Zápisnica z 11.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.11.2020
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. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
7. Oboznámenie s vývozom smetí, vyúčtovanie roky 2018,2019,2020
8. Prerokovanie zvýšenia smetného na rok 2021
9. Hodnotenie roku 2020
10.Schválenie úpravy rozpočtu
11. Vyúčtovanie r. 2020 za bytovky 93, 230, kontrola bytov
12. Uskutočnenie Mikuláša
13. Batôškový Silvester
14. Schválenie zmlúv o prenajme nebytových priestorov
15. Plán na rok 2021- zateplenie KD z dotácie, vyhotovenie chodníka pri obecný
úrad
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 určený p. Miloš Jakab 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 obdobie.
6. Starosta a obecné zastupiteľstvo sa oboznámili s rozpočtom na roky 20212023, s ktorým súhlasia.
7. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou vývozu smetí. Obec má veľké
náklady na vývoz odpadu, nakoľko sa každoročne zvyšuje poplatok za tonu
odpadu. Zhodnotili vyúčtovanie a porovnanie vývozu za roky 2018, 2019,

2020. Obec počas predchádzajúcich rokov doplácala z vlastných zdrojov za
vývoz odpadu. V súčasnej situácií sa pristúpi k zvýšeniu poplatku.
8. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením ročného poplatku za smeti na rok
2021 na sumu 29,- €.
9. Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom prehodnotili práce, ktoré boli
vykonané počas roku 2020. Starosta poďakoval poslancom za pomoc a taktiež
všetkým, ktorí sa zaslúžili pri zveľaďovaní obce.
10.Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sa zaoberali otázkou schválenia úprav
rozpočtu ku koncu roku 2020.
11.Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou uskutočnenia vyúčtovania za
bytové domy 93, 230. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na kontrole bytov,
keďže byty sú vlastníctvom obce
12. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sa rozhodli zorganizovať slávnosť
Mikuláša na koči po obci. Kde Mikuláš so svojím sprievodom rozdá baličky
deťom po obci, ktoré budú čakať pred domami.
Zároveň bolo schválené rozdanie kalendárov a malých pozornosti občanom
nakoľko v roku 2020 nebolo možné uskutočniť žiadne spoločenské a kultúrne
akcie
13. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo taktiež otázkou uskutočnenia batôškového
Silvestra. Nakoľko zložitá situácia ohľadom ochorenia COVID-19, sa oslava
Silvestra neuskutoční.
14. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou schválenia zmlúv o prenajme
nebytových priestorov a dodatku č. 6 k zmluve o prenájme nebytových
priestorov č. 2/2015 na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.
15. Obecné zastupiteľstvo a starosta hovorili o organizovaní prác, ktoré budú
treba zabezpečiť pri zateplení kultúrneho domu a opravy chodníka k obecnému
úradu. Postupne podľa potreby sa budú uskutočňovať ďalšie práce,
nevyhnutné pre zveľadenie obce a kvalitného života občanov.
16. Diskusia mala voľný priebeh a niesla sa v duchu uskutočnených prác počas
roka a o prácach ktoré by bolo možné uskutočniť v ďalšom období. Poslanci
dali návrh schváliť starostovi odmenu pri dosiahnutí životného jubilea 60
rokov.
17.Všetky uznesenia k bodom programu, 6,8,10,14. boli schválené obecným
zastupiteľstvom v plnom rozsahu.
18.Starosta poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu a za účasť na 11.
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré ukončil.
Zapisovateľ: Miloš Jakab
Overovatelia: Michal Benko, Tomáš Ondrejka

V Pečeňanoch dňa 26.11.2020

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce

