Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Humenné
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kochanovciach
konaného dňa 01.07.2020

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.

Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti , schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prerokovanie návrhu na nakladanie s majetkom obce
Rôzne
Záver

K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Ferjaková, za overovateľov zápisnice Ing. Krídla a
p. Benda.
K bodu 3 – Prerokovanie návrhu na nakladanie s majetkom obce
Na úvod starostka obce vyzvala poslancov, aby sa po obhliadke pozemku, o odkúpenie
ktorého požiadal p. Chmeľ, s konečnou platnosťou rozhodli, či sa schváli zámer prevodu
vlastníctva k tomuto majetku, alebo sa žiadosť p. Chmeľa zamietne.
Hlavný kontrolór upozornil, že žiadateľ je blízkou osobou poslankyne, preto v zmysle §9a,
ods. 6 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí nemôže obec preniesť vlastníctvo svojho
majetku priamym predajom.
Po krátkej rozprave dala starostka hlasovať o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Obecné zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 1/7-2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce prerokovalo návrh na nakladanie s majetkom obce –
pozemku p. č. KN 21243/6 o výmere 2108 m2 v k. ú. Kochanovce, druh pozemku orná pôda
zapísaného na liste vlastníctva č. 782
a
sc h vaľ uj e
zámer predaja tejto
nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie:
ZA: Benda, Ferjaková, Krídla, Rusinková, Herpák, Perháčová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Katarína Lászlóová
starostka obce

Starostka predložila návrh súťažných podmienok a obecné zastupiteľstvo prijalo toto
uznesenie:
Uznesenie č. 2/7-2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce prerokovalo návrh súťažných podmienok ( sú
prílohou tejto zápisnice) pre vypracovanie súťažného návrhu podľa uznesenia č. 1/7-2020 a
schvaľuje
a.) Súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže
„Predaj pozemku parc. č. KN. 21243/6 o výmere 2108 m2 v k. ú. Kochanovce, druh
pozemku orná pôda, zapísaného na LV č. 782 podľa priloženého návrhu
b.) Za členov komisie pre posúdenie súťažných návrhov poslancov obecného zastupiteľstva
( Benda, Herpák, Krídla, Čerevka, Rusinková, Ferjaková)
Hlasovanie
ZA: Benda, Ferjaková, Krídla, Rusinková, Herpák, Perháčová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Katarína Lászlóová
starostka obce
K bodu 4 – Rôzne
a.)
Starostka informovala poslancov o zmene dodávateľa stravy pre materskú školu
z dôvodu, že mesto Humenné má prijaté VZN, ktoré bráni poskytovaniu stravy z MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné mimo územia mesta.
Starostka predložila návrh na určenie výšky stravného pre materskú školu, ktorá zodpovedá
limitom výšky nákupu potravín stanoveným Ministerstvom školstva.
Obecné zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 3/7-2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce s ch v a ľ u j e výšku stravného vo výške nákupu
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:
1,54 Eur – z toho: 0,38 Eur desiata
0,90 Eur obed
0,26 Eur olovrant
Hlasovanie:
ZA: Benda, Ferjaková, Krídla, Rusinková, Herpák, Perháčová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Katarína Lászlóová
starostka obce

b.) Starostka ďalej predložila na vyjadrenie cenovú ponuku firmy HOFEX, spol. s r.o. ( je
prílohou zápisnice) na opravu výtlkov a nerovností povrchu miestnych komunikácií tryskovou
metódou.
Bolo odporučené ponuku prijať a náväzne bude upravený rozpočet na rok 2020, v ktorom je
rozpočtovaných na tento účel 3000,- Eur.
b.)
Žiadosť firmy VICTORY TIP, s.r.o. o udelenie súhlasu na umiestnenie prevádzky
stávkového terminálu v obci, bola schválená hlasmi všetkých prítomných poslancov
uznesením č. 4/7-2020.
K bodu 5 – Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce o 19:10 hod.

Zapísala: Ing. Miroslava Ferjaková

Overovatelia zápisnice: Jozef Benda

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

Ing. Jozef Krídla ..................................

