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

