Zápisnica
z pokračovania 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín – Lančár, konaného dňa
21.05. 2014

Prítomní : Jozef Reško, Emil Klč, Andej Slabý , Stanislav Reško, Zdenko Bielik,
Prizvaní : JUDr. Mária Gajňáková, Mgr. Lukáš Rajnák
Zapisovateľka : Ujlacká
Po privítaný poslancov a skonštatovaní, že sú uznášania schopný starosta otvoril zasadnutie
zastupiteľstva.
Overovateľov zápisnice určil: Zdenka Bielika, Stanislava Rešku.
Hneď na úvod oznámil, že voľba obecného kontrolóra, ktorá sa uskutočnila pred týždňom
bola neplatná z dôvodu nedodržania zákona v hlasovaní, kde na zvolenie kontrolóra
nepostačovala nadpolovičná väčšina poslancov ale správne mala byť nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov. Pri opakovanej voľbe za zvolenie JUDr. Márii Gajňákovej hlasovali
všetci prítomní poslanci a tým bola JUDr. Mária Gajňáková zvolená za kontrolórku našej
obce.
Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- v ďalšej časti boli poslanci oboznámení s cenovou ponukou p. Mariána Bašnáka na výrobu
interiérových okien a dvier do KD v Kočíne. Nakoľko táto ponuka bola cenovo
výhodnejšia, ako i z dôvodu, že materiál bude z tvrdého dreva oproti ponuke p. Šimu, ktorý
chcel vyrábať okná a dvere z borovicového dreva a taktiež ostatné podmienky výroby a prác
zostanú tej istej kvality ako v ponuke p. Šimu poslanci rozhodli, že zhotovenie týchto prác
bude robiť p. Marián Bašnák. Termín zhotovenie výrobkov bol určený do konca augusta
2014.
Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

- starosta informoval poslancov, že sa vykonal odpočet elektromerov pre zdroj vody . Nízka
tarifa bola cca o 50 % nižšia spotreba, ako v predchádzajúcom roku. U vysokej tarify bola
spotreba nižšia o 15 % . V kontrole elektromerov sa bude pokračovať každý mesiac.
- poslanci po predchádzajúcej obhliadke priestorov za barom v Kočíne, ako i po vypočutí
stanovísk p. Tavačovej a p. Rešku rozhodli, že za budovou baru bývalej PZ ponechajú
priestor od parciel v užívaní PVOD v šírke 3,5 až 4 m tak, aby p. Tavačovej mohli doviesť
palivové drevo.

- 2 Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 3,

proti : 0, zdržali sa : 1.

- starosta oboznámil poslancov s ponukou spoločného zabezpečenia verejného obstarávania
na dodávateľov elektriny a plynu. Dodávatelia by dodávali tieto energie pre obce v Združení
regiónu Jaslovské Bohunice. Zmluva by bola v platnosti na dva roky. Nakoľko však za výber
dodávateľa plynu a elektriny si obstarávateľ chcel účtovať spolu 200,00 € poslanci
s uvedenou ponukou nesúhlasili.
Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 0,

proti : 2, zdržali sa : 2.

- poslanci doporučili skontrolovať, či za parcelu za prenajatými priestormi PZ p. Holcom
v užívaní p. Jozefom Doktorom, Kočín 95 platí obci náhradu.
- poslanci doporučili vyzvať p. Holca prenajímateľa priestorov PZ v Kočíne na udržiavanie
čistoty za uvedenými priestormi.
Poslanci boli oboznámený s návrhom uznesenia a ten bol následne schválený.
Hlasovanie :
prítomní :

4,

za : 4,

proti : 0, zdržali sa : 0.

Starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala : Ujlacká

Overovatelia zápisnice :

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

U z n e s e n i e č. 17
z pokračovania 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kočín-Lančár, konaného
dňa 21.05.2014

1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
17.1.3. Informácie z kontroly plnenia uznesení.
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
17.2.6 Overovateľov zápisnice.
17.2.7. Hlavného kontrolóra obce JUDr. Máriu Gajňákovú
17.2.8.Výber firmy na výrobu a osadenie dverí a okien p. Mariána Bašnáka
17.2.9. Ponechanie voľného priestoru od parciel PVOD Kočín k baru v bývalej PZ v Kočíne.
3.Obecné zastupiteľstvo doporučuje
17.3.4. Skontroľovať či za parcelu za prenajatými priestormi PZ p. Holcom v užívaní p.
Jozefom Doktorom, Kočín 95 platí obci náhradu.
17.3.5. Vyzvať p. Holca prenajímateľa priestorov PZ v Kočíne na udržiavanie čistoty
za uvedenými priestormi.

4.Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
17.4.2. Uzatvorenie zmluvy na verejné obstarávanie na nákup elektriny a plynu

Jozef R e š k o
starosta obce

