Zápisnica
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lanár, konaného dňa 12.02. 2014

Prítomní : Jozef Reško, Emil Klč, Peter Braško , Stanislav Reško, Zdenko Bielik,
Ivana Krihová, Andrej Slabý
Prizvaní : Ing. Miroslav Jankovič, Mária Slabá
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 Ivana Krihová
členovia: Emil Klč, Peter Braško
Navrhnutý program zastupiteľstva bol pozmenený a doplnený o bod sľub poslanca. Tento bod
bol zaradený hneď po otvorený a ostatné body programu boli posunuté.
Hlasovanie :
prítomní :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

Otvorenie
Sľub poslanca
Kontrola plnenia oznesení
Žiadosti občanov
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Rôzne a diskusia
Návrh uznesenia
Záver

K bodu č. 2
- v doplňujúcich voľbách do obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 25.01.2014 bol za
poslanca vo volebnom obvode č. 1 – Kočín zvolený Andrej Slabý. Na tomto základe bola
zvolená mandátová komisia v zložení Ivana Krihová a Zdenko Bielik, ktorá skontrolovala
zápisnicu miestnej volebnej komisie. Komisia skonštatovala, že zápisnica je v poriadku
a Andrej Slabý bol riadne zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva. Následne
novozvolený poslanec Andrej Slabý prečítal sľub poslanca a podpísal ho. Predsedkyňa
miestnej volebnej komisie p. Mária Slabá odovzdala novozvolenému poslancovi osvedčenie
o zvolený.
K bodu č. 3
starosta podal informácie o nasledovnom plnení uznesení :
- poisťovňa Generali – kultúrny dom Kočín :

- 2 poisťovňou požadovaný posudok na kultúrny dom v Kočíne pred poisťnou udalosťou bol
v mesiaci december 2013 zaslaný poisťovni. Nakoľko poisťovňa do konca januára 2014 sa
neozvala, starosta sa telefonicky obrátil na firmu Davar, t.j. firmu, ktorá je nám vo
vymáhaní poistného nápomocná, či nezistia aký je skutkový stav. Po telefonickom pohovore
starostu s p. Boldom – riaditeľom odboru poistných udalostí bolo zo strany p. Boldu
prisľubené, že celú vec si preverí a ozve sa nám.
- vysporiadanie pozemkou vedľa dráhy :
právnik Ing. Jankech, ktorý je našej obci nápomocný vo vysporiadaní duplicitného
vlastníctva na parcele vedľa dráhy, celú problematiku prerokoval s vedúcim oddelenia na
katastry v Piešťanoch. Obaja došli k dohode, že vysporiadanie duplicitného vlastníctva bude
možné vyriešiť mimosúdne. Nakoľko však Ing. Jankech je momentálne zaneprázdnený inou
prácou ,k riešeniu našej problematiky sa dostane až v polovici marca tohto roku.
- oprava WC v kultúrnom dome Kočín :
porucha bola odstránená, no nakoľko sa museli vysekať viaceré obkladačky, dodatočne sme
zistili, že nemáme toľko náhradných obkladačiek a ani po navštívení Baumaxu i viacerých
obchodov sme tieto obkladačky nezohnali. Uvedený problém sa pokúsi vyriešiť p. Braško.
Prostredníctvom firmy v ktorej pracuje požiada Baumax o dodanie jednoho balíka
chýbajúceho obkladu od výrobcu.
- starosta poinformoval o druhom pojednávaní súdneho sporu s p. Benkom , bývalým
prevádzkovateľom obecného vodovodu. Nakoľko sudkyňa nariadila ďalšie pojednávanie
a zo strany obce sa musia pojednávania zúčastniť, ako svedkovia, prevádzkový zamestnanec
obce, administratívna pracovníčka a odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie vodovodu.
Všetci traja budú musieť súdu preukázať, koľko času do roka je potrebného na
prevádzkovanie obecného vodovodu. Poslanci odsúhlasili, že starosta môže použiť
súkromné vozidlo na prevoz svedkov na súdne pojednávanie, nakoľko v služobnom aute by
sa mohli odviesť len dvaja.
- poslanci boli oboznámený, že od 01.02.2014 je správkyňou KD v Lančári p. Mária
Kunicová.
- odpredaj obecného pozemku par. č. 158/2 o výmere 1756 m² :
ku dňu 12.02.2014 bola na obecný úrad doručená iba jedna obálka. Po otvorený obálky boli
poslanci oboznámený, že záujem o kúpu uvedeného pozemku prejavili spoločne Jana
Lukačovičová a Patrik Hruška. Za m² ponúkli sumu 5,01 € . Poslanci s uvedenou sumou
súhlasili a pozemok odsúhlasili žiadateľom. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

K bodu č. 4
v tomto bode boli poslanci oboznámený s viacerými žiadosťami občanov a organizácii:
- žiadosť Alžbety Šteruskej o ukončenie nájmu na bytovke v Lančári: poslanci s ukončením
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nájmu súhlasili v zmluvne stanovenej lehote a v prípade, ak bude vybraný nový nájomník je
možné po vzájomnej dohode oboch strán ukončiť nájomný vzťah skôr.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- žiadosť Lenky Folajtárovej o ukončenie nájmu na bytovke v Lančári: poslanci s ukončením
nájmu súhlasili v zmluvne stanovenej lehote a v prípade, ak bude vybraný nový nájomník je
možné po vzájomnej dohode oboch strán ukončiť nájomný vzťah skôr.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- žiadosť Mareka Matejoviča, Kočín 9 a Ing. Miroslava Jankoviča, Lančár 35, o pridelenie
dvojizbového bytu v 9 b.j. v Lančári :
nakoľko sa poslanci nevedeli dohodnúť, ktorému zo žiadateľov prideliť dvojizbový byt –
traja hlasovali za p. Matejoviča a traja za Ing. Jankoviča bolo dohodnuté, že najprv budú
hlasovať o tom komu pridelia jednoizbový byt v 9 b.j. Lančár. Na tento jednoizbový byt boli
traja žiadatelia : Marek Matejovič, Kočín 9, Mária Jankovičová, Lančár 20, Eva Tomišová,
Kočín 89 . Po krátkej diskusii bol jednoizbový byt odsúhlasený Marekovi Matejovičovi,
Kočín 9.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 4,

proti : 2, zdržali sa : 0,

následne poslanci hlasovali za pridelenie dvojizbového bytu Ing. Miroslavovi Jankovičovi.
Byt mu bol odsúhlasený.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 4,

proti : 0 , zdržali sa : 2,

- žiadosť p. Boženy Reškovej o prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie obchodu
s potravinovým tovarom a barom v PZ Kočín. Poslanci žiadosť odsúhlasili s podmienkou ,
že prevádzkovanie obchodu s potravinovým tovarom musí byť dodržané a zároveň je
nájomníčka na 5 rokov oslobodená od nájmu.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- žiadosť p. Márie Ďurišovej, Lančár 30, o odstránenie brezy na cintoríne v Lančári. Poslanci
súhlasili s výrubom brezy z odôvodneným, že môže poškodzovať a znečisťovať pomníky
v blízkosti tejto brezy. Strom na vlastné náklady dá vyrezať žiadateľka a drevo odstráni
obec.
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prítomní :

6,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 2,

- sťažnosť Lenky Mihalkovičovej, Lančár 98, na dlhodobé vlhnutie stien v nájomnom byte 9
b.j. Lančár. Poslanci si vypočuli stanovisko manžela sťažovateľky a po diskusii sa rozhodli
doporučiť starostovi, aby zabezpečil asanačného odborníka, ktorý by preskúmal dôvod
vlhnutia nájomného bytu. Následne obec zabezpečí na svoje náklady odstránenie vlhkosti.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

- žiadosť riaditeľky MŠ Kočín na výmenu okien (dve okná), WC zamestnancov a vstavanej
skrine do šatne zamestnancov. Poslanci po diskusii rozhodli, že na vstavanú skriňu
zabezpečí materiál p. Braško sponzorsky a montáž bezplatne vykoná Andrej Slabý. Taktiež
súhlasili s výmenou oboch okien a WC pre zamestnancov.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

K bodu č. 5
- v bode návrh rozpočtu obce poslanci v diskusii k tomuto bodu požiadali o niekoľko
vysvetlení a rozhodli, že rozpočet obce na rok 2014 sa schváli o 14 dní na pokračovaní tohto
zastupiteľstva.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0,

K bodu č. 6
- v tomto bode bol podaný návrh na odstránenie drevenného skladu, ktorý sa nachádza za KD
v Lančári. Ten kto sklad odstráni si môže materiál zobrať bezodplatne.
- bol predložený návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov.Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

K bodu č. 7
Poslanci boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
Hlasovanie :
prítomní :

6,

za : 6,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- 5 K bodu č. 8
Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala : Ujlacká

Overovatelia zápisnice :

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

U z n e s e n i e č. 16
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín-Lančár, konaného dňa 12.02.2014

1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
16.1.1. Informácie z kontroly plnenia uznesení.
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
16.2.1. Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
16.2.2. Zmenu programu zastupiteľstva.
16.2.3. Mandátovú komisiu
16.2.4. Odpredaj pozemku č. 158/2 v k. ú. Lančár p. Jane Lukačovičovej a p. Patrikovi
Hruškovi.
16.2.5. Žiadosť o ukončenie nájmu v 9 b.j. Lančár p. Alžbety Šteruskej.
16.2.6. Žiadosť o ukončenie nájmu v 9 b.j. Lančár p. Lenky Folajtárovej.
16.2.7. Starosta zabezpečiť asanačného odborníka na odstránenie nadmernej vlhkosti v byte
Lenky Mihalkovičovej v bytovom dome 9 b.j. Lančár.
16.2.8. Pridelenie dvojizbového bytu Ing. Miroslavovi Jankovičovi.
16.2.9. Pridelenie jednoizbového bytu p. Marekovi Matejovičovi.
16.2.10. Prenájom nebytových priestorov v PZ Kočín p. Božene Reškovej.
16.2.11. Odstránenie brezy na cintoríne v Lančári.
16.2.12. Výmenu okien a WC a obstaranie vstavanej skrine v šatni pre zamestnacov v
materskej škole.
16.2.13. Navrhnutý rozpočet schváliť o 14 dní.
16.2.14. VZN o vylepovaní plagátov na voľby

3.Obecné zastupiteľstvo doporučuje
16.3.1. Odstrániť šopu za KD v Lančári.

Jozef R e š k o
starosta obce

