Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Pečeňady, ktoré sa konalo dňa 02. marca 2018 o 18.00 hod.
v Dome kultúry v Pečeňadoch.
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Pečeňady, ktoré sa konalo dňa 02. marca 2018 o 18.00 hod.
v Dome kultúry v Pečeňadoch.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva
Počet prítomných poslancov
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce
Ostatní prítomní

4
4
1
1
82

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce pán Ladislav Boháčik, ktorý konštatoval, že
zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a vyhlásil zasadnutie za uznášania sa schopné.
Úvodná časť pred zasadnutím OZ.
A) Odborná prezentácia doteraz známych dokumentov - spracovaného znaleckého posudku, objemovej štúdie a
dokumentu EIA, ktoré má obec v súčasnej dobe k dispozícii, k zámeru „Prístavba a rozšírenie Relax centra
Pečeňady“.
Návrh programu na rokovanie
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie predloženého programu na rokovanie.
2. Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pečeňady.
4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06.12.2017.
5. Prerokovanie doručenej petície zo dňa 31.01.2018 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. zákonov (zákon o
petičnom práve).
6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za II. polrok 2017.
7. Stanovisko HKO o stave čerpania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2017.
8. Vyhodnotenie a schválenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2014 pre rok 2018.
9. Prerokovanie možného odkúpenia RD č.s. 1 v obci Pečeňady, spolu s priľahlými pozemkami za cenu
stanovenú v ZP č. 17/2018.
10. Predloženie poslaneckého návrhu na prevádzkovanie Relax centra ako celého komplexu.
11. Schválenie žiadostí a príspevku z rozpočtu obce na káblovú televíziu a príspevku na DIGI programy pre rok
2018.
12. A/ Žiadosti,
B/ Sťažnosti.
13. Informácie.
14. Rôzne.
15. Interpelácie poslancov.
16. Diskusia.
17. Záver zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie predloženého programu na rokovanie.
U z n e s e n i e č. 1 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie prítomných a konštatovanie predsedajúceho o počte poslancov na zasadnutí
OZ a vyhlásenie zasadnutia OZ za uznášania sa schopné.
2. Predložený návrh programu na zasadnutie OZ.
3. Návrh poslanca Juraja Blahutu, aby zastupiteľstvo zaradilo bod č.3 do bodu č.2 a bod č.2 zaradilo do bodu
č.3.
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O tomto návrhu sa hlasovalo samostatne:
Za: 1- Juraj Blahuta
Proti: 3 – Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický
Návrh na zmenu nebol prijatý.
B/ S c h v a ľ u j e
1. Predložený návrh programu v znení tak, ako bol predložený na zasadnutí OZ .
Hlasovanie o programe, tak ako bol predložený pôvodný návrh:
Všetkých poslancov:
4
Prítomných poslancov: 4
Neprítomný:
0
Za hlasovali:
3 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický
Proti hlasoval:
1 poslanec: Juraj Blahuta
Zdržalo sa:
0 poslancov
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
2. Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice.
U z n e s e n i e č. 2 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Predložený návrh na konštituovanie orgánov z radov poslancov, pre možný ďalší priebeh rokovania.
B/ V o l í
1. Návrhovú komisiu z radov poslancov v zložení:
2. Mandátovú komisiu z radov poslancov v zložení:
3. Overovateľov zápisnice z radov poslancov v zložení:

Mária Baďurová
JUDr. Juraj Blahuta
Jozefa Blahuta, Milan Bohunický

C/ U r č u j e
1.Za zapisovateľku zápisnice pani Lenku Tománkovú.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
Prítomných poslancov:
Neprítomný:
Za hlasovali:
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Uznesenie bolo prijaté.

4
4
0
4 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

3. Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pečeňady.
Dňa 14.02.2018 sa poslanec Mgr. Marián Šinkovič písomne vzdal poslaneckého mandátu, čím došlo k zániku
mandátu poslanca.
Podľa § 192 ods.1. zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje
ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol
mandát.
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Za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pečeňady nastupuje ako náhradník Ing. Anton Macek, ktorý získal vo
volebnom obvode najväčší počet hlasov. V súlade s §192 ods. 2 zák. č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Ing. Anton Macek
prevzal osvedčenie a informáciu o nastúpení náhradníka, ktorá bola tiež zverejnená na úradnej tabuli obce a tiež
na webovej stránke obce Pečeňady. Podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, je poslanec obecného zastupiteľstva povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí OcZ, ktorého
sa zúčastní.
U z n e s e n i e č. 3 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu, že dňa 14.02.2018 sa poslanec Mgr. Marián Šinkovič písomne vzdal poslaneckého mandátu, čím
došlo k zániku mandátu poslanca.
2. Zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Pečeňadoch Mgr. Mariána Šinkoviča, na základe vlastnej
žiadosti, podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Informáciu o nastúpení náhradníka Ing. Antona Maceka za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pečeňady
v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 180/ 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zloženie sľubu poslanca Ing. Antona Maceka v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. zákon o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
5
Prítomných poslancov: 5
Neprítomný:
0
Za hlasovalo:
5 poslancov: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
Proti hlasoval:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06.12.2017.
Starosta obce v zmysle schváleného programu, predložil poslancom na rokovanie bod programu o plnení
jednotlivých uznesení zo dňa 06.12.2017.
U z n e s e n i e č. 4 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 06.12.2017.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
Prítomných poslancov:
Neprítomný:
Za hlasovalo:
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Uznesenie bolo prijaté.

5
5
0
5 poslancov: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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5. Prerokovanie doručenej petície zo dňa 31.01.2018 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. zákonov (zákon o
petičnom práve).
V ďalšom bode programu sa poslanci zaoberali doručenou petíciou pod názvom: Petícia za pozastavenie
akýchkoľvek konaní vedúcich k realizácii projektu „Vodný svet“ v Pečeňadoch. Petícia občanov bola doručená
na Obecný úrad v Pečeňadoch dňa 31.01.2018 pod číslom Pe-47/2018 a jej prílohu tvorilo 7 strán.
U z n e s e n i e č. 5 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ K o n š t a t u j e , že
1. Dňa 31.01.2018 bola do podateľne Obecného úradu Pečeňady doručená Petícia za pozastavenie akýchkoľvek
konaní vedúcich k realizácii projektu „Vodný svet“ v Pečeňadoch. Predkladateľom petície je Petičný výbor
NIE vodnému svetu v Pečeňadoch, ktorého členmi sú JUDr. Juraj Blahuta, Pečeňady 130 a Ing. Anton
Macek, Pečeňady 149. Predseda petičného výboru Mgr. Marián Šinkovič, MBA, Pečeňady 103 je osoba
určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. K Petícii bolo priložených 7 hárkov s podpismi 122
obyvateľov obce Pečeňady.
2. Obec Pečeňady v zákonom stanovenej lehote vyzvala listom č. j. Pe-47/2018-001 zo dňa 08.02.2018 predsedu
petičného výboru na odstránenie nedostatku v zmysle § 5 ods.4 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov, ktorým bol chýbajúci podpis zástupcu – predsedu petičného výboru. Tento nedostatok
bol predsedom petičného výboru odstránený dňa 12.02.2018. Výsledok vybavenia petície sa do 30
pracovných dní od odstránenia nedostatkov písomne oznámi zástupcovi.
3. Obec Pečeňady, v súlade s § 5 ods.5 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
prešetrila petíciu a zistila skutočný stav veci. Zámer bol prezentovaný poslancom aj verejnosti na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa 16.06.2017, kedy boli prezentované pripravované projekty Rekonštrukcia Domu
smútku a Objemová štúdia spolu s vizualizáciou na vybudovanie 2.etapy Športovo relaxačného centra –
Zážitkový vodný svet. K téme bolo prijaté uznesenie č. 27/06/2017. Na zasadnutí OZ zo dňa 29.09.2017 bola
opätovne poslancom a verejnosti predložená objemová štúdia spolu s vizualizáciou a predložené návrhy na
variantné riešenie určenia zdroja vody, zároveň obecné zastupiteľstvo uznesením č. 41/09/2017 poverilo
starostu obce koordináciou prípravných prác, spracovaním projektu EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. O prejednávaní uvedeného zámeru bola verejnosť informovaná prostredníctvom webovej stránky,
miestneho rozhlasu a úradnej tabule obce. Pred zasadnutím obecného zastupiteľstva bol na úradnej tabuli obce
zverejnený oznam s programom zasadnutia OZ. Uvedený zámer je v súlade so schváleným rozpočtom obce
Pečeňady na rok 2018, ktorý bol schválený uznesením č. 57/12/2017 zo dňa 06.12.2017.
Štúdia uskutočniteľnosti nie je povinným dokumentom pri rozhodovaní obce Pečeňady, nejedná sa o projekt,
ktorý by mal prinášať zisk a zabezpečiť návratnosť, tak ako ani iné stavby verejno-prospešného charakteru,
ako napr. Dom kultúry, Hasičský a poľovnícky dom, ihriská, parky, atď. Významný prínos pre obec sa
očakáva v oblasti zlepšenia kvality života a zdravia našich obyvateľov. Zároveň v tejto súvislosti je potrebné
spomenúť i § 4 ods. 3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon v ktorom
okrem iného obec pri výkone samosprávy , utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov.
Obec Pečeňady je v dobrej finančnej kondícii a investíciu plánuje zrealizovať z vlastných prostriedkov, ktoré
sú v rozpočte obce k dispozícii. Nebudú použité prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky Európskej únie ani
žiadne iné cudzie zdroje, obec sa nezadlžuje, naopak investíciou zhodnotí svoj majetok, čo aj zákon
o obecnom zriadení obciam ukladá.
Povinným procesom v príprave stavby “Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady“ je Posudzovanie
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v platnom znení. Geotermálny vrt spadá do
povinného hodnotenia podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný zámer rozšírenia
relaxačného centra o vodný svet nedosahuje hraničné hodnoty pre posudzovanie, ale uvádza sa z dôvodu
komplexnosti navrhovanej činnosti. V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstvo
životného prostredia SR začalo správne konanie v rámci ktorého bola zverejnená informácia pre verejnosť.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese www.enviroportal.sk.
Zároveň obci Pečeňady ako dotknutej obci bol dňa 20.02.2018 z MŽP SR doručený zámer „Prístavba
a rozšírenie Relax centra Pečeňady.“ Podľa § 23 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec do troch
pracovných dní (21.02.2018) informovala verejnosť na úradnej tabuli a na webovej stránke obce o zámere
a zároveň oznámila verejnosti kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote a kde môže verejnosť
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podávať pripomienky. Zámer je verejnosti prístupný po dobu najmenej 21 dní od zverejnenia informácie
o jeho doručení. Pred vydaním rozhodnutia sa môžu podľa § 33 ods.2 správneho poriadku účastníci konania
a zúčastnené osoby vyjadriť k podkladu, k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie. V prvom kroku
budú vyhodnotené stanoviská orgánov a pripomienky verejnosti v zisťovacom konaní. MŽP SR stanoví
rozsah hodnotenia podľa ktorého spracovateľ vyhotoví správu o hodnotení a tá bude predmetom verejného
prerokovania. Následne odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok. Výsledkom posudzovania bude
Záverečné stanovisko, ktoré vydá ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Realizáciou stavby „Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady“ nebudú porušené právne predpisy,
verejné záujmy obce ani spoločné záujmy obyvateľov. Naopak očakáva sa priaznivý vplyv na
obyvateľstvo v rôznych oblastiach života.
Argumenty na podporu tvrdenia:
Obec Pečeňady sa nachádza v I. pásme v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jaslovské Bohunice a časť
areálu atómových elektrární leží priamo na katastrálnom území obce Pečeňady. Obmedzenia a psychologické
dopady z existencie Jadrového zariadenia, obava o zdravie a bezpečnosť, má za následok zníženie pohody
života a môže byť kompenzovaná existenciou zariadení na regeneráciu organizmu –Relaxačné centrum +
Vodný svet s minerálnou vodou jedinečných účinkov na ľudský organizmus.
Financovanie je zabezpečené z vlastných príjmov obce, ktoré z veľkej časti tvoria príjmy z dane za jadrové
zariadenie a za daň z nehnuteľností z Atómovej elektrárne, ktorej platcom sú Slovenské elektrárne a JAVYS.
Zámer vybudovať Prístavbu a rozšírenie Relax centra Pečeňady podlieha povinnému hodnoteniu vplyvov na
životné prostredie, ktoré komplexne zhodnotí navrhovanú činnosť. Podľa podkladov dokumentácie EIA
realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k dobudovaniu a prevádzkovaniu Relaxačného centra s Vodným
svetom, ktoré prostredníctvom využívania geotermálnej energie ako obnoviteľného zdroja, prispeje k trvalo –
udržateľnému rozvoju obce Pečeňady a najmä k zlepšeniu zdravotného stavu a pohody miestneho
obyvateľstva, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Prevádzka bazénového sveta bude blahodarne pôsobiť na zdravotný stav návštevníkov, termálne vody
podobného typu sa využívajú k liečbe ochorení kože, nervového ústrojenstva a chorôb psychosomatického
pôvodu.
Realizáciou stavby dôjde k celkovému zvýšeniu prestíže obce Pečeňady, environmentálneho povedomia
v oblasti geotermálnej energie ako aj kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov. Predpokladá sa tiež
priaznivý vplyv na cenu nehnuteľností, možnosť vytvorenia pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov
a podnikateľov.
B/Berie na vedomie
1. Povinnosť Obecného zastupiteľstva v Pečeňadoch, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na § 5 písm. d) ods. 3 citovaného zákona, spočívajúca v umožnení vystúpenia počas
prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru, a to: predsedovi petičného výboru Mgr.
Mariánovi Šinkovičovi, MBA, bytom Pečeňady č. 103, členom petičného výboru JUDr. Jurajovi Blahutovi,
bytom Pečeňady č. 130 a Ing. Antonovi Macekovi, bytom Pečeňady č. 149, ktorým bolo udelené slovo a
umožnené vystúpenie k prerokovanej petícii.
2. Vyjadrenie predsedu petičného výboru Mgr. Mariána Šinkoviča, MBA – vybrané citácie:
„Ústava Slovenskej republiky v čl.27. ods.1 hovorí nasledovne: Každý má právo sám alebo spoločne s inými
obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej
samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
Keď sme sa dozvedeli, že starosta spolu s tromi spolupracujúcimi poslancami chystá projekt Zážitkového
vodného sveta – prvý krát sa informácia objavila v zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa
16.06.2017, druhá je zo dňa 29.09.2017 - kde už okrem poverenia starostu na zabezpečenie všetkých príprav
a uzatvorenia zmlúv je aj uznesenie o schválení čiastky vo výške 20.000,00 EUR za spracovanie pokladov
EIA, t.j. štúdie vplyvov na životné prostredie, geologickú a inžiniersku činnosť. V zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 06.12.2017 sú schválené nové položky do rozpočtu obce v kategórii výdavky – Realizácia termálneho
vrtu vo výške 1,4 mil. EUR.
Skutočnosť, že sa pripravoval tento projekt bez toho, aby boli o tom adekvátne informovaní všetci obyvatelia
obce, že sa idú preinvestovať všetky financie z kapitálového účtu bez toho, aby sme vedeli, aký to bude mať
na obec dopad, nás primälo k tomu, aby sme využili naše právo zaručené ústavou a spísali Petíciu za
pozastavenie akýchkoľvek konaní vedúcich k realizácii projektu „Vodný svet“ v Pečeňadoch. Chýba nám to,
čo by malo byť základom pri podobných projektoch. Viackrát sme spomínali, že nebola napríklad
vypracovaná nielen štúdia uskutočniteľnosti, ale ani štúdia realizovateľnosti, ktorá je pre vyspelú spoločnosť
východiskom pre rozhodovanie o realizácii projektu. Je potrebná z hľadiska obchodného, technického,
ekonomického. Z obchodného preto, že sa zameriame v tomto bode na samotný trh, prostredie, tržný
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potenciál, obchodný cieľ projektu, stratégiu, cenový vývoj, dopyt, segmentáciu trhu. Pokiaľ ide o technické
hľadisko, tu si všímame materiálové vstupy, energetické nároky, alokáciu projektu, vplyv na životné
prostredie, technológie a výrobné zariadenia, ľudské zdroje a samotný plán realizácie. A pokiaľ sa bavíme
o ekonomike, zameriavame sa na mieru výnosnosti investície, dobu návratnosti, vnútorné percento výnosu či
likviditu samotného projektu.
V rámci zbierania podpisov sa nás obyvatelia pýtali, o čo v projekte samotnom ide. Pán Doležal, znalec
v odbore zdravotníctvo a farmácia, hovorí o vybudovaní oddychovo-zábavného kúpeľného centra s možnou
nadstavbou vybudovania prírodných liečebných kúpeľov, v Novom čase písali o termálnom kúpalisku,
starosta hovorí o Zážitkovom vodnom svete. Takže si najprv dajme odpoveď na otázku: Čo to vlastne má
byť?
Nikto neupiera predstaviteľom obce, aby sa zaoberali investičnými myšlienkami, nech už sú akékoľvek. Viac
ako 120 obyvateľov obce si však myslí, a svojim podpisom to aj potvrdili, že sa im nepozdáva spôsob, aký si
zvolili niektorí poslanci spolu so starostom v tomto prípade. Tvrdiť o petičnom výbore, že vôbec príp.
nedostatočne informoval obyvateľov o zámere projektu, je hlúpym obchádzaním skutočnosti, že túto
povinnosť má starosta a obecné zastupiteľstvo. Nebyť petície, doteraz by sa o projekte nič poriadne nevedelo.
Aj novinári boli zavolaní do Pečeniad tiež len preto, aby niektorí predstavitelia obce, no najmä starosta,
získali pocit, že tento projekt je tak skvelý, že mu už nič nestojí v ceste. Tí istý novinári a s nimi aj signatári
petície, sa určite budú pýtať nasledovné:
 Prečo všade tvrdíte, že geotermálny vrt bude stáť obec 1,4 mil. Eur, keď viete, že to nie je pravda a obec
to vyjde min. na 2,5 mil. EUR?
 Ako ste sa v zámere EIA, ktorý ste poslali na posúdenie MŽP SR, dopracovali k predpokladaným
celkovým nákladom v rozpätí 2-2,2 mil. EUR, keď len na vrt pôjde 2,5 mil. EUR a celkovo by stavba
mal stáť podľa odhadov cca 5 mil. EUR?
 Ak sa po realizácii vrtu stane, že MŽP či MH, napriek všetkému, čerpanie z neho nepovolí, kto bude
znášať náklady na jeho realizáciu vo výške cca 2,5 mil. EUR? Zoberiete to na seba?
 Prečo v prípade tohto projektu nechcete využiť financovanie pomocou eurofondov? Kvôli následným
kontrolám?
 Aká je navrhovaná denná kapacita zážitkového vodného sveta? Prečo o tom nie je ani zmienka v zámere
EIA?
 Aké budú mesačné náklady na prevádzku zážitkového vodného sveta?
 V zámere EIA nepredpokladáte zvýšený počet parkovacích miest, napojenie na dopravnú infraštruktúru
má zostať nezmenené. Ako to má potom slúžiť svojmu účelu, ak sa nerozšíri príjazdová komunikácia,
nezväčšia parkovacie plochy, nepripravia ubytovacie a prípadne hotelové kapacity, ubytovanie na
privátoch, nerozšíri sa ponuka nových reštauračných služieb?“
3. Vyjadrenie člena petičného výboru JUDr. Juraja Blahutu – vybrané citácie:
„Obec je v dobrom finančnom stave , v súčasnosti je stav na kapitálovom fonde obce cca 4 mil. EUR.
Rozpočet obce je cca 1,6 – 1,7 mil. EUR a tento je zatiaľ každoročne zabezpečený, pokiaľ nepríde k zmene
legislatívy. Zatiaľ nie sú známe náklady na investíciu, nie je známa návratnosť investície a z tohto hľadiska je
to riskantný investičný akt obce. K štúdii uskutočniteľnosti – je nástrojom investičnej fázy projektu, ktorý
slúži na posúdenie a vyhodnotenie zamýšľaného projektu. Je dokumentom, ktorý podporí alebo nepodporí
prijatie projektu, alebo jedného z variantov. Metódy hodnotenia podnikateľských zámerov sú založené na
posudzovaní súčasnej hodnoty budúcich príjmov z hľadiska analýzy a porovnaní rôznych fáz a etáp
projektových činností, okrem
štúdie uskutočniteľnosti sú známe ďalšie metódy vychádzajúce zo
zhodnocovania vloženého kapitálu v reálnom čase ako napr. štúdia podnikateľských príležitostí, štúdia
prevádzkovateľnosti projektu, úvodná štúdia uskutočniteľnosti, úvodná štúdia financovania, hodnotiaca
štúdia, marketingová štúdia, vyhodnotenie surovinových zdrojov, vyhodnotenie vplyvov realizácie projektu
na životné prostredie, analýza finančného toku atď. Podstatou každej je definovanie hľadiska parametrov
hodnotenia, ktorou môžeme získať predstavu o ekonomických, technických a komerčných dôsledkoch
realizácie projektu. Vždy je nutné definovať úvodný a cieľový stav realizácie projektu a podmienky jeho
realizácie, vonkajšie ako i vnútorné. Štúdia uskutočniteľnosti - pomocou nej postupne definujeme a
analyzujeme jednotlivé zložky projektu vo všetkých variantoch ovplyvňujúce dosiahnutie dielčich
a celkových projektov, projektových cieľov. Zložky projektu sú pritom navzájom prepojené a preto sa
nemôžu spracovať izolovane. Štúdia má veľký význam pri rozsiahlych projektoch. Kvalita vstupných
informácií je zásadným predpokladom pre spoľahlivosť analýz. Je to východiskom pre rozhodovanie o
realizácii projektu z hľadiska obchodného, technického, ekonomického. Táto štúdia by mala byť zameraná na
preukázanie vhodnosti alebo nevhodnosti realizácie projektu v danej lokalite.
Pred samotným schválením budem iniciovať, aby takáto štúdia uskutočniteľnosti pred prijatím ďalšieho
uznesenia súvisiaceho s realizáciou tohto projektu bola vypracovaná.“
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4. Vyjadrenie člena petičného výboru Ing. Antona Maceka – vybrané citácie:
„Nebol spomenutý závažný fakt, ktorým je havária Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ktorá bola vo
februári 1977. Po 20-tich rokoch, v roku 1990 boli robené kontrolné merania v úseku potoka, kade odteká
voda z AE, v úseku dlhom 19 km skoro až po Dudváh. Bolo namerané 20-násobné prekročenie prípustných
limitov hladiny radiácie. Treba zvážiť akou cestou sa uberať. Zážitkové bazény o rozmere 160 m2 je veľmi
malá kapacita.
C/Záver
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch, ako orgán verejnej moci Petíciu za pozastavenie akýchkoľvek konaní
vedúcich k realizácii projektu „Vodný svet“ v Pečeňadoch, ktorá bola doručená 31.01.2018 prešetrilo a zistilo
skutočný stav veci.
O zisteniach bol informovaný petičný výbor na zasadnutí OZ dňa 02.03.2018 s nasledovným výrokom:
Zámerom realizovať projekt „Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady,“ súčasťou ktorého má byť aj
Vodný svet, nebol zistený rozpor s právnymi predpismi a verejným ani iným spoločným záujmom.
V prípade, že záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR v procese posudzovania vplyvov
na životné prostredie bude kladné, Obec Pečeňady bude v projekte pokračovať.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
Prítomných poslancov:
Neprítomný:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Uznesenie bolo prijaté.

5
5
0
3 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický
2 poslanci: Juraj Blahuta, Ing. Anton Macek
0 poslancov
0 poslancov

6. Správa o kontrolnej činnosti HKO za II. polrok 2017
Ďalším bodom rokovania podľa schváleného programu, ktorým sa poslanci zaoberali bola „Správa o kontrolnej
činnosti HKO“. Hlavný kontrolór obce predložil poslancom podľa plánu kontrolnej činnosti HKO správu
o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017. Poslanci si správu vypočuli a prijali nasledovné uznesenie.
U z n e s e n i e č. 6 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Predloženú správu hlavného kontrolóra obce o výkone kontrolnej činnosti za II. polrok 2017.
2. Informáciu HKO, že správa o kontrolnej činnosti bola doručená na OcÚ Pečeňady dňa 21.02.2018.
B/ U k l a d á
1. Hlavnému kontrolórovi doložiť správu do zápisnice obce a do spisu obce.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
Prítomných poslancov:
Neprítomný:
Za hlasovali:
Proti hlasovalo:
Zdržali sa:
Nehlasovalo:
Uznesenie bolo prijaté.

5
5
0
3 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický
0 poslancov
2 poslanci: Juraj Blahuta, Ing. Anton Macek
0 poslancov
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7. Správa HKO o stave čerpania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2017 a stanovisko
k predloženým žiadostiam na rok 2018.
Ďalším bodom programu bolo predloženie stanoviska HKO o stave čerpania poskytnutých dotácií z rozpočtu
obce za rok 2017, ktoré má vplyv na možné schválenie a poskytnutie dotácií pre rok 2018. Poslanci po
informáciách prijali nasledovné uznesenie.
U z n e s e n i e č. 7 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch ,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu hlavnej kontrolórky obce o stave čerpania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2017,
ktoré má vplyv na možné schválenie a poskytnutie dotácií pre rok 2018.
2. Správu HKO o riadnom zúčtovaní dotácií subjektov, ktoré získali dotáciu v roku 2017 a opakovane predložili
žiadosť na rok 2018.
3. Správu HKO o doručených žiadostiach a ich súlad s vypísaním dotácií obce pre rok 2018.
B/ U k l a d á
1. HKO doložiť prednesenú správu do spisu HKO a do tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
5
Prítomných poslancov: 5
Neprítomný:
0
Za hlasovali:
4 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta
Proti hlasovalo:
0 poslancov
Zdržal sa:
1 poslanec: Ing. Anton Macek
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
8. Vyhodnotenie a schválenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2014 pre rok 2018.
Podľa schváleného programu sa poslanci zaoberali ďalším bodom.
U z n e s e n i e č. 8 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Správu hlavného kontrolóra obce.
2. Schválenie uznesenia č. 58/12/2017 zo dňa 06.12.2017, ktorým OZ schválilo v zmysle § 8 VZN č. 1/2014,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií, okruh oblastí pre možné získanie dotácií z rozpočtu
obce na rok 2018 nasledovne:

pre oblasť č. 1 vo výške:
36.250,00 EUR

pre oblasť č. 4 vo výške:
9.500,00 EUR

pre oblasť č. 8 vo výške:
6.500,00 EUR
3. Preskúmanie doručených žiadostí pre jednotlivé oblasti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií a okruh oblastí pre možné získanie dotácii
z rozpočtu obce na rok 2018, ktoré boli podané v stanovenom termíne na OcÚ v Pečeňadoch. Celkový počet
podaných žiadostí : 6 (šesť).
4. Výkon kontroly ekonomickým úsekom obce Pečeňady pred samotným schválením OZ a vykonanie základnej
finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
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5. Predloženú správu hlavným kontrolórom obce z preskúmania doručených žiadostí o poskytnutie dotácií v
zmysle § 8 VZN č 1/2014, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií pre rok 2018.
B/ S c h v a ľ u j e
1. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania
dotácií a okruh oblastí pre možné získanie dotácii z rozpočtu obce na rok 2018 nasledovné žiadosti:
 ŠK Pečeňady 2011 – dotácia na rok 2018 vo výške 33.250,00 EUR z oblasti č.1.
 ZO SZZ - dotácia na rok 2018 vo výške 2.500,00 EUR z oblasti č. 4.
 MC Srdiečkovo - dotácia vo výške 2.000,00 EUR z oblasti č. 1.
 Poľovnícke združenie Pečeňady – dotácia na rok 2018 vo výške 7.000,00 EUR z oblasti č. 4.
 Šachový klub Pečeňady - dotácia vo výške 1.000,00 EUR z oblasti č.1.
 JDS ZO Pečeňady – dotácia vo výške 6.500,00 EUR z oblasti č. 8.
C/ P o v e r u j e
1. Starostu obce podpísaním zmlúv o poskytnutí dotácií podľa bodu B) tohto uznesenia.
D/ U k l a d á
1. Pracovníčke OcÚ zabezpečiť zverejnenie poskytnutých dotácií v termíne a spôsobom, ktorý určuje VZN
č.1/2014, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií a okruh oblastí pre možné získanie
dotácii z rozpočtu obce.
2. Zaslať schválené dotácie na účet žiadateľov.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
5
Prítomných poslancov: 5
Neprítomný:
0
Za hlasovali:
4 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta
Proti hlasovalo:
0 poslancov
Zdržal sa:
1 poslanec: Ing. Anton Macek
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
9. Prerokovanie možného odkúpenia RD č. s. 1 v obci Pečeňady, spolu s priľahlými pozemkami za cenu
stanovenú v ZP č. 17/2018.
V zmysle schváleného programu poslanci prerokovali návrh na odkúpenie RD č. s. 1 v obci Pečeňady, spolu s
priľahlými pozemkami za cenu stanovenú v ZP č.17/2018.
U z n e s e n i e č. 9 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Predložený návrh na odkúpenie RD č. s. 1 v obci Pečeňady, k. ú. Pečeňady spolu s priľahlými pozemkami
do vlastníctva obce Pečeňady.
2. Cenu stanovenú v ZP č. 17/2018, ktorý vyhotovil znalec Ing. Imrich Reichel.
3. Stanovisko vlastníkov (dedičov) predmetnej nehnuteľnosti a ich podmienky súvisiace s možným odpredajom
pre obec Pečeňady.
4. Schválenie finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti v rozpočte obce na rok 2018.
5. Informáciu poslanca Juraja Blahutu k vyhotovenému znaleckému posudku - poukázal na závažné chyby vo
vyhotovenom znaleckom posudku. Navrhuje predmetný znalecký posudok vrátiť znalcovi na prepracovanie
a preložiť tento bod na najbližšie rokovanie OZ.
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6. Informáciu starostu obce, že predmetný bod sa z dôvodu zistených nedostatkov sťahuje z rokovania a Obecné
zastupiteľstvo v Pečeňadoch sa k tomuto bodu zvolá približne do 10-14 dní.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
5
Prítomných poslancov: 5
Neprítomný:
0
Za hlasovalo:
5 poslancov: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
Proti hlasovalo:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
10. Predloženie poslaneckého návrhu na prevádzkovanie Relax centra ako celého komplexu.
V zmysle ďalšieho schváleného bodu programu, poslanci rokovali o predloženom poslaneckom návrhu na
zabezpečenie prevádzkovania Relax centra Pečeňady ako celého komplexu, na ktoré obec získala potrebné
povolenia.
U z n e s e n i e č. 10 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Predložený poslanecký návrh na zabezpečenie prevádzkovania Relax centra Pečeňady, ako celého komplexu
na ktoré má obec Pečeňady povolenie vydané Rozhodnutím RÚVZ Trnava zo dňa 15.02.2018, doručené
19.02.2018, pod číslom RUVZ/2018/02051/Fa-HŽP.
2. Schválené a právoplatné prevádzkové poriadky v počte 2 ks:
a) Prevádzkový poriadok pre zariadenie starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním regeneračných a
masážnych služieb.
b) Prevádzkový poriadok: Telovýchovno-športové zariadenie.
3. Informáciu poslanca Juraja Blahutu, aby bol predsedom Komisie mládeže a športu prizvaný pri
zabezpečovaní potrebného materiálového vybavenia Relax centra.
B/ S c h v a ľ u j e
1. Predložený poslanecký návrh na prevádzkovanie celého komplexu Relax centra obcou Pečeňady a nákup
celkového potrebného materiálneho vybavenia, minimálne s akceptovaním stanovených podmienok v
schválených prevádzkových poriadkoch.
2. Zabezpečenie právnych úkonov potrebných k tomu, aby obec mohla vykonávať podnikateľskú činnosť.
C/ P o v e r u j e
1. Starostu obce, zabezpečením právnych úkonov podľa bodu B/ potrebných k tomu, aby obec mohla vykonávať
podnikateľskú činnosť.
2. Poslanca Jozefa Blahutu ako predsedu Komisie mládeže a športu a pracovníčku OcÚ pani Helenu
Hercegovú, zabezpečením celkového potrebného materiálneho vybavenia Relax centra pre možné
prevádzkovanie podľa bodu B/.
D/ U k l a d á
1. Pracovníčke ekonomického oddelenia obce, zabezpečiť úhradu všetkých obstaraných vecí.
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Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
5
Prítomných poslancov: 5
Neprítomný:
0
Za hlasovali:
5 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
Proti hlasovalo:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
11. Preskúmanie a prerokovanie doručených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
rozpočtu obce na káblovú televíziu a príspevku na DIGI programy pre rok 2018.
U z n e s e n i e č. 11 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Celkový počet doručených žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce na káblovú
televíziu a príspevku na DIGI programy pre rok 2018 v počte 154 žiadostí.
B/
1.
2.
3.

Schvaľuje
Príspevok z rozpočtu obce na káblovú televíziu vo výške 100 % - celkovo 144 žiadostí.
Príspevok z rozpočtu obce na káblovú televíziu vo výške 50 %. – celkovo 5 žiadostí.
Jednotnú výšku príspevku v sume 5,00 EUR / mesiac na DIGI (satelit v káblovke) pre aktívnych koncových
užívateľov (spotrebiteľov).

C/ N e s c h v a ľ u j e
1. Z celkového počtu doručených žiadostí - celkovo 5 žiadostí.
D/Ukladá
1. Pracovníčke obecného úradu, zaslať oznámenie žiadateľom, ktorým žiadosť nebola schválená.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
5
Prítomných poslancov: 5
Neprítomný:
0
Za hlasovali:
5 poslanci: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
Proti hlasovalo:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
12.A/ Žiadosti.
Žiadosť č. 1
Na Obecný úrad Pečeňady od posledného zasadnutia bola dňa 21.02.2018 doručená žiadosť od Ingrid Bohunickej,
bytom Pečeňady č.30. Jedná sa o žiadosť o odpredaj časti výmery z pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce evidovaný
ako parcela KN-C, parcelné č. 65/1 o výmere 323 m2, zastavané plochy a nádvoria. Ostatné náležitosti sú uvedené v
prílohe samotnej žiadosti.
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Uznesenie

č. 12 / 03 / 2018

Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Doručenú žiadosť Ingrid Bohunickej o odkúpenie časti výmery z pozemku parcely KN-C, parcelné číslo 65/1
vo výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria.
2. Záujem žiadateľky odkúpiť navrhovanú časť výmery z parcely KN-C, parcelné číslo 65/1 z dôvodu, že
priamo susedí s jej pozemkom – parcelou KN-C, parcelné číslo 65/1 (LV č. 415, k. ú. Pečeňady), podľa
priloženého situačného výkresu, ktorý nie je geometrickým plánom na odčlenenie časti výmery z parcely KNC, parcelné číslo 65/1.
3. Nedoloženie GP na odčlenenie požadovanej výmery časti pozemku – parcely KN-C, parcelné číslo 65/1.
4. Nedoloženie znaleckého posudku na určenie v čase a mieste obvyklej ceny pozemku - parcely KN-C,
parcelné číslo 65/1.
B/ U k l a d á
1. Starostovi obce za podmienky, že žiadateľka bude súhlasiť so znášaním všetkých nákladov súvisiacich
s budúcim prevodom vlastníckeho práva k časti parcely KN-C, parcelné číslo 65/1, a so zabezpečením
právnych úkonov s tým spojených, najmä nákladov na vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie časti
výmery z parcely KN-C, parcelné číslo 65/1, ktorá bude predmetom prevodu vlastníctva v prospech
žiadateľky, nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku na určenie v čase a mieste obvyklej ceny pozemku parcely KN-C, parcelné číslo 65/1, ako aj nákladov na právne služby poskytnuté zmluvným advokátom obce
Pečeňady, vrátane vstupnej konzultácie pre žiadateľku, po predložení geometrického plánu a znaleckého
posudku na stanovenie obvyklej ceny, aby v tejto veci žiadateľky predložil zastupiteľstvu Obce Pečeňady
návrh na prijatie uznesenia v súlade s ustanovením § 9a odseku 8), písmena e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
2. Pracovníčke OcÚ zaslať výpis uznesenia žiadateľovi a vysvetliť mu podmienky možnej kúpy časti pozemku
od obce Pečeňady.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
5
Prítomných poslancov: 5
Neprítomný:
0
Za hlasovalo:
5 poslancov: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
Proti hlasovalo:
0 poslancov
Zdržalo sa:
0 poslancov
Nehlasovalo:
0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.
Žiadosť č. 2
Na Obecný úrad v Pečeňadoch od posledného zasadnutia bola doručená žiadosť Občianskeho združenia Naše
Jadro, ktorého je členom i naša obec, na základe uznesenia výkonného výboru o poskytnutie členského príspevku
vo výške 1,00 EUR na každého obyvateľa jednotlivej obce, ktorá je členom tohto občianskeho združenia.
Pre obec Pečeňady predstavuje tento príspevok na zabezpečenie rozvoja daného územia celkovú sumu vo výške
529,00 EUR.
U z n e s e n i e č. 13 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Doručenú žiadosť Občianskeho združenia Naše Jadro, ktorého je členom i naša obec.
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2. Účel použitia členského príspevku na zabezpečenie rozvoja daného územia celkovú sumu vo výške 529,00
EUR
B/ S c h v a ľ u j e
1. Poskytnutie členského príspevku pre Občianske združenie Naše Jadro, ktorý bude určený na zabezpečenie
rozvoja daného územia celkovú sumu vo výške 529,00 EUR.
C/ U k l a d á
1. Pracovníčke OcÚ zaslať finančné prostriedky schválené v tomto uznesení, na účet Občianskeho združenia
Naše Jadro.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
Prítomných poslancov:
Neprítomný:
Za hlasovalo:
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Uznesenie bolo prijaté.

5
5
0
5 poslancov: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

12. B/ Sťažnosti
Na Obecný úrad v Pečeňadoch od posledného zasadnutia nebola doručená žiadna sťažnosť. Bola však doručená
petícia občanov, ktorá bola dnes prerokovaná.
Bez uznesenia.

13. Informácie.
U z n e s e n i e č. 14 / 03 / 2018
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch,
A/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu starostu obce ohľadne doručenej odpovede od RKC – stanovisko k požiadavke obce ohľadne
návrhu na odkúpenie pozemkov vedených na LV č. 288 v k. ú. obce Pečeňady, a to konkrétne parcely registra
„C“ evidované v katastrálnej mape ako parcely č. 374/1 ostatné plochy o výmere 3238 m 2, parcela 374/2 o
výmere 103 m2 zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 376 o výmere 5125 m2 ostatné plochy.
B/ S c h v a ľ u j e
1. Návrh Márie Baďurovej a následným postupom, vstúpiť do rokovania s RKC o prípadnom odpredaji majetku
do vlastníctva obce alebo dlhodobom prenájme.
Hlasovanie:
Všetkých poslancov:
Prítomných poslancov:
Neprítomný:
Za hlasovalo:
Proti hlasovalo:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:
Uznesenie bolo prijaté.

5
5
0
5 poslancov: Jozef Blahuta, Mária Baďurová, Milan Bohunický, Juraj Blahuta,
Ing. Anton Macek
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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14. Rôzne.
Bez uznesenia.
15. Interpelácie poslancov.
Bez uznesenia.
16. Diskusia.
V tomto bode vystúpili:
Obyvatelia, ktorí sa zaujímali o rôzne oblasti zo života obce.
Celý priebeh zasadnutia je zaznamenaný na zvukovo-obrazovom zázname. K dispozícii je na www.pecenady.sk.
17. Záver zasadnutia.
Na záver zasadnutia sa predsedajúci poďakoval poslancom a prítomným za ich účasť na zasadnutí a rokovanie
OZ ukončil o 23.05 hod.

..............................................................
Lenka Tománková
Zapisovateľka zápisnice

.................................................................
Jozefa Blahuta
Overovateľ zápisnice

...........................................................
Milan Bohunický
Overovateľ zápisnice

............................................................
Ladislav Boháčik
Starosta obce Pečeňady
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