Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa 27.11. 2012

Prítomní : Jozef Reško, Emil Klč, Peter Braško , Stanislav Reško, Zdenko Bielik,
Ing Ján Matejovič
Zapisovateľka : Ujlacká
K bodu č. 1
Úvodom starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Určil
overovateľov zápisnice : p. Petra Brašku a Zdenka Bielika. Návrhová komisia bola zvolená
v nasledovnom zložení : predseda Ing.Ján Matejovič, členovia Stanislav Reško, Emil Klč.
Navrhnutý program zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola plnenia oznesení
Žiadosti občanov
Kultúrny dom Kočín
VZN o miestných daniach a komunálnom odpade
VZN poplatkoch za služby
Rôzne a diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Program bol odsúhlasený jednohlasne.
K bodu č. 2
- v tomto bode boli poslanci oboznámení so stavom vysporiadania pozemkov vedľa dráhy,
konkrétne sa jednalo o parcelu č. 1243, kde je duplicitné vlastníctvo. Po stretnutí s notárom
Opatovským, ktorý vydal chybné dedičské bolo z jeho strany prisľúbené vykonať opravu.
- vykonala sa kolaudácia vodovodu na trase k novostavbám vedľa dráhy. Vlastníci
novostavieb môžu po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia požiadať náš
stavebný úrad o kolaudáciu novostavieb. Bolo skonštatované, že výstavba vodovodu
svojpomocne stála obec 20 000,00 €, ak by vodovod bola robila firma náklady na výstavbu
by boli okolo 85 000,00 €.
- porucha vodovodnej prípojky do hostinca v Kočíne – v súčastnosti má majiteľ hostinca
namontovaný vodomer vo vnútri kultúrneho domu odkial mu prípojka prechádza cez stenu
do hostinca. Nakoľko sa jedná o provizórne napojenie majiteľ hostinca prisľúbil, že
v jarných mesiacoch si urobí novú prípojku z vodomernej šachty pred KD vedľa cesty
smerom k autobusovej čakárni a z tej strany sa napojí do budovy.
- výtlky na ceste pred križovatkou v Lančári boli opravené presne tak, ako rozhodli poslanci
OZ, no opäť sa to začína kaziť.

- 2 K bodu č. 3
- v tomto bode boli poslanci oboznámení so žiadosťou p. Slavomíra Dzvoníka a Ladislava
Kochana o odkúpenie stavebného pozemku v k.ú. Lančár, parcela č. 158/2. Poslanci po
diskusii rozhodli, že predaj uvedeného pozemku bude zverejnení v okresnom periodiku
a uchádzači budú zasielať do 14 dní od zverejnenia obálky s označením „ predaj pozemku „
na obecný úrad Kočín. Pozemok bude odsúhlasený tomu záujemcovi, ktorý dá najvyššiu
ponuku, zároveň poslanci rozhodli, že o predložených ponukách rozhodne obecné
zastupiteľstvo.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0,

K bodu č. 4
- v tomto bode boli poslanci oboznámení so stavom opráv v kultúrnom dome Kočín po
požiari. Poisťovňa Generali poukázala na účet obce tretiu zálohovú platbu. Z tejto zálohy
bola vyplatená faktúra firme Junastav a takisto boli vyplatené faktúry živnostníkom.
Poisťovňa doteraz nedala žiadne stanovisko či a koľko ešte vyplatia obci za likvidáciu
udalostí na kultúrny dom, iba sme sa cez zástupcu firmy Respect Slovakia dozvedeli, že
môžeme požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, no musíme si pripraviť rozpočet koľko budú
stáť ďalšie práce a keďže suma musí byť definitívna z toho dôvodu sa musia vybrať firmy,
alebo živnostníci na tieto práce. Následne bol vykonaný výber firiem na ďalšie práce v KD.
- zhotovenie kúrenia bolo odsúhlasené p. Imrichovi Rožičovi podľa jeho predloženej ponuky.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- stolárske práce podľa predloženej ponuky vykoná Jaroslav Šimo.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- maliarske práce podľa predloženej ponuky vykoná Benedikt Reško
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 4,

proti : 1, zdržali sa : 0.

- na vybavenie javiska bola vybraná firma Divadelné služby Martin
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- 3 K bodu č. 5
- v tomto bode boli poslanci oboznámený o návrhu VZN o miestných daniach a komunálnom
odpade. Oproti návrhu prišlo k jednej zmene a to v tej časti, že poslanci nesúhlasili
s návrhom za vývoz odpadu poplatok za jednu osobu 19,50 € ale odsúhlasili poplatok , ktorý
bol doteraz – 17,00 €. Ďalej rozhodli, že sa stiahnú kontajnery pri cintorínoc tak, že pri
každom cintoríne zostane iba jeden kontajner. Zvyšné kontajnery budú uskladnené za KD
v Kočíne na parkovisku a budú obrátené tak, aby ich nebolo možne napĺnať. Tiež bolo
rozhodnuté, že od jarných mesiacov sa bude uskutočnovať vývoz haluzoviny a biologického
odpadu. Tento odpad sa bude vyvážať na bývalé smetisko v Kočíne a každý vývoz bude
musieť byť nahlásený a bude kontroľovaný obecným zamestnancom.
Všetky dane a poplatky zostali na úrovni minulého roku. VZN o miestnych daniach
a komunálnom odpade tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0,

K bodu č. 6
- v tomto bode boli poslanci oboznámení o poplatkoch za služby. Všetky poplatky zostali na
tej úrovni ako boli v roku 2012. VZN o poplatkoch za služby tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 7
- v bode rôzne a diskusia boli podané nasledovné informácie. Rozbory vodu v obecnom
vodovode neboli najlepšie – v troch prípadoch prekračovali povolené limity. Z toho dôvodu
prišlo k vyčisteniu zásobníka vody, jeho následnej dezinfekcii a taktiež boli viac
prechlorované vonkajšie trasy vodovodu.
- obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o rozdelení nehnuteľnosti v k.ú. Kočín parciel č.
280,281,282,283 a 284, ktoré boli rozdelené geometrickým plánom č. 34/2012. V rámci
rozdelenia preberá novú parcelu č. 207/30, ostatnú plochu o výmere 65 m², odčlenenú
z parcely č. 280 patriacej obci Kočín – Lančár, František Reško, Kočín 19. Uzavretým tejto
zmluvy došlo k vysporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou na nových parceliach
č. 159/9 a 207/33. Usporiadanie pozemkou pod miestnou komunikáciou pri rozdelení
pozemkou je dôvodom hodným osobitného zreteľa.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- COP Jednota Trnava oznámila, že ponúka na predaj budovu obchodu v Lančári: Cena je
20 000,00 €.

- 4 - poslanci OZ boli oboznámení s návrhom starostu na zmenu pracovnej doby na obecnom
úrade v Kočíne. V stredu budú úradné hodiny do 18,00 hod. – dlhý deň a v piatok budú
úradné hodiny do 12,00 hod.
- v diskusii bola zo strany poslancov podaná požiadavka, aby obecná kontrolórka zaujala
stanovisko, či nebol porušený zákon pri nákupe stoličiek a stolov do KD Kočín.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 1.

- poslanec Bielik požiadal o predloženie typu ponorného čerpadla na zdroji vody, nakoľko
v poslednom období sa vyskytujú časté opravy týchto čerpadiel. Zároveň prisľúbil, že
preskúma či sa nenájde vhodnejší typ čerpadla, alebo iný spôsob tak, aby neprichádzalo
k takým častým poruchám týchto čerpadiel. Následne mu bola podaná faktúra od firmy,
ktorá tieto čerpadlá opravuje.
K bodu č. 8
Poslanci boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala : Ujlacká
Overovatelia zápisnice :

..........................................
..........................................

