
 Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 17.6.2015

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva : 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti občanov
6) Výstavba kanalizácie v obci
7) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2014

            Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
            Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2014

8) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2014
9) Realizácia Náučného chodníka obce Kocurany
10) Zrušenie uznesenia č. 293/6/2011 písm. d) zo dňa 17.06.2011
11) Výstavba toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli
12) Prerokovanie platu starostu obce 
13) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
14) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015
15) Pripravované kultúrne a športové podujatia
16) Rôzne
17) Diskusia
18) Schválenie záverov rokovania
19) Záver

1) Zasadnutie OZ v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zvolal a
otvoril starosta Ing. Vojtech Čičmanec, ktorý privítal prítomných. 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa  zápisnice  bola  určená  Eva  Špeťková  a  za  overovateľov  zápisnice  p.  Miroslav
Šemrinec a p.Peter Ďureje. 

3) Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Program zasadnutia :

4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6. Výstavba kanalizácie v obci
7. Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2014
       Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
       Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2014
8. Schválenie Výročnej správy obce za rok 2014
9. Realizácia Náučného chodníka obce Kocurany
10. Zrušenie uznesenia č. 293/6/2011 písm. d) zo dňa 17.06.2011
11. Výstavba toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli
12. Prerokovanie platu starostu obce 
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
14. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015
15. Pripravované kultúrne a športové podujatia
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Schválenie záverov rokovania
19. Záver



4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. 
Uznesenia č. 431/4/2015 body a) b) a f) zostávajú v trvaní. Ostatné uznesenia z 5.zasadnutia OZ
konaného dňa  13.5.2015 boli splnené. 
5)  Žiadosti občanov
 Pán  Milan  Matias,  bytom  Kocurany  č.30  požiadal  5.5.2015  o odpredaj  pozemkov  v
spoluvlastníctve  obce  Kocurany zapísaných,  nakoľko v zámere  schválenom dňa 13.5.2015 boli
uvedený neúplné údaje o parcelných číslach obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový zámer:
- LV 702 parc. registra „E“ č.140/1 zastavaná plocha o výmere 114 m2, ktorá je  spoluvlastníctvom
obce v podieli 1/16-ina;
- na LV 699 parcely registra „E“ č. 138/2 záhrada vo výmere 362 m2 a č.139 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 40 m2 , ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podieli 1/16-ina;
- na LV 698 parcela registra „E“ č. 138/1 záhrada vo výmere 13 m2, ktorá je spoluvlastníctvom 
obce v podieloch 1/24-in a 4/2400-in;
- na LV 178 parcela registra „C“ č. 383 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, ktorá je
spoluvlastníctvom obce v podieli 15/360-in;
- na LV 967 parcely registra „C“ č. 376 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2; č. 377
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2, č. 378 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27
m2, č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, č.380 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere  26  m2;  č.  381  záhrady  vo  výmere  917  m2,  ktoré  sú  spoluvlastníctvom  obce  v podieli
1125/27000-in a 4/2400-in, 
Pán Milan Matias je väčšinovým spoluvlastníkom predmetných pozemkov. Obec Kocurany svoj
spoluvlastnícky podiel v celkovej výmere 87 m2 neplánuje využívať. Poslanci schvaľujú  zámer na
odpredaj pozemkov z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
-  firma  Combin  vykonávajúca  práce  na  kanalizácii  v obci,  požiadala  o zavedenie  podružného
odberu elektrickej  energie,  ktorú  by odoberali  z ČOV. Navrhujú zavedenie  podružného merača
s tým,  že  skutočná  odobratá  energia  im  bude  fakturovaná   na  základe  odpočtu  spotrebovanej
energie. Požiadavka bola schválená.
- firma VT – Times,  ktorá zabezpečuje internetové pripojenie v bytovke na základe uzatvorenej
zmluvy  č.05/2010,  požiadala  o  prehodnotenie  ceny  prenájmu,  nakoľko  pôvodný  prenájom bol
dohodnutý  do  30.6.2015.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  dodatok  č.1,  kde  bude  stanovené
obdobie prenájmu od 1.7.2015 do 30.6.2018 a cena prenájmu vo výške 120,- €/ročne.
- starosta informoval poslancov o žiadosti od p. Filomény Kaufmanovej, bytom Ľ. Ondrejova 23/5,
971 01 Prievidza, ktorá je zároveň vlastníčkou rodinného domu Kocurany č.súp. 104, o  odpredaj
časti pozemkov parcelné čísla 124 a 125/1 za účelom vysporiadania pozemkov, ktoré v skutočnosti
užívajú. K predaju bude  potrebné vyhotovenie geometrického plánu, za účelom určenia presných
rozmerov a výmery. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na predaj časti pozemkov parc. číslo
124 (E) a 125/1 (E) pre p. Filoménu Kaufmanovú. 
Odôvodnenie: 
Časť  nehnuteľnosti  č.124  a  125/1  páni  Filoména  Kaufmanová  dlhodobo  využíva  ako  súčasť
pozemkov, nakoľko je vlastníkom susedných pozemkov a zároveň užíva stavbu rodinného domu
č.104. Pozemky sa v minulosti využívali ako prístup k zásobovaciemu výťahu k obchodu Rozličný
tovar. Po predaji nehnuteľností pôvodným vlastníkom Jednota Coop Prievidza súkromnej osobe,
tento prístup bol znemožnený, následne výťahová šachta zbúraná pri rekonštrukcií obecného úradu
a kultúrneho domu. Pozemky sú praktickou súčasťou, teraz už rodinného domu č.súp.104 a Obec
Kocurany  uvádzanú  časť  neplánuje  využívať.  K  presnému  odčleneniu  časti  pozemkov  bude
potrebné zhotoviť geometrický plán.
-  žiadosť  o  dvojizbový  byt  podala  Michalela  Adámiková,  bytom  Kocurany  191/3,  poslanci
schvaľujú  zaradenie  žiadateľky do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt  a  zároveň schvaľujú
pridelenie  nájomného  2-  izbového  bytu  č.  191/1  Michaele  Adámikovej,  Kocurany  191/3  od
3.7.2015
- poslanci  schválil  ukončenie  nájomnej   zmluvy  s MUDr.  Jánom  Belanským  MPH,  bytom
Kocurany 191/1 k 2.7.2015



6) Výstavba kanalizácie v obci
Starosta obce informoval poslancov o pokračujúcich prácach na kanalizácii v obci. Dodávateľom
prác v obci Kocurany je firma Combin.  Dňa 11.6.2015 sa uskutočnil  kontrolný deň v Prievidzi.
V dôsledku výkopových prác je v obci obmedzená autobusová doprava, tým že spoje končia na
zastávke pri Obecnom úrade - námestí.  Cez víkendy je zatiaľ premávka nezmenená. Občania sú
o zmenách v doprave informovaní. 
Poslanci ďalej rokovali o pripojení obecných stavieb ku kanalizácií nasledovne:
Obecný  úrad,  kultúrny  dom  –  budova  je  v  súčasnosti  napojená  na  ČOV  vo  vlastníctve  pani
Filomény Kaufmanovej, pripojenie na kanalizáciu je možné dvomi spôsobmi a to cez pozemok pani
Kaufmanovej,  alebo vybudovaním vlastnej  prípojky vedľa  budovy OcÚ. Vyhodnotia  sa  obidve
alternatívy.
Šatne na ihrisku – vybuduje sa nová kanalizačná prípojka
Dom smútku - vybuduje sa nová kanalizačná prípojka
Bytové  domy  –  zatiaľ  sú  napojené  na  2xČOV,  ak  bude  možnosť  napojiť  bytovky  gravitačne,
vybuduje sa nová kanalizačná prípojka, ak nie, ostáva čistenie pomocou ČOV

7) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany 2014
    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
    Správa nezávislého auditora k záverečnému účtu obce za rok 2014
Návrh  záverečného  účtu  na  rok  za  rok  2014  predložila  poslancom  p.  Špeťková.  Obsahom
záverečného  účtu  je  rozbor  celoročného  hospodárenia  obce  a vybraté  ukazovatele  z účtovnej
závierky a účtovných výkazov.
        Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet  obce  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  dňa   11.12.2013   uznesením  číslo
375/27/2013/ bod b) nasledovne:

bežné príjmy :               197 726 €   bežné výdavky :                 123 885 €  rozdiel:   + 73 841 € 
kapitálové príjmy:            3 000 €   kapitálové výdavky:             67 075 €  rozdiel:   -  64 075 € 
finančné operácie príj.:  35     234 €   finančné operácie výdav.:    45 000 €  rozdiel:     -   9     766  €
celkom  príjmy:           235 960  €    celkom výdavky:              235 960  €  rozdiel:               0  €

Prehľad rozpočtových opatrení obce Kocurany v roku 2014:

dátum
prijatý  upravený 

Úprava na základe uznesenia č.:
rozpočet rozpočet

1. 3.3.2014  235 960 € 235 960 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011 - kompetencia starostu

2. 24.3.2014 235 960 €  235 960 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011 - kompetencia starostu

3. 1.6.2014 235 960 €  235 960 €  296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu

4. 22.8.2014 235 960 €   235 960 €  398/32/2014 bod d), 22.8.2014 - OZ

5. 29.9.2014  235 960 € 235 960 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu

6. 12.12.2014  201 600 € 201 600 € 416/1/2015 bod c),  12.12.2014 -  OZ
Tabuľka čerpania rozpočtu so všetkými úpravami je prílohou č. 1 záverečného účtu.

Upravený rozpočet  obce k 31.12.2014 v EUR
Rozpočet Skutočnosť

k 31.12.2014
Príjmy celkom 201.600,00 196,607,83

Výdavky celkom 201.600,00 153.108,28

Hospodárenie obce – prebytok      0 43.499,55

z toho :



Rozpočet Skutočnosť
k 31.12.2014

Bežné príjmy 200.117,00 195.582,83

Bežné výdavky 123.885,00 104.284,60

Prebytok bežného rozpočtu 76.323,00 91.298,23

Rozpočet Skutočnosť 
k 31 12 2014

Kapitálové príjmy 1.483,00 1.025,00

Kapitálové výdavky 32.715,00 4.542,40

Schodok kapitálového rozpočtu - 31.232,00    - 3.517,40

Rozpočet Skutočnosť 
k 31 12 2014

Príjmové finančné operácie 0 0

Výdavkové finančné operácie 45.000,00 44.281,28

Hospodárenie z fin. operácií -45.000,00     - 44.281,87

Poslanci vzali čerpanie rozpočtu na vedomie. Podrobné členenie je prílohou záverečného účtu.

Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2014:
Zostatky účtov a     pokladňa:
VÚB banka   bežný účet -       8.808,78 €              Účet cudzích prostriedkov  -     39.768,-  €  
VÚB bank účet zábezpeky -   39.768,-  €              Sociálny fond                      -        215,92  €            
Prima banka  bežný          -    74.858,28 €              Fond údržby                       -    22.229,90 €
Pokladňa       -                             452,29 €              Rezervný fond                    -    18.173,98 €
Spolu             -                      123.887,35 €             Spolu                                  -  80.387,80 €

Rozdiel :     43.499,55 €

Skutočné príjmy                -  196.607,83 €         Skutočné výdavky             -  153.108,28 €
Rozdiel:     43.499,55 €

V priebehu rozpočtového roka bol dosiahnutý prebytkový  bežný rozpočet vo výške 91.298,23 €
a schodkový  kapitálový  rozpočet  vo  výške  –  3.517,40  €.  Schodok  kapitálového  rozpočtu  bol
vykrytý  bežnými príjmami. 
Na základe uvedenej skutočnosti možno konštatovať, že obec Kocurany postupovala v zmysle §10
ods. 7 zák. č.583/2004 Z. z., podľa ktorého  je prípadný  schodok  kapitálového rozpočtu krytý
prebytkom bežného rozpočtu.

Výsledok hospodárenia obce vrátane finančných operácií :     43.499,55 €.
Výsledok  hospodárenia  vo výške  43.499,55  €  predstavuje  prebytok  z hospodárenia  bežného
rozpočtu. 
V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.  sa pri usporiadaní prebytku hospodárenia obce a VÚC pre
účely tvorby peňažných fondov vyčísľuje prebytok podľa § 10 ods.  3 písmeno a) a b) uvedeného
zákona, bez písmena c) t. j. bez finančných operácií.
Výsledok hospodárenia zisteného podľa § 10 ods.  3 písmeno a) a b) zákona je prebytok vo výške
87.780,83 €, z ktorého najmenej 10 % je obec povinná použiť na tvorbu rezervného fondu.
Časť  prebytku  hospodárenia  obce  je  obec  povinná  použiť  na  tvorbu  fondu  opráv  a údržby
nájomných bytov, zvyšok môže  použiť na tvorbu iných fondov obce.



Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu a odporučil poslancom, schváliť
záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Poslanci  boli  oboznámení  so  správou  nezávislého  audítora  Ing.  Korcovej,  Žiar  nad  Hronom
k účtovnej závierke za rok 2014.
Poslanci  vzali  na  vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, audítora  a schválili  záverečný
účet za rok 2014 bez výhrad.

8) Schválenie výročnej správy obce za rok 2014
Starosta obce predložil poslancom výročnú správu obce Kocurany za rok 2014. Vo výročnej správe
sú uvedené všeobecné údaje o obci a aktuálne výsledky činnosti v priebehu roka. Sú to informácie
o čerpaní  rozpočtu a hospodárení  obce,  informácie  o organizácii  založenej  obcou a tiež  kultúrne
a športové podujatia organizované obcou v priebehu roka 2014. Poslanci schválili výročnú správu
za rok 2014.

9) Realizácia náučného chodníka obce Kocurany
Obec  Kocurany  sa  uchádzala  o získanie  dotácie  na  vybudovanie  Náučného  chodníka  v obci
Kocurany cez Program obnovy dediny 2015. Žiadosť bola úspešná a obec získala dotáciu v sume
4.180,- €. Na základe prieskumu trhu najlepšia cenová ponuka bola podaná. P. Lukášom Grešnerom
a to  vo  výške  4.420,-  €.  Spolufinancovanie  obce  bude  v  sume  240,-  €.  Poslanci  doporučujú
uzatvorenie zmluvy s p. Lukášom Grešnerom na vybudovanie náučného chodníka obce Kocurany a
schvaľujú vyčleniť z rozpočtu obce 240,- € na spolufinancovanie.

10)   Zrušenie uznesenia č. 293/6/2011 písm. d) zo dňa 17.6.2011
Dňa 17.6.2011 bolo schválené VZN o prevádzke pohrebiska. Nakoľko v roku 2015 bola uzatvorená
zmluva s novým správcom pohrebiska Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 293/6/2011 písm. d)
– VZN č.52/2011 o prevádzke pohrebiska.

11)   Výstavba toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli
Práce  v športovom  areáli  aj  naďalej  pokračujú  svojpomocne.  Starosta  informoval  poslancov
o nákupe materiálu, ktorý je potrebný na ďalšie práce – dokončenie strechy, obloženie a fasádu.
Financovanie stavby realizuje spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. zatiaľ z vlastných zdrojov.
Starosta oboznámil poslancov s požiadavkou o pridelenie dotácie pre  Obecné služby Kocurany
s.r.o.  vo  výške  990,-  €  na  práce  spojené  s vybudovaním  WC,  skladu  a prístrešku  v športovo-
oddychovom  areáli.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  pridelenia  dotácie  podľa  náležitostí
uvedených vo VZN 54/2012 o poskytovaní dotácií a zároveň odporúča starostovi zmenu rozpočtu
na rok 2015 na základe jeho kompetencie.

12)   Prerokovanie platu starostu obce
Podľa zákona č.  253/1994 o platových pomeroch,  plat  starostu obce sa prerokováva minimálne
jeden krát do roka. V roku 2015 sa plat menil len na základe informácie od štatistického úradu SR
v ktorej  bola  oznámená  zmena  priemernej  mesačnej  mzdy zamestnanca  hospodárstva  na  výšku
858,-  €.  Starosta  má  schválený plat  na základe  uznesenia  zastupiteľstva  č.  416/1/2014 bod b).
Poslanci prerokovali plat starostu, žiadne zmeny nenastali.

13) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Poslanci
môžu  v rámci  svojej  kompetencie  doplniť  plán  resp.  poveriť  hlavného  kontrolóra  aj  inou
kontrolnou činnosťou. Plán kontrol bol zverejnený v zákonnej lehote.  Poslanci navrhovaný plán
schválili bez zmien. Je prílohou zápisnice.

14) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015
Navrhnuté termíny zasadnutí sú nasledovné:
19.8.2015, 23.9.2015, 21.10.2015, 11.11.2015, 11.12.2015
Termíny zasadnutí boli schválené. 



15) Pripravované kultúrne a športové podujatia
- 27. a 28. 6. 2015 sa uskutoční návšteva družobnej obce Lukoveček
- 12.7.2015 sa uskutoční hasičská súťaž, ktorej sa zúčastnia 3 mužské a 3 ženské družstvá
- Júl – komisia kultúry a športu zorganizuje nohejbalový turnaj
- 22. a 23.8.2015 – Rozlúčka s prázdninami na kocuranskom salaši, futbalový turnaj, návšteva z
družobnej obce Lukoveček, spojené s 20. výročím založenia jazdeckého klubu MITANI

16)   Rôzne
- starosta informoval poslancov o žiadosti na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality
pre rok 2015, kde obec požiadala o príspevok na Rozšírenie kamerového systému – ako prevencia
proti kriminalite a zároveň ochrana majetku. Obcí bola pridelená dotácia, avšak nie v plnej výške
ale len v sume 2.000,-. Celkový rozpočet na projekt vrátane spolufinancovania zo strany obce  sa
tak zmenil  na sumu 2.500,-  €.  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje realizáciu  projektu a  odporúča
starostovi obce, aby zabezpečil prieskum trhu na dodanie zákazky s hodnotou do 2.500,- € s DPH.
- PHSR obce Kocurany bol vypracovaný na obdobie rokov 2007 – 2013. Obecné zastupiteľstvo
odporúča vykonať prieskum trhu a na základe ponúk zabezpečiť vypracovanie PHSR na obdobie
2015- 2020.
- starosta informoval poslancov o zahájení kontroly NKÚ na výstavbu bytoviek Nižovec II. etapa.
Informácia na predloženie dokladov obsahuje 41 bodov.
- dňa 25.6.2015 sa uskutoční kontrola z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v
Prievidzi v obci Kocurany ako právnickej osoby

17) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu.

18) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.

19) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

V Kocuranoch 17.6.2015                    Zapísala:  ....................................................
                        Eva Špeťková

 

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Miroslav Šemrinec                                                          Peter Ďureje



Závery z rokovania
 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 17.6.2015 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
  
Uznesenie č. 438 / 6 /2015  v ktorom berie na vedomie  :  
a) kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ konaného dňa  18.3.2015, s tým že uznesenia čísla

431/4/2015 body a) b) a f) zostávajú v trvaní.
b) informácie o budovaní kanalizácie v obci Kocurany a odkanalizovaní obecných budov
c) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
d) správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2014
e) informáciu o výstavbe toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli
f) informáciu o prerokovaní platu starostu obce
g) informácie o kultúrnych a športových podujatiach
h) informácie o budovaní kamerového systému a schválení dotácie v sume 2.000,- €
i) informáciu o zahájení kontroly NKÚ
j) informáciu o kontrole z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru

       hlasovanie poslancov: za:                  5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 439 / 6 /2015  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutí OZ pani Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslav Šemrinec

               p. Peter Ďureje

       hlasovanie poslancov: za:                  5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 440 / 6 /2015  v ktorom     schvaľuje:
a) program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva

      4)  Kontrola uznesení 
      5)  Žiadosti občanov
      6)  Výstavba kanalizácie v obci
      7)  Schválenie záverečného účtu
           Stanovisko hlavného kontrolóra
           Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2014
      8)  Schválenie Výročnej správy za rok 2014
      9)  Realizácia Náučného chodníka obce Kocurany
     10) Zrušenie uznesenia č. 293/6/2011 písm d) zo dňa 17.6.2011
     11) Výstavba toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli
     12) Prerokovanie platu starostu obce
     13) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
     14) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015
     15) Pripravované kultúrne a športové podujatia 
     16)  Rôzne
     17)  Diskusia
     18)  Schválenie záverov rokovania
     19)  Záver

b) zámer na odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí a to nehnuteľnosti v k.ú. Kocurany zapísané:



-  na  LV  702  parc.  registra  „E“  č.140/1  zastavaná  plocha  o výmere  114  m2,  ktorá  je
spoluvlastníctvom obce v podieli 1/16;
- na LV 699 parcely registra „E“ č. 138/2 záhrada vo výmere 362 m2 a č.139 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 40 m2 , ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podieli 1/16;
- na LV 698 parcela registra „E“ č. 138/1 záhrada vo výmere 13 m2, ktorá je spoluvlastníctvom obce
v podieloch 1/24 a 4/2400;
- na LV 178 parcela registra „C“ č. 383 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, ktorá je
spoluvlastníctvom obce v podieli 15/360;
- na LV 967 parcely registra „C“ č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2; č. 378
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30
m2, č.380 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 ; č. 381 záhrady vo výmere 917 m2, ktoré
sú spoluvlastníctvom obce v podieli 1125/27000,
v prospech kupujúceho Milana Matiasa, bytom Kocurany č.30.
Odôvodnenie:  Pán Milan Matias je väčšinovým spoluvlastníkom predmetných pozemkov. Obec
Kocurany svoj spoluvlastnícky podiel v celkovej výmere 87 m2 neplánuje využívať.
c) podružný odber pre firmu Combin s napojením sa na prípojku elektrickej  energie ČOV
d) dodatok č.1 k zmluve č. 05/2010 zo 16.6.2010 so spoločnosťou VT Times Prievidza, nájomné na
obdobie od 17.2015 do 30.6.2018, s ročným nájomným 120,- €/ročne.        
e) zámer na odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 8 písm. e)

zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí a to nehnuteľnosti v k.ú. Kocurany zapísané na LV č.1
časť parcely registra „E“ č.124 záhrady o výmere 235 m2   a časť parcely registra „E“ č.125/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2  , ktoré sú vo vlastníctve obce v 1/1.  Budúci
kupujúci Filoména Kaufmanová,  bytom Ľ. Ondrejova 23/5, 971 01 Prievidza.

Odôvodnenie: 
Časť  nehnuteľnosti  č.124  a  125/1  páni  Filoména  Kaufmanová  dlhodobo  využíva  ako  súčasť
pozemkov, nakoľko je vlastníkom susedných pozemkov a zároveň užíva stavbu rodinného domu
č.104. Pozemky sa v minulosti využívali ako prístup k zásobovaciemu výťahu k obchodu Rozličný
tovar. Po predaji nehnuteľností pôvodným vlastníkom Jednota Coop Prievidza súkromnej osobe,
tento prístup bol znemožnený, následne výťahová šachta zbúraná pri rekonštrukcií obecného úradu
a kultúrneho domu. Pozemky sú praktickou súčasťou, teraz už rodinného domu č.súp.104 a Obec
Kocurany  uvádzanú  časť  neplánuje  využívať.  K  presnému  odčleneniu  časti  pozemkov  bude
potrebné zhotoviť geometrický plán.
f) zaradenie Michalely Adámikovej, bytom Kocurany 191/3 do zoznamu uchádzačov o dvojizbový
byt 
g) pridelenie  nájomného  2-  izbového bytu  č.  191/1 Michaele  Adámikovej,  Kocurany 191/3 od
3.7.2015
h) ukončenie  nájomnej   zmluvy  s MUDr.  Jánom  Belanským  MPH,  bytom  Kocurany  191/1
k 2.7.2015
i)   záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad

      bežné príjmy              195.582,83 €                              
      bežné výdavky  104.284,60 €

                        bilancia bežného rozpočtu           +  91.298,23 €           
 

      kapitálové príjmy                     1.025,00 €                                   
             kapitálové výdavky                     4.542,40 €

      bilancia kapitálového rozpočtu           -   3.517,40 €     

bilancia bežného + kapitálového rozpočtu    87.780,83 €     

      finančné operácie príjmové          0,00 €                
      finančné operácie výdavkové             44 281,28 €               
      bilancia finančných operácií       -   44.281,28  €          

      príjmy celkom                           196.607,83 €                                
      výdavky celkom   153.108,28 €                                        
      bilancia hospodárenia obce            +  43.499,55  €                                                             



j)  v súlade s § 15 ods. 1  písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy použitie časti prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10  ods. 3 písm. a) a b) 

     zákona č. 583/2004 Z. z.  vo výške 31.295,94 € na tvorbu rezervného fondu obce,
k)  v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy použitie časti prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10  ods. 3 písm. a) a b)
   zákona č. 583/2004 Z. z.  vo výške  12 203,61 € na tvorbu fondu údržby a opráv nájomných

obecných bytov,
l)  Výročnú správu obce za rok 2014
m)  vyčleniť v rozpočte obce z kapitálových výdavkov sumu 240,- € na spolufinancovanie projektu 
     Náučný chodník obce Kocurany
n) zrušenie uznesenia č. 293/6/2011 písm d) zo dňa 17.6.2011
o)  dotáciu  pre  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  vo  výške  990,-  €  v  zmysle  VZN  č.54/2012  o

dotáciách na vybudovanie toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli
p)  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
r)  plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015:
     19.8.2015, 23.9.2015, 21.10.2015, 11.11.2015,11.12.2015
s)  schvaľuje realizáciu projektu Rozšírenie kamerového systému – ako prevencia proti kriminalite a

zároveň ochrana majetku, s použitím dotácie v sume 2.000,- € s úradu vlády SR

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0      

neprítomní:    0
                            
Uznesenie č. 441 / 6 /2015  v ktorom   odporúča starostovi  :
a) uzatvoriť zmluvu na vybudovanie Náučného chodníka v obci Kocurany s p. Lukášom Grešnerom

za cenu realizácie 4.420,- €.
b) zmeniť rozpočet na rok 2015 v rámci jeho kompetencie v súvislosti s poskytnutím dotácie pre

Obecné služby Kocurany s.r.o.
c)  vykonať prieskum trhu na dodanie zákazy s hodnotou do 2.600,- € s DPH na realizáciu  projektu

Rozšírenie kamerového systému – ako prevencia proti kriminalite a zároveň ochrana majetku
d)  vykonať prieskum trhu na vypracovanie PHSR obce Kocurany

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0      

neprítomní:    0

V Kocuranoch  17.6.2015                                Zapísal: ...........................................
       Eva Špeťková

 
Overovali:   .....................................                              .....................................

Miroslav Šemrinec                                       Peter Ďureje

Starosta obce: .........................................
   Ing. Vojtech Čičmanec


