Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa 16.12.2020
Prítomní : Ing. Štefan Lányi, Daniel Vlkovič Roman Kriho, Mgr. Marián Jurica PhD., Ing.
Martin Uhrín, Peter Braško
Prizvaní: JUDr. Mária Gajňaková, Anna Ujlacká, František Vlkovič, Anna Horúcková,
Pavol Kunic
K bodu č. 1
Starosta privítal všetkých prítomných
K bodu č. 2
Starosta určil zapisovateľa: Annu Ujlackú
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: p. Peter Braško a p. Ing. Martin Uhrín
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 3
Navrhnutý program bol schválený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie obecného zastupiteľstva v Kočíne – Lančári
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Žiadosti občanov
Správa o činnosti obecnej knižnice a obecnej kroniky
Zámer IBV – lokalita od Lančára III. Usporiadanie pozemku vo vlastníctve obce v k.ú.
Lančár, LV 593, parc.č.646/1 v súvislosti so susediacimi parcelami.
7. Správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2021,2022,2023
9. Schvaľovanie rozpočtu obce na 2021,2022,2023
10. Schvaľovanie zmeny rozpočtu obce za rok 2020
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
12. Schvaľovanie o neuplatňovaní programového rozpočtu obce.
13. Oboznámenie sa s protokolom o výsledku kontroly NKÚ
14. Schvaľovanie VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kočín-Lančár
15. Schvaľovanie VZN č.4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ
16. Schvaľovanie zmluvy o dielo ,,Hydrogeologický posudok na vodárenský zdroj HKN-1
Bažantnica,,
17. Rôzne a diskusia
18. Návrh uznesenia
19. Záver

- 2 Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 4
- žiadosť p. Romana Rešku o zľavu na nájomnom na nebytových priestoroch požiarnej
zbrojnice Kočín 98, ktorého prenajímateľom je naša obec. Poslanci OZ schvaľujú 50 %
zľavu z nájomného za jeden mesiac t.j. vo výške 45,50 €/ mesiac až do doby pokiaľ nebudú
otvorené prevádzky reštauračného charakteru.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 5
- obecná kronikárka p. Viera Jankovičová predložila spracovanú kroniku za obdobie rokov
2018, 2019.
- starosta obce predniesol správu o knižnici, ktorú mu predložila knihovníčka obce Mgr.
Veronika Bibková za obdobie od júla 2019 až do decembra 2020.
Poslanci zobrali na vedomie spracovanie zápisu do kroniky za roky 2018, 2019 a správu o
knižnici a rozhodli, že obecná knižnica zostane v prevádzke aj do budúcnosti. Zároveň
schválili odmenu pre knihovníčku a kronikárku vo výške 180,00 € / v hrubom za jeden rok
a odmena bude vyplatená vždy v decembri aktuálneho roku.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 6
- starosta poinformoval poslancov OZ o vysporiadaní pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú.
Lančár, LV 593, parc.č.646/1 v súvislosti so susediacimi parcelami - Zámer IBV – lokalita
od Lančára III..Starosta obce navrhuje vykúpenie pozemkov za účelom vybudovania
miestnej komunikácii na pozemku parc. č. 646/1. Obec sa zaväzuje dať vypracovať
geometrický plán na odčlenenie pozemkov v potrebnej výmere, podľa urbarialistickej štúdie.
Cena pozemkov bude 0,10 € / m² . Vlastníci dotknutých pozemkov zabezpečia stanovisko
Dopravného inšpektorátu k usporiadaniu parcely 646/1. Poslanci uvedený zámer schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 7
- starosta obce poinformoval poslancov OZ: vymenil sa istič v KD v Kočíne, orezali sa
chvojky na cintoríne v Kočíne, dobudoval sa otoč v Kočíne, odstránili sa staré kolotoče v

- 3 parku pri obecnom úrade, vybudovalo sa parkovisko pri MŠ, vydané územné rozhodnutie
na zberný dvor, podpísané zmluvy na Zámer IBV - lokalita Lančár II..
K bodu č. 8
- starosta obce predložil poslancom OZ stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023. Poslanci predložené stanovisko zobrali na vedomie.
K bodu č. 9
- starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom rozpočtu na roky 2021, ktorý
následne schválili a návrhy na roky 2022 a 2023 zobrali na vedomie.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 10
- starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom zmeny rozpočtu na rok 2020, ktorý
následne schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 11
- poslancom OZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
I. polrok 2021, ktorý následne schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 12
- starosta obce oboznámil poslancov OZ, že podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. obec do
2 000 obyvateľov nemusí vypracovávať programový rozpočet. Na tomto základe poslanci
OZ súhlasia o neuplatňovaní programového rozpočtu obce od roku 2021.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 13
- starosta oboznámil, že v našej obci bola vykonaná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu
SR. Poslancom bola predložený protokol o výsledku kontroly NKÚ. Poslanci protokol
zobrali na vedomie.

- 4 K bodu č. 14
- poslancom OZ bolo predložené VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kočín-Lančár. Poslanci OZ VZN č.
5/2020 následne schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 15
- poslancom OZ bolo predložené VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ. Poslanci OZ VZN č. 4/2020 následne schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 16
- starosta predložil poslancom OZ zmluvu o dielo ,,Hydrogeologický posudok na vodárenský
zdroj HKN-1 Bažantnica,. Poslanci uvedenú zmluvu schválili.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 17
- p. Igor Gerhát podal námietku na výšku poplatku za psa, ktorý vyberá naša obec. Poslanci
zobrali námietku za vedomie.
- p. Marek Bunček podal návrh na úpravu mobiliáru asfaltového ihriska v Kočíne. Poslanci
OZ zobrali návrh na vedomie.
- p. Igor Gerhát podal námietku na kosenie pozemkov, ktoré nie sú majetkom obce. Poslanci
námietku zobrali na vedomie.
- p. Igor Gerhát podal námietku na vypúšťanie odpadových vôd do potoka v Lančári.
Poslanci námietku zobrali na vedomie.
- p. Peter Braško podal návrh, aby v priestoroch požiarnej zbrojnice v Lančári si mladí ľudia
spravili spoločenskú miestnosť. Poslanci s návrhom súhlasili za podmienok, že bude spísaná
dohoda o zodpovednosti s konkrétnou osobou.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- 5 - poslanci OZ zrušili umiestnenie veľkoobjemových kontajnérov na zberných miestach pri
cintorínoch nakoľko nám tieto kontajnéry plnia vo veľkej miere cudzí občania.
Hlasovanie :
prítomní : 6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- p. Igor Gerhát podal námietku na odhŕňanie snehu na zákrutách. Stroje kopia sneh z
odhŕňania, ten zamrzne a vzniká nebezpečenstvo úrazu. Poslanci námietku zobrali na
vedomie.
K bodu č. 18
Poslanci OZ boli oboznámení s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 19
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala : Anna Ujlacká

Overovatelia zápisnice:

Peter Braško

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

Ing. Martin Uhrín

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

U z n e s e n i e č. 11
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín-Lančár, konaného dňa16.12.2020

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
11.1.1. Zapisovateľa zápisnice.
11.1.2. Overovateľov zápisnice.
11.1.3. Spracovaný zápis do kroniky za roky 2018, 2019 a správu o knižnici od júna 2019 decembra 2020.
11.1.4. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
11.1.5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023.
11.1.6. Návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023.
11.1.7. Protokol o výsledku kontroly NKÚ.
11.1.8. Námietku p. Igora Gerháta na výšku poplatku za psa, ktorá je vyberaná našou obcou.
11.1.9. Návrh na úpravu mobiliáru asfaltového ihriska v Kočíne.
11.1.10. Námietku p. Igora Gerháta na kosenie pozemkov, ktoré nie sú majetkom obce.
11.1.11. Námietku p. Igora Gerháta na vypúšťanie odpadových vôd do potoka v Lančári.
11.1.12. Námietku P. Igor Gerhát na odhŕňanie snehu.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
11.2.1. Program zastupiteľstva.
11.2.2. 50 % zľavu z nájomného PZ Kočín p. Romanovi Reškovi za jeden mesiac t.j. vo
výške 45,50 €/ mesiac až do doby pokiaľ nebudú otvorené prevádzky reštauračného
charakteru.
11.2.3. Odmenu pre knihovníčku a kronikárku vo výške 180,00 € / v hrubom za jeden rok a
odmena bude vyplatená vždy v decembri aktuálneho roku.
11.2.4. Zámer IBV – lokalita od Lančára III. - vykúpenie pozemkov za účelom vybudovania
miestnej komunikácie na pozemku parc. č. 646/1. Obec sa zaväzuje dať vypracovať
geometrický plán na odčlenenie pozemkov v potrebnej výmere, podľa urbarialistickej
štúdie. Cena pozemkov bude 0,10 € / m².
11.2.5. Návrh rozpočtu na rok 2021.
11.2.6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2020.

- 2 11.2.7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
11.2.8. O neuplatňovaní programového rozpočtu obce od roku 2021.
11.2.9. VZN č.5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kočín - Lančár.
11.2.10. VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ.
11.2.11. Zmluvu o dielo ,,Hydrogeologický posudok na vodárenský zdroj HKN-1 Bažantnica,
11.2.12. Spoločenskú miestnosť pre mladých v PZ Lančár za podmienok, že bude spísaná
dohoda o zodpovednosti s konkrétnou osobou.
11.2.13. Zrušenie umiestnenia veľkoobjemových kontajnérov na zberných miestach pri
Cintorínoch.

Ing. Štefan Lányi
starosta obce

