Zápisnica
z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa 21.02. 2018

Prítomní : Jozef Reško, Peter Braško , Martin Krajčovič, Ivana Krihová, Ing. Martin Uhrín,
Daniel Vlkovič, Zdenko Bielik
Prizvaný : JUDr. Mária Gajňáková,
Zapisovateľka : Anna Ujlacká
K bodu č. 1
Starosta určil overovateľov zápisnice : p. Braško a Zdenko Bielik .
Návrhová komisia bola zvolená v nasledovnom zložení: Ing. Martin Uhrín, p.Vlkovič,
p.Krajčovič
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

Starosta navrhol program zastupiteľstva. Navrhnutý program bol schválený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti občanov
Rôzne a diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 2
Starosta informoval poslancov o kvíze, ktorý organizoval Mikroregión nad Holeškou. Na
tomto kvíze našu obec reprezentovali deti našej obce Klára Knoblochová, Denis Reško
a David Brezula. Na kvíze sa zúčastnilo štrnásť družstiev zo všetkých obcí Mikroregionu.
Družstvo našej obce sa umiestnilo na druhom mieste. Starosta obce poďakoval uvedeným
deťom za výbornú reprezentáciu obce a odmenil ich pamätnou medailou a cukrovinkovými
balíčkami.
Starosta informoval, že p. Kromerovej bolo telefonicky oznámenie rozhodnutie OZ so
zamietavým stanoviskom k prenájmi priestorov KD Kočín
Kontajnéry na triedenie odpadu boli dodané, ziatiaľ nám chýbajú 2 kontajnéry na tetrapaky,
ktoré nam budú dodané.

-2K bodu č. 3
- na základe uvoľneného trojizbového bytu v bytovom dome 9 b.j. Lančár, bol tento byt
pridelený p. Denise Bučkovej. Prebratie bytu bude dohodnuté medzi terajšími
prenajímateľmi rod. Kalnou a p. Denisou Bučkovou. Odovzdávanie a preberanie bude za
prítomnost zástupcov obce, ktorým bude dátum preberania a odovzdávanie predom
oznámený.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- obecné zastupiteľstvo odsúhlasuje výstavbu rodinných domov na parcelách č. 266/31,
266/32, 266/33 v k.ú. Lančár. Náklady spojené z výstavbou budúcich rodinných domov tzn.
prípojky elektriny, vody a plynu budú znášať stavebníci.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- poslanci OZ odsúhlasujú, aby sa inventár kultúrnych domov v Kočíne aj v Lančári
nepožičiaval mimo objektov kultúrnych domov naším aj cudzím občanom.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 4
- poslanci rozhodli, že treba vyrezať brezu pred KD Kočín z dôvodu rekonštrukcie cesty cez
časť obec Kočín pretože bude prekážať pri natiahnutí asfaltu až po okraj cesty.
Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 1.

- starosta obce oboznámil poslancov, že na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie
v časti obce Kočín, je podmienkou Pôdohospodárskej platobnej agentúry, aby obec
zabezpečila bankovú záruku vo výške 50 000,00 €. Poslanci boli oboznámený
s podmienkami bankovej záruky a následne ju schválili.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta obce oboznámil poslancov, že na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie
v časti obce Kočín, je podmienkou Pôdohospodárskej platobnej agentúry, aby obec

- 3 - zabezpečila bankový úver vo výške 49 204,00 €. Poslanci boli oboznámený s podmienkami
bankovej záruky a následne ju schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- bol predložený plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018, ktorý poslanci schválili
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- na návrh dvoch poslancov z Lančára boli pozastavené všetky práce v KD Lančár. Zároveň
poslanci rozhodli, že o výbere materiálu a firiem, ktoré budú v ďalších prácach pokračovať
rozhodnú sami.
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- poslanci žiadajú starostu obce, aby zabezpečil označenie hydrantov v celej obci
- poslanci doporučujú starostovi obce, aby vyzval p. Hlavinovú, aby si zabezpečila priestor
pred svojím rodinným domom tak, aby jej psy nemohli voľne vybiehať na verejný priestor.
- poslanci doporučujú termíny zastupiteľstiev každé tri mesiace a to 13.06.2018, 12.09.2018
a decembrové podľa termínu volieb do orgánov samosprávy obcí, nakoľko bude
prvé ustanovujúce zastupiteľstvo
- boli odsúhlasené zberné miesta pre uloženie 1 000 l kontajnerov na separovaný zber
v oboch častiach obce. V časti obce Lančár pred vstupom na stredisko PVOD Kočín z ľavej
strany vedľa cesty a v Kočíne za KD.
- dvaja poslanci z Lančára informovali zastupiteľstvo, že nadbytočný majetok hasičov v PZ
Lančári bol za symbolickú hodnotu daný do užívania hasičom z Vrbového a Prašníka
K bodu č. 5
Poslanci boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
K bodu č. 6
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala : Ujlacká
Overovatelia zápisnice

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

U z n e s e n i e č. 14
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín-Lančár, konaného dňa 21.02.2018
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
14.1.1. Overovateľov zápisnice
14.1.2. Kontrolu plnenia uznesení
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
14.2.1. Návrhovú komisiu
14.2.2. Pridelenie trojizbového bytu p- Denise Bučkovej
14.2.3. Nepožičiavanie inventáru KD Kočín a Lančár naším aj cudzím občanom
14.2.4. Vyrezanie brezy pre KD Kočín
14.2.5. Výstavbu rodinných domov na parcelách č. 266/31, 266/32, 266/33 v k.ú. Lančár
14.2.6. Bankovú záruku na miestnu komuniáciu v časti obce Kočín
14.2.7. Úver na miestnu komuniáciu v časti obce Kočín
14.2.8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018
14.2.9. Termíny zastupiteľstiev
14.2.10. Zberné miesta na kontajnéry
3. Obecné zastupiteľstvo doporučuje
14.3.1. Materiál na KD Lančár budú vyberať poslanci OZ
14.3.2. Označenie hydrantov v obci
14.3.3. Vyzvať p. Hlavinovú na zabezpečenie priestorov pred jej domom voči vybiehaniu jej
psov

Jozef R e š k o
starosta obce

