
Zápisnica z  11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 18.1.2012

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

1) 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. 
Vysvetlil prítomným, že sa jedna o rokovanie zastupiteľstva mimo schváleného plánu zasadnutí 
na I. polrok 2012. Dôvodom je prerokovanie žiadosti o dotáciu na zmeny a doplnky územného 
plánu obce č.1, pričom uznesenia nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice boli schválení 
p. Milan Šemrinec a p. Roman Šandor.

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  11.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program bol schválený:

 4) Prehodnotenie aktuálnosti územného plánu obce Kocurany
      5) Schválenie žiadosti na financovanie zmien a doplnkov ÚPD
      6) Rôzne
      7) Diskusia
      8) Uznesenia

 9) Záver

4)  Prehodnotenie aktuálnosti územného plánu obce Kocurany
Starosta  informoval  poslancov  o možnosti  získať  finančné  prostriedky na  zmeny  a doplnenie 
územného plánu obce. K žiadosti o prostriedky sa dokladajú uznesenia obecného zastupiteľstva 
týkajúce sa územného plánu nie staršie ako 3 mesiace.
Územný  plán  obce  Kocurany  bol  vypracovaný  Ing.  arch.  Gabrielom Szalayom  v roku  1998 
a prehodnotený  v roku  2002.  Napriek  tomu  je  potrebné  ho  zmeniť  vzhľadom  k ďalším 
investičným  zámerom  v obci  a tiež  dopracovať  podľa  súčasne  platných  predpisov.  Poslanci 
posúdili existujúci územný plán a navrhujú, aby bol tento prerobený  formou doplnku č.1.

5) Schválenie žiadosti na financovanie zmien a doplnkov ÚPD
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prepracovanie územného plánu sa podáva na 
Ministerstvo  dopravy,  pôšt,  telekomunikácii,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR   Obec 
Kocurany sa už uchádzala o finančné prostriedky v roku 2009 a 2010, ale zatiaľ nebola úspešná. 
Vzhľadom  k niektorým  legislatívnym  zmenám  je  potrebné  uzatvoriť  novú  zmluvu  na 
spracovanie  územného  plánu.  Na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva   bude  zmluva 
uzatvorená  s Ing.  arch.  Gabrielom  Szalayom.  Zmluva  nadobudne  účinnosť  zverejnením  na 
internetovej  stránke obce.  Územný plán musí  byť  zverejnený aj  na internete  a to v súčasnom 
spracovaní nie je možné. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o vypracovaní doplnkov a zmien územného 
plánu  č.1.  s Ing.  arch.  Gabrielom Szalayom.  Celková  cena  je  11.964,-  €   a žiadať  môžeme 
finančné prostriedky do výšky 80 %, čo je 8,571,- €. Rozdiel musí byť financovaný z vlastných 
prostriedkov obce. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projektu vo výške 20% 



z celkovej  ceny.  Ukončenie  projektu  je  do  troch  rokov  od  uzatvorenia  zmluvy.  Ak  nebude 
úspešná  žiadosť o finančné prostriedky, projekt sa nebude realizovať. 

6) Rôzne
-   starosta  informoval  poslancov  o pripravovanom  stretnutí  dňa  25.1.2012  o 17.00  hod. 
s mládežou  obce  vo  veku  od  16  do  20  rokov,  ktorí  majú  záujem zapojiť  sa  do  kultúrneho 
a športového diania v obci. 
-  18.2.2012  sa  uskutoční  fašiangový  sprievod  po  obci  s hudbou  Braňa  Jakubisa  a podávanie 
zabíjačkových špecialít, 
- informácia o pripravovanej zábave 5. mája 2012 (Majáles) – hudba ORBIS Šmýkalovci

7) Diskusia

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

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

V Kocuranoch 18.1.2012 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                        Milan Šemrinec                                                 Roman Šandor



Závery z rokovania
 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany,

konaného dňa 18.1.2012 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 308 / 11 /2012  v ktorom berie na vedomie  :    

a) informácie o potrebe prehodnotenie a dopracovania územného  plánu obce formou doplnku 
č.1 a možnosti získať finančné prostriedky na jeho prepracovanie 

b) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach

Uznesenie č. 309 / 11 /2012  v     ktorom určuje:  

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Milan Šemrinec, p. Roman Šandor
     

Uznesenie č. 310 / 11 /2012  v ktorom     schvaľuje:  

a) program rokovania 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
  4) Prehodnotenie aktuálnosti územného plánu obce Kocurany

      5) Schválenie žiadosti na financovanie zmien a doplnkov ÚPD
      6) Rôzne
      7) Diskusia
      8) Uznesenia

 9) Záver

Uznesenie č. 311 / 11 /2012  v     ktorom:  
Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch : 

I. súhlasí 
so  záväzkom  obce,  že  proces  obstarávania  a schvaľovania  „Územný  plán  obce  Kocurany, 
Zmeny a doplnky č.1 (aktualizácia 2012)“,  v súlade s § 22 zákona o územnom plánovaní a 
stavebnom  poriadku  č.  50/1976  v znení  neskorších  predpisov  potrvá  najviac  tri  roky  od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom v zmysle § 4 ods (2) 
zákona č. 226 / 2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 
obcí

II. schvaľuje :

záväzok  obce,  ukončiť  proces  obstarávania  a schvaľovania  „Územný  plán  obce  Kocurany, 
Zmeny a doplnky č.1 (aktualizácia 2012)“,  v súlade s § 22 zákona o územnom plánovaní a 
stavebnom  poriadku  č.  50/1976  v znení  neskorších  predpisov  najneskôr  do  troch  rokov  od 
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom Dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja a obcou Kocurany v zmysle § 4 ods (2) zákona č. 226 / 2012 Z.z. o poskytovaní dotácií 
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí



III. odporúča :
starostovi  obce  podať  žiadosť  na  poskytnutie  dotácie  na  spracovanie  „Územný  plán  obce 
Kocurany, Zmeny a doplnky č.1 (aktualizácia 2012)“,  v zmysle  zákona č.  226 / 2012 Z.z. 
o poskytovaní  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  v čo  najkratšom 
termíne v príslušnom roku 2012.

Hlasovanie poslancov za: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 0

V Kocuranoch 18.1. 2012                           Zapísal: ...........................................
         Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                   ....................................
 Milan Šemrinec                                                 Roman Šandor

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


