Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa 27.02. 2013

Prítomní : Jozef Reško, Emil Klč, Peter Braško , Stanislav Reško, Zdenko Bielik,
Ing. Ján Matejovič, Ivana Krihová
Prizvaný : Bc. Anna Boškovičová, Mgr. Andrea Madunická
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: Ivana Krihová, Emil Klč.
Navrhnutý program zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia oznesení
Žiadosti občanov
Rozpočet obce na rok 2013
Rôzne a diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Starosta navrhol , aby prítomný žiadateľ p. Andrej Slabý oboznámil poslancov so svojimi
žiadosťami a tak tiež aby prítomná kronikárka obce oboznámila poslancov so zapísaním
rokom 2006 v obecnej kronike. Následne bude program schôdze pokračovať tak, ako bol
navrhnutý. Poslanci s uvedenou zmenou súhlasili.
Program bol odsúhlasený jednohlasne.
Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 2
- v tomto bode požiadal starosta obecnú kontrolórku, aby predložila svoje stanovisko
k nákupu stolov a stoličiek do kultúrneho domu v Kočíne. Táto požiadavka vzišla na
predchádzajúcom zastupiteľstve. Následne p. Bc. Anna Boškovičová, obecná kontrolórka,
konštatovala, že nakoľko sa jednalo o zakúpenie tovaru s nízkou hodnotou stačilo, aby
starosta požiadal jedného pracovníka a ten následne z troch ponúk vybral najvýhodnejšiu pre
obec. Tento postup bol zo strany starostu dodržaný čím neprišlo k porušeniu zákona.
Poslanec Ing. Ján Matejovič požiadal obecnú kontrolórku, aby jej konečné stanovisko
predložila písomne.

- 2 Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- vysporiadanie pozemkov vedľa dráhy : v tejto časti starosta poinformoval poslancov, že
ohľadom duplicitného vlastníctva na jednej spornej parcele bol len za posledný mesiac tri
krát u notára Opatovského. Po podpísaní notárskej zápisnice „ nepravími vlastníkmi „ sa
vlastníctvo vráti späť na neb. Máriu Brezulovú a následne obec požiada o dodatočné
prejednanie dedičstva po neb. Brezulovej.
- oprava kultúrneho domu Kočín : poisťovňa Generali nám už tri mesiace nevyplatila ďalšiu
zálohu. V súčastnosti nás vyzvala, aby sme položkovite rozpísali všetky murárske práce
a tak tiež rozpísali vyučtovaciu faktúru od elektrikára. Následne by nám mala byť
poskytnutá ďalšia záloha a práce v kultúrnom dome budú pokračovať.
- preskúmanie vhodného čerpadla na zdroji vody : poslanec Bielik odporučil, aby obec
zakúpila nové čerpadlo na zdroj vody a nedávala opravovať staré čerpadlá.
K bodu č. 3
- v tomto bode boli poslanci oboznámení so žiadosťou AKA Export-Import, s.r.o., Smolenice
o prenájom priestorov požiarnej zbrojnice v Kočíne – bývalého baru za účelom otvorenia
obchodu s potravinovým tovarom.
Poslanci so žiadosťou súhlasili a uvedené priestory poskytne obec na dobu 5 rokov bezplatne
s podmienkou, že obchod bude slúžiť hlavne na predaj potravín. Spoločnosť AKA ExportImport si bude hradiť náklady spojené s prevádzkou obchodu. Náklady spojené s opravami
prevádzky si žiadateľ nebude nárokovať.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- Lenka Folajtárová, Lančár 98 si podala žiadosť o prenájom priestorov požiarnej zbrojnice
v Lančári. Poslanci po diskusii s prenájmom nesúhlasili s odôvodneným, že v uvedených
priestoroch sa nachádza hasičská technika a ďalšia výbava hasičov našej obce. Nakoľko nie
je kam túto techniku uskladniť, z toho dôvodu sa žiadosti nevyhovuje.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- ďalší žiadateľ p. Patrik Polešenský požiadal o prenájom bývalej autodielne, ktorú užíval
donedávna p. Peter Klč . Poslanci túto žiadosť tak tiež zamietli, no dohodli sa, že prezrú
skladové priestory v kultúrnom dome v Kočíne a tie by ponúkli na prenájom žiadateľovi.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- 3 - ďalší žiadateľ Andrej Slabý požiadal obec o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej
výstavbe rodinného domu na parceliach č. 84/5 a 86/1 v k.ú. Lančár. Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo s výstavbou rodinného domu na uvedených parceliach a taktiež dalo súhlas, na
pripojenie sa zamýšlanej výstavby na obecný vodovod. Náklady spojené s pripojeným
na vodovodnú sieť si bude hradiť žiadateľ.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- v ďalšej žiadosti Andreja Slabého bola daná požiadavka o zakúpenie väčšieho radiátora
v jeho byte do obývacej miestnosti na bytovke v Lančári. Poslanci po krátkej diskusii
rozhodli, že o uvedenej žiadosti rozhodnu až po obhliadke bytu.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0,

K bodu č. 4
- v tomto bode poslanci prerokovali rozpočet obce pre rok 2013. Po rozsiahlej diskusii bol
navrhnutý rozpočet doplnený o tieto zmeny :
návrh
upravený
cestovné výdavky
1800,00 €
reprezentačné
1150,00 €
nákup motorového vozidla
0,00 €
oprava ciest
0,00 €
takto pozmenený rozpočet poslanci schválili

800,00 €
650,00 €
3000,00 €
3492,54 €

Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 1,

K bodu č. 5
- v tomto bode kronikárka obce Mgr. Andrea Madunická poinformovala obecné
zastupiteľstvo o zapísanom roku 2005 v obecnej kronike. Kronikárka informovala hlavne
o skladbe zápisu do kroniky, nie však o obsahu z dôvodu rozsiahlosti počtu strán pre jeden
rok. Obecné zastupiteľstvo zápis do kroniky schválilo.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- starosta poinformoval poslancov, že k 31.03.2013 končí mandát obecnej kontrolórky Bc.
Anny Boškovičovej. Poslanci s predĺženým na ďalšie obdobie nesúhlasili. Poslanec p. Emil

- 4 Klč oznámil, že majú pripraveného kontrolóra p. Petra Hipíka. Tento bude prizvaný na
ďalšie zasadnutie, kde sa bude hlasovať o jeho zvolený.
- p. Peter Braško poukázal na zatopenú lančársku čakáreň na ráscestí a navrhol aby sa dal
prekopať kanál do potoka čím by okolie čakárne bolo odvodnené.
- poslanci z Kočína žiadajú zvolať sedenie zástupcov správy ciest, obce a PVOD Kočín
z dôvodu riešenia zaplavovania cesty smerom z Kočína na cestu druhej triedy VrbovéChtelnica.
- poslanci ďalej rozhodli, že starosta bude mať právomoc rozhodovať o tovaroch a službách
do výšky 1500,00 €. O vyššej čiastke budú rozhodovať poslanci.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- poslanci navrhli zakúpenie služobného vozidla pre obecný úrad. Maximálna výška je
3000,00 € v cene je i prívesný vozík. Vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov a s dieselovým
motorom.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 1,

- poslanci žiadajú priložiť k zápisnici z obecného zastupiteľstva vyvesenej na web stránke
obce aj uznesenie obecného zastupiteľstva.
Nakoľko nebolo viac pripomienok starosta diskusiu ukončil.
K bodu č. 6
Poslanci boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 7
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala : Ujlacká
Overovatelia zápisnice :

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

U z n e s e n i e č. 12
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín-Lančár, konaného dňa 27.02.2013
1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
12.1.1. Overovateľov zápisnice.
12.1.2. Informácie z kontroly plnenia uznesení.
12.1.2. Koniec funkčného obdobia obecnej kontrolórky.
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
12.2.1. Žiadosť k investičnému zámeru Andreja Slabého.
12.2.2. Návrhovú komisiu.
12.2.3. Program zastupiteľstva.
12.2.4. Zápis do obecnej kroniky za rok 2005
12.2.5. Podať písomné stanovisko obecnej kontrolórky ku kúpe stolov a stoličiek.
12.2.6. Prenájom PZ Kočín firme AKA Export-Import,s.r.o na otvorenie obchodu
s potravinovým tovarom.
12.2.7. Nákup služobného motorového vozidla.
12.2.8. Rozpočet obce na rok 2013 s navrhnutými úpravami.
12.2.9. Právomoc rozhodovania starostovi obce na nákup tovaru a služieb do výšky 1500 €
3.Obecné zastupiteľstvo doporučuje
12.3.1. Preskúmanie potreby zakúpenia radiátora do obytnej izby v 9 b.j. Lančár na základe
žiadosti p. Andeja Slabého.
12.3.2. Odložiť žiadosť p. Patrika Polešenského na prenájom priestorov PZ v Kočíne
12.3.3. Rokovanie s PVOD Kočín o prekopaní kanála pri lančárskej čakárni do potoka.
12.3.4. Pripojiť uznesenie z OZ k zápisnici na web stránke obce.
12.3.5. Vyvolať stretnutie PVOD Kočín, obec a cestári ohľadom kočínskej cesty.
4.Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
12.4.1. So žiadosťou Lenky Folajtárovej na prenájom priestorov PZ Lančár.

Jozef R e š k o
starosta obce

