Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 23.9.2015
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva :
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Prenájom nehnuteľnosti obce
6) Plnenie rozpočtu za rok 2015
7) Informácie o výsledku kontroly NKU
8) Príprava a spracovanie Programu rozvoja obce
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) 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. Roman Šandor
a p. Miroslav Šemrinec
3) Schválenie programu 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Program zasadnutia :
4) Kontrola uznesení
5) Prenájom nehnuteľnosti obce
6) Plnenie rozpočtu za rok 2015
7) Informácie o výsledku kontroly NKU
8) Príprava a spracovanie Programu rozvoja obce
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) 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 predchádzajúcich
zasadnutí OZ boli splnené.
5) Prenájom nehnuteľnosti obce
Do verejnej obchodnej súťaže na prenájom obecného majetku – pozemkov, vyhlásenej obcou
Kocurany sa prihlásili dvaja uchádzači a to p. Miloš Perniš Kocurany 156 a RDP Koš. Na základe
stanovených kritérií verejnej súťaže bol vyhodnotený úspešný uchádzač Roľnícke družstvo Koš.
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 4.9.2015 bolo prijaté uznesenie na uskutočnenie
pracovného stretnutia s obidvomi záujemcami o prenájom pozemkov.
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 23.9.2015 o 17.00 hod. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia
RDK Koš, p. Miloš Perniš, starosta obce a poslanci OZ.
Po diskusií poslanci obecného zastupiteľstva schválili prenájom pozemkov obce pre RDP Koš a
uložili obecnému úradu na rokovanie v októbri predložiť nájomnú zmluvu.

6) Plnenie rozpočtu za rok 2015
Plnenie rozpočtu k 31.8.2015 predložila poslancom p. Špeťková. Celkové príjmy rozpočtu sú vo
výške 148.109,95 € a prijatý rozpočet vo výške 240.500,- € čo predstavuje 61,6 % Celkové
výdavky rozpočtu sú vo výške 100.389,22 € a rozpočet 240.500,- € čo predstavuje 41,7 %.
Poslancom bol predložený návrh úpravy rozpočtu. V roku 2015 bola uskutočnená jedna úprava
rozpočtu na základe kompetencie starostu obce. V druhej úprave rozpočtu sú navrhované presuny
medzi jednotlivými položkami rozpočtu. V príjmovej časti sa týkajú príjmu z výnosu dane FO,
ktorý predpokladáme vyšší ako bol pôvodne rozpočtovaný. Obec Kocurany bola úspešná pri podaní
žiadostí o dotácie na kamerový systém a vybudovania náučného chodníka, a preto bude
uskutočnený presun na položky dotácií zo ŠR. Vo výdavkovej časti sú tiež doporučené presuny
medzi jednotlivými položkami a zároveň zmeny v kapitálových výdavkov, z ktorých výdavky budú
hradené zo zdrojov prijatých zo ŠR. Celkový rozpočet sa nemení a zostane vyrovnaný vo
výdavkovej a príjmovej časti vo výške 240.500,- €. Úprava rozpočtu v tabuľkovej forme je prílohou
zápisnice.
7) Informácie o výsledku kontroly NKU
Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami kontroly, ktorá bola vykonaná podľa poverenia
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ) č. 1398/01 z
01.6.2015 a vykonali ju Mgr. Tomáš Sádecký, Ing. Martina Nemčovičová a Ing. Miloš Tomka.
Kontrolu vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve obce a ich využitie,
ktorej účelom bolo preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu
nájomných bytov vo vlastníctve obce realizovaných s poskytnutím podpory z prostriedkov Štátneho
fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) a zhodnotenie využívania nájomných bytov v praxi.
Kontrola bola vykonávaná od 11.6.2015 do 7.9.2015 za kontrolované obdobie rokov 2011-2015 a
súvisiace obdobia pre potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností.
Z vykonanej kontroly bol spracovaný protokol, v ktorom pre obec vyplynula povinnosť prijať
opatrenia na zistené nedostatky. Počas kontroly neboli zistené také nedostatky, ktoré by si
vyžadovali podanie podnetu na prokuratúru, ani uloženie sankcií. V rámci prijatých opatrení
obecný úrad pripraví a predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva v mesiaci október 2015 návrh
úpravy VZN č.56/2012 o obecných nájomných bytoch, návrh úpravy Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce a návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce v súlade s platnou
legislatívou.
8) Príprava a spracovanie Programu rozvoja obce
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol spravovaný v roku 2006 a v zmysle súčasne
platnej legislatívy je potrebné ho aktualizovať.
Obec Kocurany bude spracovať PHSR podľa platných metodických usmernení. Prieskum medzi
občanmi obce bude vykonaný formou dotazníkov, na zistenie verejnej mienky, v ktorých môžu
občania vyjadriť svoje názory a predstavy o smerovaní a rozvoji obce. Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie spracovanie PHSR.
9) Rôzne
- z dôvodu ďalších rozvojových zámerov a realizácie zámerov určených v dokumentácií
pozemkových úprav, obecné zastupiteľstvo schvaľuje požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka o podklady a dokumentáciu z pozemkových úprav.
- starosta oboznámil poslancov o pripravovanom spoločnom rokovaní s poslancami zastupiteľstva
obce Lukoveček dňa 17.10.2015, ktoré bude zároveň spojené so slávnostným otvorením náučného
chodníka v obci Kocurany
- poslanci schválili termín verejného stretnutia s občanmi obce dňa 16.10. 2015 o 18.00 hod.
- starosta oboznámil poslancov s dodatkom č. 1 so spoločnosťou DEUS Bratislavy, v ktorom sa
predlžuje termín bezplatného využívanie projektu DCOM do 31.12.2015, dodatok bol schválený
10) Diskusia
Prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov.

11) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.
12) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

V Kocuranoch 23.9.2015

Overovali: .......................................
Roman Šandor

Zapísal: ....................................................
Eva Špeťková

.....................................................
Miroslav Šemrinec

Závery z rokovania
9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 23.9.2015
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 450 /9 /2015 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, s tým že uznesenia čísla
431/4/2015 body a) b) a f) zostávajú v trvaní.
b) informácie z pracovného rokovania so záujemcami o prenájom obecných pozemkov
c) informácie o čerpaní rozpočtu k 31.8.2015
d) informácie o výsledku kontroly, ktorú bola podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky č. 1398/01 z 01.6.2015 vykonali Mgr. Tomáš Sádecký, Ing. Martina
Nemčovičová a Ing. Miloš Tomka, ako kontrolu vynakladania verejných prostriedkov na
nájomné byty vo vlastníctve obce a ich využitie, ktorej účelom bolo preverenie vynakladania
verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vlastníctve obce
realizovaných s poskytnutím podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a
zhodnotenie využívania nájomných bytov v praxi, ktorá bola vykonávaná od 11.6.2015 do
7.9.2015 za kontrolované obdobie rokov 2011-2015 a súvisiace obdobia pre potreby
objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností
e) informácie o aktualizácií PHSR obce Kocurany
f) informácie o kultúrnom podujatí stretnutie s jubilantmi a dôchodcami obce dňa 18.10.2015
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 451 /9 /2015 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ p. Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Roman Šandor, p. Miroslav Šemrinec
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 452 /9 /2015 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Prenájom nehnuteľnosti obce
6) Plnenie rozpočtu za rok 2015
7) Informácie o výsledku kontroly NKÚ
8) Príprava a spracovanie Programu rozvoja obce
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

b) prenájom majetku obce na základe verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej obcou Kocurany pre
záujemcu RDP so sídlom v Koši
hlasovanie poslancov: za:
4
proti:
1
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
c) 2. úpravu rozpočtu obce Kocurany na rok 2015, pričom celkové príjmy a výdavky sa nemenia,
rozpočtované sú v sume 240.500,- €
d) aktualizáciu PHSR obce Kocurany podľa súčasne platnej metodiky
e) vyžiadanie podkladov a dokumentácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z
ukončených pozemkových úprav obce
f) spoločné rokovanie obecných zastupiteľstiev obcí Kocurany a Lukoveček dňa 17.10.2015, ktoré
bude spojené so slávnostným otvorením náučného chodníka obce Kocurany
g) konanie verejného stretnutia s občanmi obce dňa 16.10.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome
h) dodatok č.1 k zmluve číslo ZLP-2014-0125 /OPIS so spoločnosťou DEUS a.s, Bratislava,
článok 4, ods. 1, zmluva o elektronizácií samosprávy a využívaní projektu DCOM sa uzatvára na
dobu určitú do 31.12.2015
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 453 /9 /2015 v ktorom ukladá obecnému úradu:
a) pripraviť a predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva v mesiaci október 2015 návrh úpravy
VZN č.56/2012, návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a Zmluva o výkone
správy majetku obce v súlade s platnou legislatívou
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
V Kocuranoch 23.9.2015

Overovali: .....................................
Roman Šandor

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

Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková

.....................................
Miroslav Šemrinec

