
Zápisnica  z 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2.4.2020 
 

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 výstavby skladu - prístrešku pri stavbe WC na futbalovom 

ihrisku  
7. Schválenie finančných prostriedkov na výstavbu prístrešku, ako skladovacích 

priestorov. 
8. Schválenie úpravy rozpočtu z dôvodu vybudovania prístrešku z rezervného 

fondu 
9. Schválenie úpravy rozpočtu ohľadom stavby WC.  
10. Diskusia 
11. Schválenie uznesení 
12. 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, ktorý sa stretli ohľadom 

prerokovania a schválenie prístrešku pri WC na ihrisku, ktorý je potrebné 
vybudovať ohľadom skladovacích priestorov.    

6. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo  vybudovaním prístrešku na futbalovom 
ihrisku pri stavbe WC a súhlasia s jeho výstavbou..     

7. Starosta oboznámil poslancov s potrebou financovania prístrešku na 
futbalovom ihrisku pri WC. Poslanci súhlasia s poskytnutím finančných 
prostriedkov z rezervného fondu obce.    

8. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo schválením úprav rozpočtu z dôvodu 
vybudovania prístrešku z rezervného fondu.   

9. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou úpravy rozpočtu ohľadom stavby 
WC z RF. 



10.  Obecné zastupiteľstvo a starosta hovorili  celkovo o výstavbe a úpravách, 
ktoré treba uskutočniť ešte v areáli futbalového ihriska.  

11.  Všetky uznesenia k bodom programu, 2,3,4,6,7,8,9, boli schválené obecným 
zastupiteľstvom v plnom rozsahu. 

12. Starosta poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu  a  za účasť na 8. 
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré ukončil.          

 
    

 
 
 
 
Zapisovateľ: Magdaléna Kobydová 
 
 
 
Overovatelia: Michal Benko, Tomáš Ondrejka 
 
 
 
 
 
 
 
V Pečeňanoch dňa 2.4.2020    Bc. Jozef Lukniš 
         Starosta obce  

 
       


