Zápisnica
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa 25.09.2019

Prítomní : Ing. Štefan Lányi, Peter Braško , Daniel Vlkovič, Michal Kriho, Roman Kriho,
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. Daniel Vlkovič.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 3
Starosta navrhol program zastupiteľstva. Navrhnutý program bol schválený.
1. Otvorenie obecného zastupiteľstva v Kočíne – Lančári
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
5. Žiadosti občanov
6. Smernica používania kultúrnych domov
7. Opatrenia v odpadovom hospodárstve obce Kočín-Lančár:
- veľké zberné miesto Lančár, zmena geometrického plánu
- určenie miesta pre osadenie kompostovísk a miesto pre osadenie smetných nádob vo
vnútri cintorínov
- diskusia VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, o počte nádob na komunálny odpad
na domácnosť, vzhľadom k počtu obyvateľov v domácnosti
- označovanie nádob na komunálny odpad QR-kódom
- diskusia ohľadom poplatku za smetné nádoby
- Rôzne a diskusia
8. Návrh uznesenia
9. Záver
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- 2 K bodu č. 4
- v tomto bode starosta obce informoval o kontrole plnenia uznesení:
- obecná knižnica je otvorená každý nepárny týždeň v stredu v dobe od 17,00 – 18,00 hod..
- v kultúrnom dome Lančár bola vyčistená kotolňa aj dvor a pred hlavným vchodom bola
vyrezaná lipa, ktorá svojimi koreňmi poškodzovala statiku kultúrneho domu.
- bol oslovený p. Pavol Chnapko, ktorý prisľúbil opravu strechy nad zasadačkou v kultúrnom
dome Lančár. Na tento účel mu boli poskytnuté finančné prostriedky na zakúpenie
materiálu.
- starosta obce oznámil poslancom, že dotácia na rekonštrukciu KD Lančár, ktorú naša obec
žiadala z Eurofondov nám bola zamietnutá.
- do KD v Lančári boli zakúpené dvoje dvere do WC, z dôvodu ich poškodenia.
- v časti obce Lančár bola ponatieraná časť zábradiel na mostoch.
- v oboch častiach obcí sa vyplnili jamy na cestách studeným asfaltom.
- starosta obce informoval poslancov OZ , že v KD Lančár treba zakúpiť plynový sporák,
nakoľko tam je ešte sporák na tuhé palivo. Sporák, nepoužívaný, ktorý má hodnotu
2 000,00 € by sme mohli kúpiť od p. Púdelu za cenu 700,00 €. S týmto návrhom poslanci
OZ súhlasili a následne ho schválili.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta obce navrhol poslancom OZ, aby sme uzatvorili rámcovú zmluvu na dodanie
stavebných prác. To znamená, že keď bude uzatvorená zmluva s jedným dodávateľom máme
istotu, že pokiaľ budeme potrebovať vykonať nejaké stavebné práce, zazmluvnený
dodávateľ nám tieto práce vykoná v najkratšej dobe. Zazmluvneným dodávateľa predchádza
verejné obstarávanie. Poslanci OZ s návrhom súhlasili a následne ho schválili.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta obce upozornil na staré a nefunkčné elektrické spotrebiče v hornej kuchyni KD
Kočín. Nakoľko je na prízemí KD vybudovaná nová kuchyňa poslanci OZ rozhodli
o odpojení uvedených spotrebičov.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- 3 - nakoľko naša obec nemá vypracované mapy cintorínom a z toho dôvodu nevyberá ani
cintorínsky poplatok, predložil starosta obce ponuku od firmy Mapa-Slovakia-digital, s.r.o.
na vypracovanie uvedených máp. Cena za vypracovanie za oba cintoríny je 546,00 €.
Poslanci OZ s vypracovaním máp súhlasili.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- v požiarnej zbrojnici v Lančári sa vymenili vypínače, zakúpili sa ríny, ktoré sa v najbližších
dňoch nasadia. Starosta obce oznámil poslancom, že izolácia celej strechy by vyšla 800,00 €.
- vysporiadanie pozemkov pod ihriskom v Kočíne. Starosta obce navrhol, aby sa pozemky
vykupovali od majiteľov za cenu 2,00 €. Poslanci OZ s návrhom súhlasili.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 5
- žiadosť p Štefana Holoviča o výstavbu rodinného domu v k.ú. Lančár na parcele č. 59.
Starosta obce prečítal poslancom OZ odpoveď na uvedenú žiadosť, ktorú pripravila
zamestnankyňa stavebného úradu. V odpovedi sú podmienky, ktoré musí dodržať , aby mu
bolo našou obcou vydané stavebné povolenie. Poslanci OZ žiadosť schválili.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- žiadosť manželov Madunických o výstavbu rodinného domu v k.ú. Kočín na parcele č.
155/1. Starosta prečítal poslancom OZ odpoveď na uvedenú žiadosť, ktorú pripravila
zamestnankyňa stavebného úradu. V odpovedi sú podmienky, ktoré musí dodržať , aby mu
bolo našou obcou vydané stavebné povolenie. Poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 6
- starosta obce požiadal poslancov OZ, aby schválili poplatok za používanie priestorov
kuchyne a elektrických spotrebičov v KD Kočín p. Marošovi Tomišovi. Poslanci OZ
rozhodli o poplatku za prenájom vo výške 35,00 €.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- 4 - starosta obce predložil smernicu na používanie kultúrnych domov. Po oboznámení sa so
smernicou poslanci ju následne schválili
Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 7
- starosta obce navrhol zriadiť kompostoviská a osadenie smetných nádob na oboch
cintorínoch. Poslanci sa dohodli na stretnutí, aby vykonali obhliadku uvedených miest.
Stretnutie bolo určené na 02.10.2019 o 17,00 hod. na obecnom úrade.
- starosta obce oboznámil s VZN o nakladaní s odpadom. Navrhol upraviť VZN o bod, ktorý
bude určovať koľko smetných nádob môže mať rodina podľa počtu osôb v domácnosti.
Poslanci OZ doporučujú vypracovať návrh VZN a po prerokovaní na zasadnutí finančnej
komisie ho predložiť na ďaľšom zasadnutí OZ.
- poslanci OZ po odporučaní starostom obce doporučujú vypracovať návrh VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a po prerokovaní na zasadnutí finančnej komisie ho predložiť na ďaľšom zasadnutí OZ.
- starosta obce oboznámil poslancov OZ o zlej situácii s parkovaným aut na hlavnej ceste cez
Kočín. Cesta je neprejazdná, autá parkujú po oboch stranách cesty. Na obecný úrad sa
chodia šťažovať občania. Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie.
K bodu č. 8
Poslanci OZ boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
K bodu č. 9
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala : Ujlacká
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Marián Jurica PhD

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

Daniel Vlkovič

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

