Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Humenné
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kochanovciach
konaného dňa 31.08.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1 - Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti, schválenie programu
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že na
zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci zo sedem zvolených a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa na uzneseniach.
Program navrhnutý v pozvánke bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácie poslancov
Informácia o výsledkoch kontroly
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve obce
Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2020
Rôzne
Záver

K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Hnatová, za overovateľov zápisnice Benda
a Perháčová.
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Ku dňu konania tohto zasadnutia je splnené uznesenie o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže a jej podmienok, vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže je v bode 6.
K bodu 4 – Interpelácie poslancov
Interpelácie poslancov neboli žiadne, starostka vyslovila predpoklad, že sa poslanci
vyjadria k aktuálnym náležitostiam v bode „Rôzne“.
K bodu 5 – Informácia o výsledkoch kontroly
Hlavný kontrolór informoval o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu obce za obdobie
január až júl 2020, k čomu uviedol:
- rozpočtové hospodárenie je prebytkové, prebytok činí 32 515,20 Eur bez príjmových
finančných operácií ( účelovo určené prostriedky z minulého roku na kapitálové
výdavky).

-

Čerpanie jednotlivých položiek ( najmä výdavkových) je priaznivé, je predpoklad, že
aj celoročné rozpočtové hospodárenie bude prebytkové.
Z novovzniknutých potrieb vyplýva nutnosť úpravy rozpočtu, a to presunom medzi
položkami, ale aj použitia rezervného fondu – tento zámer je v bode 7

K bodu 6 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve
obce
Priebeh rokovania k tomuto bodu je zaznamenaný v priložených dokumentoch, a to:
a.) Záznam z uzávierky obchodnej verejnej súťaže
b.) Zápisnica o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
Z dokumentov vyplynul záver, na základe ktorého prijalo obecné zastupiteľstvo toto
uznesenie:
Uznesenie č. 1/8 - 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce a to pozemku parcela reg. „C“ č. 21243/63, druh pozemku: orná pôda
o výmere 2108 m2, vytvorený z parcely reg. „C“ číslo 21243/6 druh pozemku: orná pôda
o výmere 5010 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Humenné,
Katastrálnym odborom pre katastrálne územie Kochanovce nad Laborcom, obec Kochanovce,
okres Humenné, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu na odčlenenie parcely
21243/63 č. 32389833 – 58/2020 vyhotoveného Ing. Mihalíkom Miroslavom – GEOMM,
Štefánikova 22, 066 01 Humenné, IČO: 32389833 a úradne overeného Ing. Renátou
Bilecovou, v podiele 1/1 k celku.
Podľa výsledkov vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a s ch v a ľ u j e odpredaj tejto
nehnuteľnosti víťaznému uchádzačovi Jánovi Chmeľovi, Kochanovce 184 za kúpnu cenu 3,65
Eur/m2 podľa podmienok kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou tohto uznesenia a je prílohou tejto
zápisnice a p o v e r u j e starostku obce podpísať túto zmluvu a vykonať ďalšie úkony
súvisiace s odpredajom nehnuteľnosti ( zverejnenie kúpnej zmluvy, prevzatie – potvrdenie
o pripísaní kúpnej ceny na účet obce).
Hlasovanie:
ZA: Benda, Ferjaková, Rusinková, Herpák, Čerevka
Proti: 0
Zdržal sa: Perháčová

Katarína Lászlóová
starostka obce

K bodu 7 – Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2020
Návrh úpravy rozpočtu (v prílohe) vyplynul z výsledkov kontroly hlavného kontrolóra
(uvedené v bode 5 ) a obecné zastupiteľstvo bez rozpravy prijalo tieto uznesenia k tomuto
bodu:
Uznesenie č. 2/8 -2020
Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 3/2020.
Hlasovanie:
ZA: Benda, Ferjaková, Rusinková, Herpák, Čerevka, Perháčová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Katarína Lászlóová
starostka obce
Uznesenie č. 3/8 – 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach v zmysle § 15 , ods. 2, 2. veta Zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje použitie rezervného fondu vo
výške 9 500,- Eur na úhradu kapitálových výdavkov – rekonštrukcia obecného rozhlasu.
Hlasovanie:
ZA: Benda, Ferjaková, Rusinková, Herpák, Čerevka, Perháčová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Katarína Lászlóová
starostka obce
K bodu 8 – Rôzne
a.)
Starostka predložila na rokovanie upozornenie prokurátora, v ktorom navrhuje prijať
opatrenia k predchádzaniu pochybenia pri prijímaní VZN školskom obvode. Zároveň
predložila obecnému zastupiteľstvu list, ktorým sa upozorneniu prokurátora vyhovuje (jedná
sa o akt, ktorý by sa mal vykonať v budúcnosti, t.j. zriadenie školského obvodu, nakoľko
súčasná dohoda je už platná).
Obecné zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie:

Uznesenie č. 4/8 -2020
Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach prerokovalo upozornenie prokurátora pod sp.
Zn. Pd 80/20/7702-2 zo dňa 21.7.2020 (v prílohe) a v y h o v u j e mu.
Hlasovanie:
ZA: Benda, Ferjaková, Rusinková, Herpák, Čerevka, Perháčová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Katarína Lászlóová
starostka obce
b.)
Starostka obce predložila na rokovanie novelizovaný štatút obce (v prílohe) a obecné
zastupiteľstvo bez rozpravy prijalo toto uznesenie.
Uznesenie č. 5/8 – 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach s ch v a ľ u j e novelizovaný štatút obce (v prílohe)
Hlasovanie:
ZA: Benda, Ferjaková, Rusinková, Herpák, Čerevka, Perháčová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Katarína Lászlóová
starostka obce
c.) Starostka predložila návrh spoločnosti Fúra s.r.o. na zber a likvidáciu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu a požiadala poslancov o vykonanie prieskumu
medzi občanmi, aby sa rozhodlo o uplatnení jednej z dvoch základných alternatív.
1. Uplatnenie výnimky zo zákona, ak 100 % domácností biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad kompostuje
2. Zber a likvidáciu za týchto podmienok:
- Nákup 10 l – vedierka v cene 6 Eur/ks
- Nákup kompostovateľných vrecúšok (na odvoz každých 14 dní) a navýšenie poplatku
za odpad na úhradu vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Téma sa uzavrie na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční do 30.9.2020.

K bodu 9 – Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 19:15 hod.

Zapísala: Ing. Martina Hnatová
Overovatelia zápisnice: Jozef Benda

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

Zuzana Perháčová .................................

