Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kochanovce
zo dňa 16.10.2017

K otvoreniu
Starosta privítal všetkých prítomných poslancov a hlavného kontrolóra obce. Tiež privítal dve
pozorovateľky z Ukrajiny, ktoré sú na dlhodobej stáži na slovensku a majú z úlohu učiť sa, ako
funguje samospráva. Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznáania schopné. Podľa
prezenčnej listiny bolo prítomných 6 poslancov. Poslanec Herpák sa z pracovných dôvodov
ospravedlnil.
Uznesenie č. 10 /2017
Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce
1. s ch v a ľ u j e:
a. program rokovania uvedený v pozvánke,
b. návrhovú komisiu v zložení: Arvaiová, Ferjaková
c. u r č u j e za overovateľov zápisnice: Krídla, Rusinková
u r č u j e za zapisovateľa: Benda
Hlasovanie: ZA 6
K Prerokovaniu protestu prokurátora
Starosta obce informoval o proteste prokurátora proti nezakonnému VZN 1/2013. VZN bolo prijaté za
účelom regulovať chov zvierat v obci a predchádzať tak možným občianskym sporom a prípadne
riešiť spory, ktoré tu v obci sú. Vzhľadom na zdôvodnenie protestu, kde prokurátor okresnej
prokuratúry konštatoval nezákonnosť, poslanci jednohlasne protestu prokurátora vyhoveli a návrh
zrušenia VZN schválili. Vzhľadom na to, že VZN môže byť zrušené len formou zrušenia VZN,
poslanci hlasovali o návrhu znenia VZN.
OZ vydáva VZN 2/2017 o zrušení VZN 1/2013
Hlasovanie: ZA 6

Obec Kochanovce, Obecný úrad 207, 06601

NÁVRH
Všeobecné záväzné nariadenie
Č.

2/2017

O zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013
O chove zvierat, o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných
v domácnostiach na území obce Kochanovce
Návrh VZN:
-vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: .............................................................................
-zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: .....................................................
-zverejnený na internetovej stránke obce dňa: ..................................................................
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN (včítane): .........................................
Doručené pripomienky (počet): .........................................................................................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: ...........................................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: ..............................
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kochanovciach dňa: ...................................
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Kochanovce, dňa: .................................................
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od................... do .........................
VZN zvesené z úradnej tabule obce Kochanovce , dňa: ....................................................
VZN nadobúda účinnosť dňom ..........................................................................................

Mgr. Miroslav Porochnavý
Starosta

Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach na základe ustanovenia § 6 zákona 369/1990 zb.
v y d á v a toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Č. ................../ 2017
O zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1 / 2013
Čl. 1
Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o chove zvierat, o usmerňovaní a evidovaní chovu
hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach na území obce Kochanovce
Čl. 2
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 bolo účinné od 26.2.2017, schválené obecným
zastupiteľstvom obce Kochanovce
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ...............................

Mgr. Miroslav Porochnavý
starosta obce

K žiadosti o prenájom priestorov
Obci Kochanovce bola do podateľne obecného úradu doručená žiadosť pána Poláka o prenájom
kuchyne v KD a časti miestnosti v prízemí chodby KD. Starosta informoval poslancov o tom, že urobil
s pánom Poliakom obhliadku týchto priestorov. Oboznámil ich tiež s podnikateľským zámerom
a spôsobom využívania týchto priestorov. Poslanec Krídla povedal, aby sme venovali tejto otázke
náležitú pozornosť a tak predišli prípadným problémom. Poslankyňa Lászloóva zdôraznila, že treba
dať pozor pri schvaľovaní ponúk na prenájom, aby nedošlo k obmedzeniu možnosti užívania
priestorov pre obecné akcie a akcie pre obyvateľov obce. Ďalej sa poslanci zhodli na tom, aby bola
výška nájmu dostatočná na to, aby bola prínosom pre obec a rozpočet obce. Hlavný kontrolór súhlasí
s takouto aktivitou a upozornil na doržanie zákonného postup pri uzatváraní nájomnej zmluvy.
11 / 2017 Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu kuchyne KD a priestoru v miestnosti na prízemí KD
o výmere 5 m2.
Halsovanie: ZA 6
K žiadosti o vydanie súhlasu Victory TIP
Žiadosť o umiestnenie tipovacieho terminálu v pohostinstve Lívia. Straosta informoval poslancov
o tom, že týmto teminálom sa nahradí iný, od inesj spoločnosti, ktorý už v tomto pohostinstve nie je.
Odporučil poslancom toto vydanie súhlasu schváliť.
12 /2017 Uznesenie
OZ súhlasí s umiestnením terminálu VICTORY TIP v pohostinstve Lívia , Kochanovce 26, pri
dodržania všetkých ďalších zákonných podmienok.
Halsovanie: ZA 6
K žiadosti o kúpu pozemku – Andrej Macko
Starosta informoval o tom, že náš rodák podniká v stolárstve a rád by si postavil svoju prevádzku
v rodnej obci. Po diskusii poslancov odporúčili starostovi, aby prešli vhodné pozemky, ktoré by snáď
mohli byť vhodné na túto aktivitu. Tiež , v súlade so žiadosťou, sa jeho žiadosť predloží aj Urbárskej
spoločnosti.
13 /2017 Uznesenie
Odporúča starostovi prejednať s pánom Mackom možnosti, ktorými disponuje obec a v prípade že sa
vhodné miesto nenájde, odporúči poslať žiadosť priamo na urbársku spoločnosť.
Halsovanie: ZA 6
K správe o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce, pán Amrich, informoval o plnení rozpočtu obce a kontrolnej činnosti.
Vzhľadom na onemocnenie účtovníčky nemal k dispozícii všetky uzávierkové podklady.
K Pripravovaným akciám a informáciam o uskutočnených akciách v obci.

Starosta informoval o uskutočnených akciách v obci, poďakoval poslancom za pomoc pri
organizovaní a príprave. Na nasledujúce obdobie sú pripravené tieto kultúrno – spoločenské akcie.
19.11.2017 – Strieborný podvečer
6.12.2017 – Mikuláš
Na február 2018 plánujeme karneval a ples.
K príprave rozpočtu na rok 2018
Začína sa s prípravou rozpočtu na ďalší rok, poslanci sa dohodli na tom, aby sa do tvorby rozpočtu
viac zainteresovali aj obyvatelia obce a rozpočet by bol participatívny.
14 /2017 Uznesenie
Odporúča strostovi obce vyzvať cestou oecného rozhlasu, web stránky a sociálnych sietí obyvateľov
obce Kochanovce na predkladanie návrhov k tvorbe rozpočtu na rok 2018.
Hlasovanie: ZA 6

