Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa 26.06.2019

Prítomní : Ing. Štefan Lányi, Peter Braško , Daniel Vlkovič, Michal Kriho, Roman Kriho,
Ing. Martin Uhrín, Mgr. Marián Jurica PhD.
Prizvaný: JUDr. Mária Gajňaková
K bodu č. 1
Starosta privítal všetkých prítomných
K bodu č. 2
Starosta určil zapisovateľku : Anna Ujlacká
Starosta obce určil overovateľov zápisnice : Mgr. Marián Jurica PhD a p. Petra Brašku.
Návrhová komisia bola zvolená v nasledovnom zložení: Ing. Martin Uhrín, p.Roman Kriho,
p. Daniel Vlkovič
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 3
Starosta navrhol program zastupiteľstva. Navrhnutý program bol schválený.
Otvorenie obecného zastupiteľstva v Kočíne – Lančári
Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie pre uznesenie
Schválenie programu zasadnutia
Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Záverečný účet obce Kočín – Lančár za rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu
6. Žiadosti občanov
7. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
8. Opatrenia v odpadovom hospodárstve obce Kočín-Lančár:
- veľké zberné miesto Lančár, schválenie geometrického plánu
- štatistika odpadového hospodárstva
- analýza v nádobách na komunálny odpad
- veľkokapacitné kontajnery pri cintorínoch
- vybudovanie kompostoviska a osadenie smetných nádob vo vnútri cintorína
- vybudovanie kompostoviska v materskej škôlke v Kočíne
- doplnenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, o počte nádob na
komunálny odpad, vzhľadom k počtu obyvateľov v domácnosti
- označovanie nádob na komunálny odpad QR-kódom
1.
2.
3.
4.
5.

-2 9. Schválenie pozemku pre multifunkčné ihrisko v Lančári
10. Projekt spevnenia cesty ku kostolu sv. Michala Archanjela v Lančári – geometrický
plán všetkých privádzajúcich ciest na pripomienkovanie
11. Rôzne a diskusia
- diskusia ohľadom odstránenia oplotenia pri obecnom úrade
- smernica ohľadom používania kultúrnych domov
12. Návrh uznesenia
13. Záver
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 4
v tomto bode starosta obce informovalo kontrole plnenia uznesení:
- obecná knižnica bude otvorená prvý krát 03.07.2019 v dobe od 17,00 – 18,00 hod.
Knihovníčkou obecnej knižnice je Mgr. Veronika Bibková.
K bodu č. 5
- v tomto bode starosta obce predložil Záverečný účet obce za rok 2018. Nakoľko záverečný
účet obce bol schválený v zákonom určenom termíne, taktiež bol upravovaný rozpočet,
kontrolórka obce navrhla poslancom, aby záverečný účet a celoročné hospodárenie obce
bolo schválený bez výhradami. Za návrh kontrolórky hlasovalo:
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 6
- žiadosť p. Štefan Holoviča o súhlasné stanovisko na individuálnu bytovú výstavbu. Poslanci
zobrali žiadosť na vedomie a zároveň odsúhlasili vypracovania štúdia zastavanosti daného
územia obce v ktorom menovaný žiada individuálnu bytovú výstavbu zrealizovať.
Na základe vypracovanej štúdie rozhodnú poslanci OZ o žiadosti menovaného .
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- žiadosť p. Tomáša Tokoša o súhlasné stanovisko pre výstavbu rodinného domu. Poslanci
OZ poverili starostu obce preveriť možnosť výstavby na danej parcele stavebným úradom vo
Vrbovom.
- ústna žiadosť p. Milana Brezulu a p. Františka Rešku o vysporiadanie pozemkov. Jedná sa
o pozemky ktorými sú majiteľmi v ihrisku TJ v Kočín, pri ihrisku TJ a pozemkov
vlastniace uvedený žiadatelia a p. Ing. Uhrín. Po dlhej diskusii žiadateľov a poslancov OZ,

- 3 poslanci OZ rozhodli nasledovne: Nakoľko vyporiadanie pozemkov by malo vyriešiť
problém troch účastníkov: p. Brezulu, p. Rešku a p. Ing. Uhrína poslanci doporučujú
uvedeným vlastníkom uzavrieť dohodu o usporiadaní pozemkov a naša obec následne
zaujme kladné stanovisko k uvedenej problematike.
K bodu č. 7
- poslanci boli oboznámení s VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za
stravovanie a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Poslanci uvedené VZN následne schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 8
- starosta obce predložil poslancom návrh geometrického plánu veľkého zberného miesta
v časti obce Lančár. Veľké zberné miesto by sa malo vybudovať vedľa malého zberného
miesta. Poslanci s návrhom súhlasili
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta oboznámil so štatistikou odpadového hospodárstva a plánovanej analýze
odpadových nádob za komunálny odpad v našej obce.
- starosta podal návrh na vybudovanie kompostoviska biologického odpadu na oboch
cintorínoch a v priestoroch materskej školy. Poslanci OZ s návrhom súhlasili.
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta obce podal návrh na zváženie na doplnenie VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom
o pridelení počtu odpadových nádob na počet obyvateľov v domácnosti.
- starosta obce podal návrh na označovanie odpadových nádob v obci QR – kódom
K bodu č. 9
- starosta obce predložil návrh na výmenu pozemku s PVOD Kočín pre multifunkčné ihrisko.
Poslanci s návrhom súhlasili
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- 4 K bodu č. 10
- starosta obce informoval poslancov o projekte spevnenia cesty ku kostolu sv.Michala
Archanjela v Lančári. Projekt by mal byť realizovaný cezhraničným projektom INTEREG
SK-CZ.
K bodu č. 11
- starosta obce informoval poslancov OZ o veľmi zlom stave plotu pri obecnom úrade.
- starosta obce oznámil, že je vypracovaná smernica o prevádzke kultúrnych domov, s ktorou
ich na nasledujucom zasadnuti oboznámi.
- starosta obce oboznámil poslancov OZ s izóláciou strechy kotolne KD Lančár a budovy PZ
Lančár. Strecha by sa mala izolovať materiálom fatrafol. Práce bude vykonávať p. Pavol
Chnapko. Poslanci s prácami súhlasili.
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta obce predložil poslancami OZ knižničný a výpožičný poriadok. Po oboznámení sa
s poriadkom poslanci uvedený poriadok schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta obce podal návrh na zaradnie fondu odpadového hospodárstva vo výške 28 935,63
do rozpočtu obce na rok 2019. Uvedené finančné prostriedky sa použijú na vybudovanie
zberného miesta v Lančári. Poslanci OZ návrh odsúhlasili
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 12
Poslanci boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
K bodu č. 13
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala : Ujlacká
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Marián Jurica PhD

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

Peter Braško

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

