Zápisnica
zo 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa 15.03.2017
Prítomní : Jozef Reško, Peter Braško, Martin Krajčovič, Daniel Vlkovič, Zdenko Bielik,
Ivana Krihová
Prizvaný : JUDr. Mária Gajňáková,
Zapisovateľka : Anna Ujlacká
K bodu č. 1
Určil overovateľov zápisnice : p. Krihovú a p. Vlkoviča
Návrhová komisia bola zvolená v nasledovnom zložení: p. Braško, p.Vlkovič, p.Krajčovič
Hlasovanie :
prítomní :5,

za : 5 ,

proti : 0, zdržali sa : 0.

Starosta navrhol program zastupiteľstva. Navrhnutý program bol schválený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Obznámenie sa o vzadaní sa poslanca
Voľba mandátovej komisie
Sľub poslanca
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti občanov a organizácii
Rôzne a diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Hlasovanie :
prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 2
- starosta informoval sa o vzdaní sa poslaneckého mandátu p. Emil Klča
K bodu č. 3
- starosta určil mandátovú komisiu v zložení: Ivana Krihová a Peter Braško
K bodu č. 4
- poslanci boli oboznámení s výsledkami volieb do orgánov samosprávy v roku 2014 pretože

- 2 bolo treba doplniť poslanca obecného zastupiteľstva. Ďalším náhradníkom bol p. Zdenko
Bielik. Starosta vyzval p. Zdenka Bielika, aby prečítal a zložil sľub poslanca OZ.
Mandátová komisia skonštatovala, že starostom a novozvolenými poslancami bol riadne
zložený sľub.
K bodu č. 5
Starosta informoval o plnení nasledovných uznesení:
- starosta po stretnutí s predsedom družstva PVOD Kočín dohodol podmienky na zámenu
pozemkov v Lančári pod strediskom PVOD v Kočíne a pozemky pri bytovke v Lančári za
podmienok, že PVOD Kočín uhradí geometrický plán a Obec Kočín - Lančár uhradí
zámennú zmluvu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
- s p. Jaroslavom Knoblochom bola uzatvorená zmluva o prenájme PZ Kočín
- starosta oznámil poslancom, že rýna v KD Kočín sa dá zabetónovať v jarných mesiacoch
tohto roka.
- na žiadosť poslancov bolo p. Benedikt Reško oboznámený s ponukou našej obce na
obsadenie miesta pracovníka obecného úradu. P. Reško bol oboznámený s ponukou, ktorú
zvažuje.
- starosta oboznámil poslancov OZ, že žľaby v MŠ Kočín spraví oslovený p. Peter Šedo.
- starosta informoval,že práce v kuchyni KD Kočín p. Peter Šedo ukončil, práce pokračujú
maľovku, ktoré bude vykonávať p. Benedikt Reško a následne bude pokračovať na
inštaľovaní spotrebičov p. Púdela.
K bodu č. 6
- žiadosť riaditeľky ŠJ o zakúpenie myčky antikorového stola. Poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- žiadosť riaditeľky ŠJ o vymaľovanie kuchyne ŠJ. Poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 7
- bol predložený plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017, ktorý poslanci schválili
Hlasovanie :
prítomní : 5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- v tomto bode boli poslanci oboznámený so spoluúčasťou obce vo výške 3 068,64 €
na dotácií PZ Kočín. Poslanci spoluúčasť schválili
Hlasovanie :

- 3 prítomní :

5,

za : 5,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- žiadosť Janu Lukačovičovej a Patrika Hrušku o odkúpenie pozemku pred ich rodinným
domom. Poslanci rozhodli , že pokiaľ rozhodnú o odpredaji pozemku, stretnú sa
na uvedenom pozemku za účelom obhliadky. Dátum obhliadky určili na štvrtok 16.03.2017
o 18,00 hod.
- poslanci doporučujú starostovi obce osloviť p. Púdelu na vytvornie ponuky na výrobu
antikorového stola do kuchyne ŠJ v MŠ Kočín.
- poslanci žiadajú starostu o oslovenie p. Ľuboša Klču na vypracovanie ponuky zateplenia
a fasády bytu p. Bališa v ZŠ Kočín.
- nakoľko nie je na dráhe medzi Kočínom a Lančárom obecný rozhlas, poslanci žiadajú
o namontovanie reproduktora na dráhe.
- poslanci doporučujú starostovi obce , aby zabezpečil zateplenie stropu v sále KD Lančár.
- poslanci žiadajú starostu obce, aby vyzval p. Milana Brezulu o odstránenie plotu pred jeho
novostavbou rodinného domu, nakoľko uvedený plot svojvoľne postavil na obecnom
pozemku.
- poslanci doporučujú starostovi obce na vyplnenie výtlkov na miestnej komunikácii v obci
asfaltom osloviť firmu CS Trnava na vypracovanie ponuky.
- poslanci doporučujú starostovi, aby vyvolaľ stretnutie s predsedom družstva PVOD Kočín
na diskusiu o vybudovaní nového otoču na hornom konci časti obce Kočín.
- poslanci žiadajú starostu, aby upozornil firmu MADRA na vytekanie odpadu z jejich firmy
na obecnú komunikáciu a následného zápachu z tohto odpadu.
K bodu č. 8
Poslanci boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 9
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala : Ujlacká
Overovatelia zápisnice

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

U z n e s e n i e č. 10
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín-Lančár, konaného dňa 15.03.2017
1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
10.1.1. Overovateľov zápisnice
10.1.2. Kontrolu plnenie uznesení
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
10.2.1. Návrhovú komisiu
10.2.2. Program zastupiteľstva
10.2.3. Žiadosť riaditeľky ŠJ na zakúpenie myčky a antikorového stola do kuchyne ŠJ Kočín
10.2.4. Žiadosť riaditeľky ŠJ o vymaľovanie kuchyne ŠJ Kočín
10.2.5. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
10.2.6. Finančnú spoluúčasť obce vo výške 3068,64 € na dotácie PZ Kočín
10.2.7. Vyzvať p. Reškovú prenajímateľku baru v PZ Kočín na zveľadenie dvora pri bare.
10.2.8. Úprava rozpočtu, príjmy a výdaje ŠJ zaradiť ako rozpočtované položky
10.2.9. Priebehu leta vymeniť dlažbu pri WC v KD Kočín
3.Obecné zastupiteľstvo doporučuje
10.3.1. Na základe žiadosti p. Jany Lukačovičovej a p. Patrika Hrušku stretnutie na základe
obhliadky uvedeného pozemku
10.3.2. Osloviť p. Púdelu vyhotovenie ponuky na výrobu antikorového stola do kuchyne ŠJ
10.3.3. Osloviť p. Ľuboša Klču na vypracovanie ponuky zateplenie 2 stien bytu p. Bališa
10.3.4. Rozšíriť rozhlas na dráhe medzi Kočínom a Lančárom
10.3.5. Zatepliť stropy sály KD Lančár
10.3.6. Vyzvať p. Milana Brezulu na odstránenie oplotenia pred jeho novostavbou na
vytýčenú hranicu
10.3.7. Osloviť firmu CS Trnava vypracovať ponuku na asfaltovanie výtlkov miestnych
komunikácii v obci
10.3.8. Upraviť pravú stranu dráhy z Kočína do Lančára
10.3.9. Vyvolať jednanie s predsedom PVOD Kočín na vybudovanie otoču na hornom konci
časti obce Kočín
10.3.10. Upozorniť firmu MADRA na vytekanie odpadu z jejich firmy na miestnu
Komunikácii
Jozef R e š k o
starosta obce

