
Zápisnica  z 13.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.3.2021 

 

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 dotácie pre obecný športový klub a dotácie pre hasičov 

7. Schválenie VZN č. 1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Pečeňany 

8. Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na akciu zateplenia 

kultúrneho domu 

9. Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na prístavbu 

kultúrneho domu 

10. Schválenie kontrolóra obce 

11. Predloženie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021 

12. Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie 

spevnenej plochy, parkoviska, pri obecnom úrade a oprava chodníka do 

obecného úradu 

13. Schválenie úpravy rozpočtu k 30.3.2021 

14.  Diskusia 

15. Schválenie uznesení 

16. 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. Magdaléna 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 a zhodnotili 

predchádzajúce obdobie od posledného zastupiteľstva.        

6. Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia so schválením dotácie pre 

obecný športový klub a miestnych hasičov vo výške 1 000 €. 

7. Starosta o obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo schválením nového VZN č. 

1/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 



území Obce Pečeňany. Keďže predchádzajúce VZN na podnet prokurátora už 

treba prepracovať. 

8. V roku 2019 bola obci poskytnutá dotácia z MF SR na zateplenie kultúrneho 

domu. V tomto roku je termín realizácie akcie, kde treba dofinancovanie 

zateplenia z vlastných zdrojov. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím         

finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

9. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou prístavby kultúrneho domu. 

Zhodlo sa, že v letných mesiacoch sa začne s prácami, kde finančné 

prostriedky na prístavbu budú použité z rezervného fondu. 

10.  Dňa 12.1.201sa konala voľba hlavného kontrolóra obce. Do  výberového  

konania na kontrolóra obce bola prihlásená p. Mgr. Gálisová Ľubica, ktorá bola 

schválená za kontrolórku obce. 

11.  Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 

12.  Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo otázkou spevniť 

parkovaciu plochu pri obecnom úrade. Taktiež sa zaoberali i opravou chodníka 

k obecnému úradu, ktorý je v poškodenom stave. Prostriedky na parkovisko 

a chodník budú použité z rezervného fondu. 

13. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo schválilo potrebné úpravy rozpočtu, 

ktoré treba vykonať k 30.3.2021.  

14. Diskusia mala voľný priebeh. Hovorilo sa o oprave strechy na bývalom 

obchode, ktorá je poškodená. Taktiež sa zaoberali otázkou správy bytových 

domov č. 93 a 230. Kde bytovka č. 230 prešla od 01/2021 pod Bytové družstvo 

Bánovce nad Bebravou. Po pol roku pod Bytové družstvo Bánovce nad 

Bebravou prejde i bytovka č. 93. V diskusií sa hovorilo i o pravidelnom 

testovaní na ochorenie COVID 19 našich občanov, ktoré sa vykonáva v obci 

Šišov. Ako prevencia pre dôchodcov boli zakúpené baličky s 2 respirátormi 

a vitamínom D. Taktiež sa zaoberali otázkou výstavby viacerých rodinných 

domov. Tým nám narastie aj počet obyvateľov a snaď aj počet deti, ktoré bude 

treba umiestniť do materskej školy. V tom prípade bude treba pristúpiť 

k rozšíreniu priestorov pre materskú školu.   

15.  Uznesenie k bodom programu č. 6,7,8,9,10,1112,13 bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom v plnom rozsahu. 

16.  Starosta poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu a za účasť na 13. 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré ukončil.          

 

 

Zapisovateľ: Magdaléna Kobydová 

 

 

Overovatelia: Michal Benko, Tomáš Ondrejka 

 

 

 



 

 

 

V Pečeňanoch dňa 15.3.2021              Bc. Jozef Lukniš 

         Starosta obce  

 

       


