
Zápisnica z  10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 16.12.2011

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

1) V roku 2011 posledné zasadnutie OZ v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  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 boli schválení 
Ing. Jozef Hianik a Ján Škandík.

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  10.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Vo zverejnenom programe sa opravuje formálna chyba, jedná sa o 7. 
úpravu rozpočtu a nie 6. úpravu, ako bolo nesprávne uvedené.Predložený program bol schválený:

 4) Kontrola uznesení
 5) Zmena prílohy č.1 – VZN č. 44/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

      6) VZN č. 53/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
      7) Návrh 7. úpravy rozpočtu na rok 2011
      8) Rozpočet obce na roky 2012 – 2014
          Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012 - 2014
      9) Inventarizácia majetku obce
     10) Bytový dom Nižovec 24 b.j. – zoznam uchádzačov
     11) Správa o činnosti hlavného kontrolóra a výsledku kontrol za 4. štvrťrok 2011
     12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
     13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012
     14) Rôzne
     15) Diskusia
     16) Uznesenia

17) Záver

4)  Kontrola uznesení
Starosta predložil poslancom kontrolu plnenia uznesení. 
Poslanci zobrali na vedomie kontrolu a plnenie uznesení z 9. zasadnutia OZ. 

5) Zmena prílohy č. 1 – VZN č. 44/2009 o poskytovaní sociálnych služieb
Podmienky poskytovania sociálnych služieb v obci sa riadia  podľa platného VZN č.  44/2009 
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb (ďalej len VZN 44/2009), vrátane prílohy č.1, 
v ktorej sú stanovené ceny za poskytované služby. Agendu sociálnych služieb zabezpečuje pre 
obec Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovníčka p. Kováčová, ktorá posudzuje žiadosti občanov 
a vypracováva  jednotlivé  posudky k  vydaniu  rozhodnutia.  Na základe  rozhodnutia  poberateľ 
opatrovateľskej služby hradí jednotlivé  úkony,  ktoré pre neho vykonáva opatrovateľka. Výška 
poplatku  bola 0,83 € za hodinu,  ustanovením v prílohe  č.1 VZN 44/2009.  Nový návrh mení 
výšku úhrady za úkony od 1.1.2012 na sumu 1,- €  za hodinu/úkon a bol zverejnený na úradnej 
tabuli a stránke obce 15 dní pred rokovaním. Poslanci OZ schvaľujú prílohu č. 1 k VZN 44/2009. 



6) VZN  č. 53/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
Starosta obce predložil  poslancom návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny 
a drobný stavebný odpad,  ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli  a stránke obce 15 dní pred 
rokovaním. Oproti zverejnenému návrhu VZN boli navrhnuté ešte zmeny a to takto:
- sadzby dane z pozemkov
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                               0,75 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty                                                                  1,50 % zo základu dane,
c/ záhrady                                                                                       0,50 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                       1,00 % zo základu dane,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske 
    využívané vodné plochy                                                            0,75 % zo základu dane,
f/ zastavané plochy a nádvoria                                                      2,00 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky                                                                     0,50 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                            0,75 % zo základu dane. 

Správca  dane  v jednotlivej  časti  obce  Kocurany  vedenej  ako  zastavaná  časť  obce  - 
intravilán určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške: 
f/ zastavané plochy a nádvoria                                                      0,50 % zo základu dane,
- sadzby dane za stavby za každý m2

a/ 0,05 €  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe
b/ 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie,  stavby  pre  vodné  hospodárstvo okrem stavieb na 
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie, a  stavieb na  administratívu,

c/ 0,25 € za stavby  rekreačných  a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,20 € za samostatne  stojace garáže a  za samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 1,30 € za priemyselné stavby  slúžiace energetike, stavby   slúžiace   stavebníctvu vrátane 

stavieb na skladovanie a  administratívu,
f/ 1,30 € za stavby  na ostatnú  podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
g/ 0,90 € za ostatné stavby.
Správca dane v jednotlivej časti obce Kocurany vedenej ako zastavaná časť obce – intravilán 
určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 vo výške: 
e) 0,83 € za priemyselné stavby  slúžiace energetike, stavby   slúžiace   stavebníctvu vrátane 

stavieb na skladovanie a  administratívu,
f) 0,83 € za stavby  na ostatnú  podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
g) 0,20 € za ostatné stavby
Ďalej sa vo VZN upravuje vyrubovanie dane, ktorá sa bude vyrubovať v každej výške.
Daň za psa zostáva nezmenená. V dani za užívanie verejného priestranstva sa nebude vydávať 
rozhodnutie  do výšky dane  5,-€.  Týka sa to  hlavne predajcov rôznych  tovarov po vyhlásení 
v obecnom rozhlase.
Poplatok za komunálny odpad sa navrhuje vo výške 0,0466 € za 1 deň/osobu. Ročný poplatok na 
osobu je  17,-  €.  Pre  daňovníkov,  ktorí  majú  v obci  len  pozemok  a nemajú  trvalý  pobyt   je 
navrhnutý poplatok vo výške 10,- €. Ostatné zľavy zostali nezmenené. Splatnosť dane je do 31.3. 
kalendárneho roka, nad 35,- €   v dvoch splátkach. Občania si uplatňujú úľavy na dani vždy do 
28.2. kalendárneho roka.
Poslanci OZ schvaľujú predložený návrh VZN č. 53/2011 vrátane prílohy č.1.

7) Návrh 7. úpravy rozpočtu na rok 2011
Návrh 7. úpravy rozpočtu predložila poslancom p. Špeťková. Vzhľadom k vyšším príjmov ako 
boli predpokladané v schválenom rozpočte, navrhuje sa celkové zvýšenie rozpočtu v príjmovej aj 
výdavkovej  časti.  Plnenie  príjmov  a výdavkov  najviac  ovplyvnilo  čerpanie  a zároveň 
preinvestovanie úveru zo ŠFRB na výstavbu bytovky Nižovec II. etapa – 24 b.j..



Celkové  príjmy  obce  boli  rozpočtované  vo  výške  583.984,-  €,  plnenie  je  612.789,72  € 
k 14.12.2011 a bol predložený návrh na  zmenu celkového rozpočtu na výšku 621.508,- €.
Celkové  výdavky  boli  rozpočtované  na  výšku  583.984,-  €,  plnenie  je  594.080,98  €  a bolo 
navrhnuté ich zvýšenie na sumu 621.508,- €

Stav v     pokladni a     na účtoch v     bankách k     14.12.2011 :  
Pokladňa:                                                         396,68 €
VÚB:                                                          12.467,87 €
Dexia:                                                         41.697,02 €
Spolu :                                                        54.561,57 €

Celkové príjmy obce k 14.12.2011 sú vo výške :          612.798,72 €
Celkové výdavky obce k 14.12.2011 sú vo výške:        594.080,98 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:                                           18.717,74 €               
Rozdiel príjmov a výdavkov:                      18.717,74 €
Sociálny fond:                                                  218,49 €
Účet cudzích prostriedkov:                              201,34 €
Účet cudzích prostriedkov byty:                  35.424,-   €
Spolu:                                                          54.561,57 € 

Dôvodová  správa  k 7.návrhu  na  zmenu  rozpočtu  a celkový  rozpočet  v tabuľkovej  forme  sú 
prílohou zápisnice.
K návrhu na zmenu rozpočtu sa vyjadrili poslanci a tiež hlavný kontrolór obce, ktorý odporúča 
navrhovanú  zmenu  rozpočtu  schváliť.  Poslanci  OZ  vzali  na  vedomie  vyjadrenie  hlavného 
kontrolóra, dôvodovú správu a schvalili 7. zmenu rozpočtu obce Kocurany na rok 2011.

8) Rozpočet obce na roky 2012 – 2014
Návrh rozpočtu na rok 2012 a roky 2013 a 2014 predložila poslancom p. Špeťková.
Návrh rozpočtu na rok 2012 je záväzný, rozpočty na roky 2013 a 2014 nie sú záväzné.
V rámci programovej štruktúry rozpočtu navrhujeme členenie rozpočtu do štyroch programov : 
1. Plánovanie manažment a kontrola .
2. Odpadové hospodárstvo . 
3. Kultúra a šport .
4. Rozvoj obce.
Celkové príjmy obce Kocurany na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 790.534 €.
Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 790.534 €.
Celkový sumár rozpočtu v     príjmovej a     výdavkovej časti  na rok 2012:  
Príjmy bežného rozpočtu:                   143.614 €
Výdavky bežného rozpočtu:                 76.750 €
Rozdiel:                                                66.864. €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:            381.320 €
Výdavky kapitálového rozpočtu:        671.784 €
Rozdiel:                                         -     290.464 €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:             265.600 €
Výdavkové finančné operácie:           42.000 €
Rozdiel:                                             223.600 €
Schodok  kapitálového  rozpočtu  bude  vykrytý   finančnými  operáciami  vo  výške  223.600  € 
a prebytkom bežného rozpočtu vo výške  66.864 €.
Návrh rozpočtu na rok 2012 je vo výške 790.534 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej 
časti.



Na rok 2013 je navrhnutý  rozpočet vo výške 170.580 €  v príjmovej aj výdavkovej časti a na rok 
2014 vo výške 170.580 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prílohou  zápisnice  je  podrobné  členenie  rozpočtu  v tabuľke  podľa  príjmov  a výdavkov 
jednotlivých rozpočtov  na roky  2012 – 2014, programové členenie rozpočtu a dôvodová správa 
k návrhu rozpočtov.
    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014:
Hlavný kontrolór obce sa vyjadril k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2012-2014, zhodnotil 
jeho zákonné náležitosti, štruktúru, programovú časť rozpočtu a odporučil poslancom obecného 
zastupiteľstva rozpočet schváliť.
Poslanci OZ vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a rozpočet na rok 2012 schválili, 
rozpočty na roky 2013-2014 vzali na vedomie.

9) Inventarizácia majetku obce
V zmysle  smernice  o inventarizácií  majetku  obce  a  na  základe  príkazu  starostu  obce  bude 
vykonaná  inventarizácia  majetku  a záväzkov  obce  k 31.12.2011.  Bola  stanovená  ústredná 
inventarizačná  komisia  a dielčie  inventarizačné  komisie.  Fyzická  inventúra  bude  vykonaná 
28.12.2011.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o inventarizácii majetku a záväzkov obce. 

10) Bytový dom Nižovec 24 b.j. – zoznam uchádzačov
Starosta oboznámil poslancov o pokračovaní prác na bytovke. Stavba je uzatvorená, zhotovená 
strecha a namontované okná a dvere, práce budú vykonávané  do 21.12.2011 a potom pokračovať 
v roku 2012. Dňa 13.12.2011 sa uskutočnila posledná kontrola Krajského stavebného úradu na 
bytovke v tomto kalendárnom roku a bola odsúhlasená fakturácia v sume 37.026,32 €.
Starosta obce predložil poslancom  zoznam záujemcov o byty v chronologickom poradí, tak ako 
sú zaregistrovaní na Obecnom úrade. Zo zoznamu boli vybratí uchádzači v zmysle VZN 42/2008 
o podmienkach nájmu v nájomných bytoch, ktorí spĺňajú stanovené  podmienky na pridelenie 
bytu.  Z celkových  24  bytov  bude  6  –  trojizbových,  14  –  dvojizbových  a 4  –  jednoizbové. 
Uchádzači budú oslovení a pozvaní na stretnutie začiatkom roka 2012 na Obecný úrad.
Zoznam uchádzačov o byty poslanci schválili a je prílohou zápisnice.

11) Správa o činnosti hlavného kontrolóra a výsledku kontrol za 4. štvrťrok 2011
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom správu o činnosti a vykonaných 
kontrolách za 4. štvrťrok 2011. Zároveň oboznámil poslancov o stretnutí s veriteľským výborom 
VOP Nováky v Trenčíne, ktorého sa zúčastnil ako splnomocnenec obce Kocurany. Podnik  je 
v reštrukturalizácii a nesplnil si svoje záväzky voči obci nezaplatením dane z nehnuteľnosti za 
rok  2011 vo výške  5.800,-  €.   Obec je  jedným z veriteľov  VOP a svoje  nároky si  uplatnila 
v zákonnej lehote, pohľadávka bola akceptovaná. 
Poslanci správu o činnosti hlavného kontrolóra a výsledku kontrol vzali na vedomie a je prílohou 
zápisnice.
 
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
Hlavný kontrolór obce PhDr. Géczy predložil poslancom návrh plánu činnosti na I. polrok 2012. 
Návrh bol pred rokovaním zverejnený.Poslanci predložený plán schválili a je prílohou zápisnice.

13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012
Starosta predložil plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012 nasledovne:
Dňa 17.2.2012, 20.4.2012, 15.6.2012 – poslanci plán zasadnutí schválili.

14) Rôzne
-  v roku 2013 si pripomenieme  900. výročie prvej písomnej zmienky založenia obce. Pri tejto 
príležitosti je zámer pripraviť vydanie publikácie o obci Kocurany, ktorá by naviazala  na prvú 



knihu  Kocurany  1113,  zhrnula  históriu  obce,  zmapovala  novodobú  históriu  obce  v čase  jej 
samosprávnosti a udalosti, ktoré sa nedostali do prvej knihy o obci. Obecné zastupiteľstvo preto 
odporúča  starostovi,  predložiť  návrh  redakčnej  rady,  ktorá  by  pripravila  vydanie  publikácie. 
Zároveň bude potrebné kvantifikovať finančný náklad vydania a jeho zabezpečenie. 
- p. starosta predložil návrh na úpravu miestnosti zasadačky na I. poschodí, zámer bol schválený 
a bude sa realizovať v nasledujúcom roku
- dňa 18.12.2011 o 15.00 hod. sa uskutoční kultúrne podujatie „Vianočné koledy“, na ktoré si 
pripravili program „Pani zima“ deti z obce, s pásmom kolied, zvykov a piesní vystúpi skupina 
Hrabovka. Zároveň budú na ochutnanie pripravené tradičné vianočné jedlá: pupáčky, pučiavka 
a vianočný punč. 
-  poslanci  odsúhlasili  silvestrovské  stretnutie  s občanmi  od  22.00  hod.  v kultúrnom  dome, 
novoročný prípitok so spustením ohňostroja
-  p.  starosta  predložil  poslancom otázky a podnety od Ing.  Mazáňa,  doručené e-mailom dňa 
16.12.2011, obsahujúce 13. otázok na prerokovanie v OZ
- starosta informoval ako budú úradne hodiny na obecnom úrade počas vianočných sviatkov a na 
začiatku roka 2012
-  do  konca  roka  2011 bude pripravený  Kocuransky hlásnik  a spolu  s vianočnými  pozdravmi 
doručený občanom
 
15) Diskusia
Vyjadrenia hlavného kontrolóra a poslancov k doručeným otázkam Ing. Mazáňa:
PhDr. Géczy – na podnet ohľadom cestovných náhrad konštatoval, že v roku 2011 neboli 
z rozpočtu obce nikomu vyplácané cestovné náhrady, vreckové a stravné za služobné cesty
Ing. Hianik – nakoľko požadovaný materiál je obsiahly, doručený v deň rokovania OZ a poslanci 
boli s ním práve oboznámení, odporúča prerokovať ho na ďalšom zasadnutí OZ po pripravení 
podkladov obecným úradom
p. Šandor –  niektoré podnety už boli zodpovedané na verejnom stretnutí  s občanmi dňa 28.10. 
2011, alebo sú zverejnené na stránke obce, ale pripája sa k názoru, že treba pripraviť podklady a 
odpovedať komplexne na podnety Ing. Mazáňa
PhDr. Géczy – zverejňovanie dokumentov je v súlade so zákonom, Obec Kocurany a tiež Obecné 
služby Kocurany s.r.o. postupujú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

16) Prijatie uznesení a záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.

17) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce a zároveň poprial prítomným 
šťastné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2012.

V Kocuranoch 16.12.2011 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                          Ing. Jozef Hianik                                         Ján Škandík  



Závery z rokovania
 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany,

konaného dňa 16.12.2011 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 304 / 10 /2011  v ktorom berie na vedomie  :    

a) kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ
b) informácie o čerpaní rozpočtu k 14.12.2011
c) stanovisko hlavného kontrolóra obce k 7.zmene rozpočtu na rok 2011
d) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
e) informácie o inventarizácii majetku a záväzkov obce
f) informácie o výstavbe bytovky Nižovec II. etapa a zoznam záujemcov o nájomný byt
g) správu o činnosti hlavného kontrolóra  a výsledku kontrol za 4. štvrťrok 2011
h) informácie o príprave publikácie k 900. výročiu I. písomnej zmienky o obci Kocurany
i) konanie podujatia dňa 18.12.2011 Vianočné koledy
j) informácie o predložených podnetoch Ing. Dušana Mazáňa
k) informácie o úradných hodinách počas sviatkov
l) diskusné príspevky poslancov a hlavného kontrolóra k doručeným podnetom

Uznesenie č. 305 / 10 /2011  v     ktorom určuje:  

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Ing. Jozef Hianik a Ján Škandík
     

Uznesenie č. 306 / 10 /2011  v ktorom     schvaľuje:  

a) program rokovania 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
 4) Kontrola uznesení
 5) Zmena prílohy č.1 – VZN 44/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

      6) VZN č.53/2011 o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
      7) Návrh 7. úpravy rozpočtu na rok 2011
      8) Rozpočet obce na roky 2012 – 2014
          Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012 - 2014
      9) Inventarizácia majetku obce
     10) Bytový dom Nižovec 24 b.j. – zoznam uchádzačov
     11) Správa o činnosti hlavného kontrolóra a výsledku kontrol za 4. štvrťrok 2011
     12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
     13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012
     14) Rôzne
     15) Diskusia
     16) Uznesenia

17) Záver



b) zmenu prílohy č. 1. k VZN 44/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v sume 1,- € za úkon, 
platný od 1.1.2012

c) VZN č.  53/2011  o miestnych  daniach  a poplatku  za  komunálny  a drobný  stavebný  odpad 
vrátane prílohy č. 1

d) 7. úpravu rozpočtu obce na rok 2011, s celkovými príjmami a výdavkami v sume 621.508,- €
e) rozpočet  obce  na  rok  2012  ako  vyrovnaný  v celkovej  čiastke  790.534,-  €  v príjmovej  aj 

výdavkovej časti, rozpočet obce vo výdavkovej časti ako programový rozpočet
f) zoznam uchádzačov na pridelenie nájomných bytov v 24 b.j.
g) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
h) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012: 17.2., 20.4., 15.6.2012
i) zámer úpravy zasadačky na I. poschodí v roku 2012
j) silvestrovské stretnutie v kultúrnom dome dňa 31.12.2011 s ohňostrojom
k) návrh poslancov Ing. Hianika a p.Šandora, prerokovať doručené podnety na ďalšom rokovaní 
     

Uznesenie č. 307 / 10 /2011  v     ktorom odporúča:  

a) starostovi obce navrhnúť redakčnú radu na prípravu publikácie o obci Kocurany
b) starostovi obce pripraviť odpovede na doručené podnety

Hlasovanie poslancov za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 0

V Kocuranoch 16.12. 2011                           Zapísal: ...........................................
         Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                   ....................................
 Ing. Jozef Hianik                                              Ján Škandík  

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


	Celkové príjmy obce Kocurany na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 790.534 €.
	Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 790.534 €.

