka 

 

 

 

 

 

 

 

V Pečeňanoch dňa 6.3.2020    Bc. Jozef Lukniš 

         Starosta obce  

 

       


