
U z n e s e n i e  

 
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pečeňany konaného dňa 15.3.2021 

 

 

Uznesenie č. 95/2021 k bodu programu č.6                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : Poskytnutie dotácie pre OŠK vo výške 1000 € a pre DHZ vo výške 

1000€. 

Konštatuje : Potrebu poskytnutia dotácie pre ˇOSK 1000€, DHZ 1000€. 

Schvaľuje : Dotáciu pre OŠK vo výške 1000 € a pre DHZ vo výške 1000€. 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     

                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 

Kto sa zdržal :           nikto 

 

Uznesenie č. 96/2021 k bodu programu č.7                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie :Vypracované VZN č. 1/2021. 

Konštatuje : Potrebu schváliť VZN č. 1/2021 

Schvaľuje : VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Pečeňany 

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     

                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 

Kto sa zdržal :           nikto 

 

Uznesenie č. 97/2021 k bodu programu č.8                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : dofinancovanie zateplenia kultúrneho domu z prostriedkov rezervného 

fondu 

Konštatuje : Potrebu dofinancovania zateplenia kultúrneho domu z prostriedkov rezervného 

fondu 

Schvaľuje : finančné prostriedky z rezervného fondu na dofinancovanie zateplenia 

kultúrneho domu 

 



Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     

                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 

Kto sa zdržal :           nikto 

 

 

Uznesenie č. 98/2021 k bodu programu č 9                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : Prístavbu kultúrneho domu financovanú z rezervného fondu 

Konštatuje : Potrebu uskutočniť prístavbu kultúrneho domu z rezervného fondu 

Schvaľuje : finančné prostriedky na prístavbu kultúrneho domu z rezervného fondu  

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     

                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 

Kto sa zdržal :           nikto 

 

Uznesenie č. 99/2021 k bodu programu č 10                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : Schválenie hlavného kontrolóra obce 

Konštatuje : Potrebu schválenia hlavného kontrolóra obce 

Schvaľuje : Hlavného kontrolóra obce  

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     

                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 

Kto sa zdržal :           nikto 

 

Uznesenie č. 100/2021 k bodu programu č 11                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021 

Konštatuje : Potrebu schválenia plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

Schvaľuje : Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021  

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     



                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 

Kto sa zdržal :           nikto 

 

 

Uznesenie č. 101/2021 k bodu programu č 12                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : uskutočnenie spevnenia parkovacej plochy pri úrade a opravu chodníka k 

obecnému úradu z rezervného fondu 

Konštatuje : Potrebu uskutočniť spevnenú parkovaciu plochu pri úrade a opravu chodníka k 

obecnému úradu z rezervného fondu 

Schvaľuje : spevnenie parkovacej plochy pri úrade a opravu chodníka k obecnému úradu 

z rezervného fondu  

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     

                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 

Kto sa zdržal :           nikto 

 

 

Uznesenie č. 102/2021 k bodu programu č 13                                                                              

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie : schválenie úprav rozpočtu k 30.3.2021 

Konštatuje : Potrebu schváliť úpravy rozpočtu k 30.3.2021 

Schvaľuje : úpravy rozpočtu k 30.3.2021  

 

Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     

                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Magdaléna   

                                                                                                                        Kobydová  

                                                                      

Kto je proti :             nikto 

 
Kto sa zdržal :           nikto 

 

 

 

 

V Pečeňanoch : 15.3.2021                                                Bc. Jozef Lukniš 

                                                                                              Starosta obce 

 



 

 

 


