
U z n e s e n i e  
 

z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pečeňany konaného dňa 17.6.2021 
 
 
Uznesenie č. 103/2021 k bodu programu č.10                                                                              
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : Dofinancovanie akcie zateplenia kultúrneho domu vo výške 17.000 € 
z vlastných zdrojov. 
Konštatuje : Potrebu poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 17.000 € z vlastných 
zdrojov na zateplenie KD. 
Schvaľuje : Finančné prostriedky vo výške 17.000 € na zateplenie kultúrneho domu 
z vlastných zdrojov 
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     
                                                                    Tomáš Ondrejka, Miloš Jakab, Magdaléna   
                                                                                                                        Kobydová  
                                                                      
Kto je proti :             nikto 
 
Kto sa zdržal :           nikto 
 
Uznesenie č. 104/2021 k bodu programu č.11                                                                              
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : Potrebu výmeny pouličného osvetlenia 
Konštatuje : Potrebu uskutočniť výmenu pouličného osvetlenia za úsporné 
Schvaľuje : Výmenu pouličného osvetlenia za úspornejšie 
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     
                                                                    Tomáš Ondrejka, Miloš Jakab, Magdaléna   
                                                                                                                        Kobydová  
                                                                      
Kto je proti :             nikto 
 
Kto sa zdržal :           nikto 
 
Uznesenie č. 105/2021 k bodu programu č.12                                                                              
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : Vypracovanie záverečného účtu, stanovenie rezervného fondu a výročnej 
správy obce za rok 2020,  
Konštatuje : Potrebu vypracovania záverečného účtu, rezervného fondu a výročnej správy 
obce za rok 2020 
Schvaľuje : záverečný účet, rezervný fond a výročnú správu za rok 2020 
 



Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     
                                                                    Tomáš Ondrejka, Miloš Jakab, Magdaléna   
                                                                                                                        Kobydová  
                                                                      
Kto je proti :             nikto 
 
Kto sa zdržal :           nikto 
 
 
Uznesenie č. 106/2021 k bodu programu č 13                                                                             
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : Úpravu rozpočtu k 30.6.2021  
Konštatuje : Potrebu uskutočniť úpravu rozpočtu k 30.6.2021 
Schvaľuje : Úpravu rozpočtu k 30.6.2021  
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     
                                                                    Tomáš Ondrejka, Miloš Jakab, Magdaléna   
                                                                                                                        Kobydová  
                                                                      
Kto je proti :             nikto 
 
Kto sa zdržal :           nikto 
 
Uznesenie č. 107/2021 k bodu programu č 14                                                                              
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : Úpravu miestnych komunikácií p.č. : E 1350/100, dĺžka približne 102 m, 
p.č.: E 1348/100 dĺžka približne 120 m 
Konštatuje : Potrebu úpravy miestnych komunikácií p.č. : E 1350/100 dĺžka približne 102 m, 
p.č.: E 1348/100 dĺžka približne 120 m 
Schvaľuje : Úpravu miestnych komunikácií p.č.: E 1350/100 dĺžka približne 102 m a p.č.: E 
1348/100 dĺžka približne 120m  
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     
                                                                    Tomáš Ondrejka, Miloš Jakab, Magdaléna   
                                                                                                                        Kobydová  
                                                                      
Kto je proti :             nikto 
 
Kto sa zdržal :           nikto 
 
 
 
 
 
V Pečeňanoch : 17.6.2021                                      Bc. Jozef Lukniš,  
                                                                                    starosta obce 



U z n e s e n i e  
 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pečeňany konaného dňa 23.6.2021 
 
 
Uznesenie č. 108/2021 k bodu programu č 6                                                                              
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
Berie na vedomie : nevyplatenie finančnej čiastky za tepelné čerpadlo na bytovom dome č. 
230 a nevyplatenie finančnej čiastky za parkovisko pre bytovým domom č. 93 firme S.P.I., 
spol.s.r.o. Bánovce nad Bebr. 
Konštatuje : Nenarokovanie si firmy S.P.I. spol.s.r.o. Bánovce n/B. na finančnú čiastku za 
tepelné čerpadlo na bytovom dome č. 230 a finančnú čiastku za parkovisko pre bytovým 
domom č. 93 
Schvaľuje : Nevyplatenie finančnej čiastky za tepelné čerpadlo na bytovom dome č. 230 
a nevyplatenie finančnej čiastky za parkovisko pred bytovým domom č. 93 firme S.P.I. spol., 
s.r.o., Bánovce nad Bebravou.  
 
Za prijatie uvedeného uznesenia hlasoval : Michal Benko,     
                                                                    Tomáš Ondrejka, Dušan Šprtka, Miloš Jakab                       
                                                                                          Magdaléna Kobydová                                                                
                                                                      
Kto je proti :             nikto 
 
Kto sa zdržal :           nikto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pečeňanoch : 23.6.2021                                             Bc. Jozef Lukniš 
                                                                                         Starosta obce   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 


