Zápisnica z 9.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.6.2020
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 mimoriadnej situácie ohľadom COVID 19, zatvorenie materskej
školy
7. Oboznámenie o ukončení prác na vybudovaní prístrešku na futbalovom
ihrisku.
8. Schválenie záverečného účtu a výročnej správy za rok 2019.
9. Schválenie úprav rozpočtu k 30.6.2020.
10.Schválenie pracovného poriadku
11. Schválenie poplatku za užívanie kuchyne, sály a priľahlých priestorov
v kultúrnom dome
12.Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. 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 obdobie od
posledného zasadnutia. Poďakoval za súčinnosť pri prácach ,ktoré sa vykonali
za posledné dni, hlavne na budovaní prístrešku, WC a skladu, ale aj širokej
verejnosti, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na zveľadení športového
areálu. .
6. Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo so zatvorením materskej školy
v súvislosti k koronavirusom COVID 19. Materská škola bola zatvorená od
16.3.2020 do 1.6.2020. Prevádzka materskej školy sa opäť začala 1.6.2020 pri
dodržaní všetkých hygienických opatrení
7. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo zhodnotili práce, ktoré boli vykonané na
budovaní prístrešku na futbalovom ihrisku. Na prístrešok boli poukázané

finančné prostriedky z dotácie a obec poskytla na dofinancovanie i finančné
prostriedky z vlastných zdrojov. Starosta poďakoval za pomoc všetkým, ktorí
sa zúčastnili na prácach, výsledkom ktorých je nová stavba ktorá dáva iný
pohľad na futbalové ihrisko a bude plniť prospešnú funkciu pre širokú
verejnosť.
8. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo schválením záverečného účtu za rok 2019
a výročnej správy 2019.
9. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním úprav rozpočtu, ktoré je potrebné
vykonať.
10.Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo povinnosťou schválenia nového
pracovného poriadku, súhlasí s predloženým pracovným poriadkom.
11. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou potreby zvýšenia poplatku za
užívanie sály, kuchyne a priľahlých priestorov na sumu 100 €.
12. Obecné zastupiteľstvo a starosta hovorili o prácach, ktoré je potrebné
vykonať ešte na dokončení výstavby na futbalovom ihrisku.
13. Všetky uznesenia k bodom programu, 8,9,10 boli schválené obecným
zastupiteľstvom v plnom rozsahu.
14.Starosta poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu a za účasť na 9.
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré ukončil.

Zapisovateľ: Miloš Jakab

Overovatelia: Michal Benko, Tomáš Ondrejka

V Pečeňanoch dňa 10.6.2020

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce

