Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 11.11.2015
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie Programu rozvoja obce na obdobie 2015 - 2022
6) Informácie o výzvach z Programu rozvoja vidieka
7) Žiadosti
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Schválenie záverov rokovania
11) 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. Zdenek Bránik.
3) Schválenie programu 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Program zasadnutia :
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie strategickej časti Programu rozvoja obce na obdobie 2015 - 2022
6. Informácie o výzvach z Programu rozvoja vidieka
7. Žiadosti
8. Zmena web stránky obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie záverov rokovania
12. Záver
V bode č. 5 bola urobená zmena v názve, kde sa nebude schvaľovať PHSR, ale strategická časť
Programu rozvoja obce na obdobie 2015 -2022
Do programu bol doplnený bod č. 8., ktorý nebol uvedený v pôvodnom zverejnenom programe.
Doplnený bod č. 8. – Zmena web stránky obce. Ostatné body boli prečíslované, tak ako nasledujú
za sebou.
Predložený návrh programu rokovania aj so zmenami bol poslancami schválený.
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 a tiež uznesenie č. 452/9/2015 bod e) nebol splnený a
zostáva v trvaní. Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ boli splnené.
5) Schválenie strategickej časti Programu rozvoja obce na obdobie 2015 -2022
Starosta obce oboznámil poslancov o príprave PHSR obce Kocurany. Občanom obce boli doručené
dotazníky, ktoré po vyplnení odovzdali poslancom, alebo priniesli do schránky na Obecnom úrade.
Občania vyplnili 93 dotazníkov, ktoré boli spracované a vyhodnotené. Jednotlivé požiadavky
a názory na ďalšie smerovanie obce budú zohľadnené v programe rozvoja.
Poslanci OZ schválili strategickú časť PHSR na roky2015 – 2022.

6) Informácie o výzvach z Programu rozvoja vidieka
Starosta informoval poslancov o výzvach z Programu rozvoja vidieka z 27.10.2015, cez ktoré by sa
mohla obec uchádzať o finančnú podporu na schválené zámery. O dotáciu na chodníky a miestne
komunikácie je možné žiadať do výšky 100.000,- €. Predbežné náklady na vybudovanie
chodníkov, cesty k Mitani a terénne úpravy boli vo výške 220.000,- €. Po spracovaní projektovej
dokumentácie, obecné zastupiteľstvo bude rozhodovať o výške investícií a o vlastných
rozpočtových prostriedkoch.
Starosta informoval o aktivitách Miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov, ktorá má v súčasnosti 21
členov. Predsedom je starosta obce Šútovce p. Rajčo. Skupina sa bude uchádzať o príspevok na
činnosť MAS, ktorý môže byť do výšky 12.000,- €. Ak MAS získa Štatút a následné ďalšie
finančné prostriedky, tieto budú prerozdelené na základe jednotlivých projektov na území MAS.
Môžu byť použité na vybudovanie cyklotrasy, oddychovej zóny, prekrytie pódia pri organizovaní
kultúrnych podujatí a pod.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pokračovanie členstva obce Kocurany v miestnej akčnej skupine
Magura – Strážov a zároveň schvaľuje aj vstup Obecných služieb Kocurany s.r.o.
7) Žiadosti
- p. Ostašová a p. Grác, bytom Kocurany č. 189/1 doručili na Obecný úrad žiadosť o príspevok na
voľnočasovú aktivitu pre syna Martina Gráca, Príspevok bude možné poskytnúť na základe žiadosti
zriaďovateľa Centra voľného času - Spektrum Prievidza, ktorým je mesto Prievidza.
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť od mesta Prievidza, ktoré je zriaďovateľom Centra
voľného času o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí pre Kamila
Kulicha, Kocurany č.11, ktorý navštevuje CVČ Spektrum Prievidza, krúžok basketbal.
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok vo výške 40,- €.
- starosta informoval poslancov, že COOP Jednota nemá záujem o zriadenie predajne potravín
v obci Kocurany
8) Zmena web stránky obce
Poslanci si prezreli vzor novej stránky obce, ktorá bude spĺňať podmienky elektronickej
komunikácie s občanmi. Taktiež bude možné zálohovanie zverejňovaných dokumentov. Údaje zo
súčasnej stránky budú zachované. Stránka bude zriadená zdarma dátovým centrom elektronizácie
obcí a miest.
9) Rôzne
- starosta obce predložil poslancom protest prokurátora proti článku 8 ods. 1 VZN 51/2011
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie malými zdrojmi znečisťovania ohľadom
ročného poplatku za znečisťovanie životného prostredia za malý zdroj znečisťovania. Vo VZN č.
51/2011, článok 8 nebol zosúladený s platnou zákonnou úpravou. Na základe protestu prokurátora
bude prijatá zmena VZN č.51/2011. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o prerokovaní
protokolu a zároveň vyhovuje protestu prokurátora proti čl. 8 ods. 1 VZN 51/2011.
- dňa 9.12.2015 sa uskutoční 12. zasadnutie OZ
- starosta informoval poslancov o ukončení zmluvy so spoločnosťou TEZAS, ktorá vyvážala odpad
z obce. Bude potrebné uzatvoriť novú zmluvu o likvidácii odpadu s inou spoločnosťou.
– kultúrne podujatia v obci : šachový turnaj v mesiaci november, v decembri stretnutie
s Mikulášom a vianočné koledy
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 11.11.2015

Overovali: .......................................
Miroslav Šemrinec

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

.....................................................
Zdenek Bránik

Závery z rokovania
11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 11.11.2015
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 458 /11 /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) a uznesenie č. 452/9/2015 e) zostávajú v trvaní
b) informácie o výzvach v programe rozvoja vidieka
c) informácie o miestnej akčnej skupine Magura – Strážov
d) informácie o operačnom programe IROP a stratégií RIUS
e) informácie o ponuke na zmenu web stránky obce
f) informácie o kontrole a proteste prokuratúry k prijatému VZN č. 51/2011
g) informácie o odvoze odpadu v obci
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 459 /11 /2015 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ p. Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslav Šemrinec, p. Zdenek Bránik
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 460 /11 /2015 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie strategickej časti Programu rozvoja obce na obdobie 2015 - 2022
6. Informácie o výzvach z Programu rozvoja vidieka
7. Žiadosti
8. Zmena web stránky obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11.Schválenie záverov rokovania
12. Záver
b) Strategickú časť plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kocurany na roky 2015- 2022
c) pokračovanie členstva obce Kocurany v miestne akčnej skupine Magura - Strážov
d) vstup Obecných služieb Kocurany do miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov
e) príspevok vo výške 40,- pre CVČ Spektrum, Mesto Prievidza za Kamila Kulicha, Kocurany č.11
f) vyhovieť protestu prokurátora a upraviť VZN č. 51/2011 o ovzduší

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

V Kocuranoch 11.11.2015

Zapísal:

Overovali: .....................................
Miroslav Šemrinec

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

...........................................
Eva Špeťková
........................................
Zdenek Bránik

