Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 09.12.2015
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja obce na obdobie 2015 - 2022
6) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 68/2015 o určení miest na vylepovanie
volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani
7) Návrh VZN č.69/2015 - zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2011 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
obce Kocurany
8) Návrh VZN č.70/2015 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
9) Návrh – Rozpočet obce na roky 2016 – 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
10) Schválenie audítora na rok 2015
11) Zaradenie do majetku obce
12) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
13) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
14) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
15) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
16) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Schválenie záverov rokovania
20) 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. Ján Škandík
a p. Roman Šandor.
3) Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja obce na obdobie 2015 - 2022
6) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 68/2015 o určení miest na vylepovanie
volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani
7) Návrh VZN č.69/2015 - zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2011 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
obce Kocurany
8) Návrh VZN č.70/2015 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
9) Návrh – Rozpočet obce na roky 2016 – 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
10 )Schválenie audítora na rok 2015
11) Zaradenie do majetku obce
12) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
13) Správa o činnosti hlavného kontrolóra

14) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
15) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
16) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Schválenie záverov rokovania
20) Záver
Predložený návrh programu rokovania bol poslancami schválený.
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia
č.431/4/2015 body a) b) zostávajú v trvaní. Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ boli
splnené.
5) Schválenie Programu rozvoja obce na obdobie 2015 -2022
Starosta obce oboznámil poslancov s PHSR obce Kocurany. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ
bola schválená strategická časť PHSR. V pláne sú zahrnuté investičné zámery obce. Zároveň
obsahuje analýzy a výstupy z dotazníkov od občanov a poslancov. Poslanci OZ schválili PHSR na
roky 2015 – 2022.
6) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 68/2015 o určení miest na vylepovanie
volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN o určení miest na vylepovanie plagátov, ktoré
je potrebné prijať v súvislosti so zmenou zákona č. 181/2014 Z.z. V obci sú určené miesta na
vylepovanie plagátov politických subjektov a kandidátov pri Obecnom úrade a pri športovo
oddychovom areáli. Návrh VZN bol vyvesený v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním a do 10 dní
nebola vznesená žiadna pripomienka zo strany občanov. Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 68/2015.
7) Návrh VZN č.69/2015 - zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2011 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
obce Kocurany.
Na základe zistení z kontroly prokurátora bolo potrebné zosúladiť sankcie uvedené vo VZN
č.51/2011 obce so zákonom o ochrane ovzdušia. Návrh VZN č.69/2015 so zmenami k VZN č.
51/2011 bol vyvesený v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním a neboli k nemu vznesené žiadne
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 69/2015.
8) Návrh VZN č.70/2015 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č.70/2015 ako doplnku VZN č. 63/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Zmena nastáva
v dani za ubytovanie, kde sa upravuje daň na 0,70 € za osobu a prenocovanie. Z dôvodu zmeny
spoločnosti, ktorá realizovala likvidáciu odpadu a tiež zmeny v zákone o odpadoch je nutné
pristúpiť k zvýšeniu celkovej sadzby poplatku za komunálny odpad. V návrhu VZN č.70/2015 je
poplatok za odpad vo výške 0,063 € za osobu a deň. Návrh doplnku č. 1 k VZN 63/2014 bol
vyvesený v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 70/2015.
9) Návrh – Rozpočet obce na roky 2016 – 2018
Návrh rozpočtu obce predložila poslancom p. Špeťková. Rozpočet obce bol vyvesený v zákonnej
lehota 15 dní pred rokovaním na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, je navrhovaný ako
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.
Rozpočet na rok 2016 je záväzný, rozpočty na roky 2017 a 2018 sú informatívne. Celkový rozpočet
obce Kocurany bol navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 396.700,- €. Rozpočet bol zostavený na
základe zhodnotenia rozpočtov z predchádzajúcich rokov a očakávaných príjmov v roku 2015.

Zároveň sa ráta v prípadne potreby so zapojením rezervného fondu obce do rozpočtu. Vo
výdavkovej časti sa uvažuje o investičných zámeroch obce na rok 2016. Oproti rozpočtu, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce sa zmenila formálna časť rozpočtu, kde nie
sú uvádzané kódy zdrojov. V diskusii poslancov o rozpočte a po návrhu predsedu finančnej komisie
p. Petra Ďureje sa rozpočet mení v príjmovej časti vo výnose dani z príjmov, nedaňové príjmy
a príjmy za predaj pozemkov. Vo výdavkovej časti vo výdavkoch za služby a nakladanie s odpadmi
z dôvodu zmien dodávateľov. Celková výška rozpočtu sa oproti návrhu mení na 394.000,- €, tak v
príjmovej ako aj výdavkovej časti.
Celkový sumár rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2016:
Príjmy bežného rozpočtu:
214.382,- €
Výdavky bežného rozpočtu:
134.784,- €
Prebytok bežného rozpočtu:
79.598,- €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:
104.100,- €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
214.216,- €
Schodok kapitálového rozpočtu: - 110.116,- €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:
75.518,- €
Výdavkové finančné operácie:
45.000,- €
Hospodárenie finančných operácií: 30.518,- €
Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácii
vo výške 110.116,- €.
Návrh rozpočtu na rok 2016 je vo výške 394.000 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
Na rok 2017 je navrhnutý rozpočet vo výške 254.960 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Rok 2018 je rozpočtovaný vo výške 254.960 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
K predloženému návrhu predniesol svoje stanovisko hlavný kontrolór obce a odporučil poslancom
OZ rozpočet na rok 2016 schváliť a rozpočty na roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie. Predložený
rozpočet poslanci schválili. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018, dôvodovú správu k návrhu
rozpočtu a stanovisko hlavného kontrolóra zobrali poslanci na vedomie a sú prílohou zápisnice.
10) Schválenie audítora na rok 2015
Obec Kocurany mala uzatvorenú zmluvu o vykonávaní auditu s p. Ing. Milenou Korcovou a
platnosť zmluvy skončila v tomto roku, vykonaním auditu za rok 2014. Z tohto dôvodu bol
uskutočnený prieskum trhu, s ktorým boli oboznámení poslanci. Audítorská firma Straka-partners,
Bratislava ponúkla cenu na vykonanie auditu 1.140, € a audítorka Mgr. Ľubica Marčeková, Sklené
ponúkla cenu 550,- €. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy na vykonanie auditu za
rok 2015 s p. Mgr. Ľubicou Marčekovou.
11) Zaradenie do majetku obce
Na základe žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu bol v obci rozšírený kamerový systém. Celková
suma nákladov je 2.534,24 € a obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie kamerového systému do
majetku obce vo vyššie uvedenej sume.
12) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
V obci Kocurany realizovala vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a separovaných zložiek
spoločnosť Tezas Prievidza. Uvedená spoločnosť doručila na Obecný úrad oznámenie o ukončení
zmluvy. Od 1.1.2016 bude potrebné uzatvoriť zmluvu o likvidácii odpadu s inou spoločnosťou.
Na základe prieskumu trhu starosta predložil poslancom ponuky od jednotlivých firiem. Spoločnosť
Dežerická EKO s.r.o má v ponuke zvlášť manipuláciu, uloženie a dopravné náklady za 1 km, čo by
vzhľadom na vzdialenosť obce Kocurany znamenalo veľký nárast ceny za likvidáciu odpadov.

Spoločnosť Márius Pedersen ponúkla cenu za likvidáciu odpadu ročne vo výške 17.509,06 €.
Spoločnosť T+T Žilina uvádza ročné náklady za likvidáciu odpadu vo výške 14.962,20 €.
Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie prieskumu trhu a schvaľujú uzatvorenie zmluvy so
spoločnosťou T+T Žilina.
Starosta ďalej oboznámil poslancov o zmenách, ktoré nastanú v súvislosti s likvidáciou
separovaného odpadu od 1.7.2016. Náklady na separované zložky odpadu budú znášať organizácie
zodpovednosti výrobcov. Z celkových nákladov na likvidáciu odpadu sa vylúčia separované zložky
ako je textil, nebezpečný odpad, elektroodpady a papier. V rámci separovaných zberov je potrebné
do konca roka 2015 uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou, ktorá bude odoberať
obaly a neobaly. Na základe ponúk od spoločností Natur-Packk, Recobal a Envi-Pak sa
najvýhodnejšiou pre obec javí ponuka od Natur-Pack a.s. pobočka Trenčín, ktorá zároveň bude
spolupracovať aj pri tvorbe VZN o odpadoch.
Poslanci schvaľujú podpísanie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Natur-Pack a.s..
13) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil správu o kontrolnej činnosti vykonanej
v mesiacoch september – december 2015. Náplňou kontrolnej činnosti bola inventarizácia
pokladne, výber správnych poplatkov, cestovné náhrady a dodržiavanie zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Hlavný kontrolór obce zároveň spolupracoval pri prípravách VZN
a smerníc obce a zároveň sa zúčastňoval školení organizovaných RVC Nitra a zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.
Poslanci v zmysle §18c ods.5 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení schválili hlavnému
kontrolórovi odmenu vo výške 20 % z úhrnu jeho mesačných platov za rok 2015 za vykonávanú
činnosť v obci.
14) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
V pláne kultúrnych a športových podujatí sú plánované akcie, ktoré sa stali tradíciou v obci
a zároveň nové podujatia. Predkladaný plán podujatí je otvoreným dokumentom, ktorý sa
v priebehu roka môže dopĺňať. V mesiaci január sa uskutoční stretnutie komisie kultúry a športu
a občanov, ktorý spolupracujú pri organizovaní jednotlivých akcií, za účelom vyjsť v ústrety
požiadavkám čo najširšiemu okruhu občanov obce.
15) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy oboznámil poslancov o pláne kontrolnej činnosti na I.
polrok 2016. Poslanci schvaľujú návrh plánu kontrolnej činnosti.
16) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016
Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva:
27.1.2016, 24.2.2016, 23.3.2016, 27.4.2016,2 5.5.2016 a 22.6.2016.
17) Rôzne
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o splátkový kalendár od p. Milana Adámika a p. Martiny
Adámikovej, Kocurany č. 190/6 na splatenie omeškaného nájmu vo výške 220,- €. Jednotlivé
splátky budú vo výške 55,- € mesačne v štyroch splátkach, prvá splátka bude uhradená v decembri.
Poslanci splátkový kalendár schválili.
- žiadosť o splátkový kalendár si podal aj p. Miroslav Baláž a p. Júlia Zvarová 192/10 na zaplatenie
nedoplatku na nájomnom a poplatkoch z omeškania vo výške 404,20€. Poslanci schvaľujú
splátkový kalendár na 4 mesačné splátky vo výške 80,- € poslednú splátku 84,20 €
Ak nebudú dodržané termíny splátok, uvedené v splátkových kalendároch, tieto strácajú účinnosť
a nájomníci budú povinní zaplatiť celé dlžné sumy.
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Lenky Humajovej a p.
Mareka Nováčeka bytom Kocurany191/10. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej
zmluvy na 3 roky od 7.1.2016 do 6.1.2019.

- firma Combin má prenajatý pozemok od obce pri bytovkách na uskladnenie materiálu. Výška
prenájmu je 420,- € na mesiac. Nájomné bude vyfakturované po ukončení prenájmu a zároveň
bude refakturovaný podružný odber elektrickej energie. Obecné zastupiteľstvo berie informácie
o prenájme na vedomie.
- starosta obce informoval poslancov o prípravách na výstavbu vodojemu v Kocuranoch a predložil
im k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou vodojemu
podľa predloženej dokumentácie.
- dňa 15.12.2015 sa uskutoční kolaudácia kanalizácie a začne sa preberacie konanie medzi
starostami, investorom a dodávateľmi prác.
- starosta informoval poslancov o pokračovaní prác na výstavbe zariadenia na zlepšenie signálu
firmou Orange
- v rámci programu rozvoja vidieka sa obec Kocurany bude uchádzať o dotáciu na financovanie
chodníkov. Verejné obstarávanie na dodávateľa prác bude realizovať firma rumanko s.r.o. za cenu
800,-€. Projektovú dokumentáciu vypracoval projektant p. Hartman z Trenčína za cenu 990,- €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovateľa verejného obstarávania a projektanta investičného
zámeru.
- starosta informoval o zverejnenej výzve na rozšírenie kamerového systému, v rámci ktorej, ak by
bola obec úspešná, doplnili by sa kamery na obecný úrad, na kultúrny dom, cintorín, bytovka a
kamera s panorámou obce. Poslanci schválili zámer rozšírenia kamerového systému obce z
dotačných zdrojov.
- prítomní boli ďalej oboznámení so zmluvou so združením DEUS, cez ktoré obec zabezpečuje
elektronizáciu samosprávy, poskytovanie tejto služby bude od roka 2016 spoplatňované sumou 1,-€
na obyvateľa. Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy so združením DEUS.
18) Diskusia
Prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov.
19) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.
20) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval poslancom, hlavnému kontrolórovi a pracovníčkam
obecného úradu za prácu počas roka 2015 a rokovanie ukončil.
V Kocuranoch 09.12.2015

Overovali: .......................................
Ján Škandík

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

.....................................................
Roman Šandor

Závery z rokovania
12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 09.12.2015
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 461 /12 /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) zostávajú v trvaní
b) spracovaný Program rozvoja vidieka na obdobie 2015-2022
c) navrhované úpravy rozpočtu obce na rok 2016
d) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na obdobie 2016-2018
e) rozpočty obce Kocurany na roky 2017 a 2018
f) informácie o odpadovom hospodárstve v obci Kocurany, výsledku prieskumu trhu na
spoločnosť zabezpečujúcu likvidáciu odpadov na území obce na rok 2016
g) správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie september – december 2015
h) informáciu o pláne kultúrnych a športových podujatí v obci na rok 2016
i) informácie o fakturácií za prenájom pozemku pre firmu Combin s.r.o. Banská Štiavnica
j) informácie o výstavbe vodojemu
k) informácie o ukončení prác a kolaudácií investičnej akcie kanalizácie obce Kocurany
l) informácie o výstavbe zariadenia na zlepšenie signálu v obci pre firmu Orange
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 462 /12 /2015 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ p. Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Ján Škandík a p. Roman Šandor
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 463 /12 /2015 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja obce na obdobie 2015 - 2022
6) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 68/2015 o určení miest na vylepovanie
volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani
7) Návrh VZN č.69/2015 - zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2011 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
obce Kocurany
8) Návrh VZN č.70/2015 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
9) Návrh – Rozpočet obce na roky 2016 – 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
10) Schválenie audítora na rok 2015

11) Zaradenie do majetku obce
12) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
13) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
14) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
15) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
16) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Schválenie záverov rokovania
20) Záver
b) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kocurany na roky 2015- 2022
c) VZN 68/2015 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov
a kandidátov vo volebnej kampani
d) VZN 69/2015 – zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2011 o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce
Kocurany
e) VZN 70/2015 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
f) rozpočet obce na rok 2016:
Príjmy bežného rozpočtu:
214.382,- €
Výdavky bežného rozpočtu:
134.784,- €
Prebytok bežného rozpočtu:
79.598,- €
Bežný rozpočet obce ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:
104.100,- €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
214.216,- €
Schodok kapitálového rozpočtu: - 110.116,- €
Kapitálový rozpočet ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:
75.518,- €
Výdavkové finančné operácie:
45.000,- €
Hospodárenie finančných operácií: 30.518,- €
Schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácii vo
výške 110.116,- €.
Rozpočet na rok 2016 vo výške 394.000 €, vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
g) uzatvorenie zmluvy na rok 2015 s audítorkou Mgr. Ľubicou Marčekovou, Sklené 335
h) zaradenie do majetku obce kamerový systém v obstarávacej cene 2.534,24 €
i) uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou T+T Žilina na likvidáciu odpadu v obci v roku 2016
j) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Natur-Pack a.s. Trenčín, ako organizácia
zodpovednosti výrobcov
k) v zmysle §18c ods.5 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi odmenu vo
výške 20 % z úhrnu jeho mesačných platov za rok 2015 za vykonávanú činnosť v obci.
l) plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
m) plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
n) plán zasadnutí OZ na I. polrok 2016 nasledovne: 27.1.2016, 24.2.2016, 23.3.2016, 27.4.2016,
25.5.2016 a 22.6.2016
o) splátkový kalendár pre p. Milana Adámika a p. Martinu Adámikovú, Kocurany 190/6 vo výške
55,- € mesačne na 4 splátky
p) splátkový kalendár pre p. Miroslava Baláža a p. Júliu Zvarovú, Kocurany 192/10 vo výške 80,- €
mesačne na 4 splátky a jedna splátka vo výške 84,20 €.
r) uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 191/10 pre p. Lenku Humajovú a p. Mareka Nováčka
bytom Kocurany 191/10
s) výstavbu vodojemu v obci Kocurany podľa predloženej projektovej dokumentácie
t) realizáciu verejného obstarávania na investičnú akciu vybudovania chodníkov v obci firmou
rumanko s.r.o. Trenčín za cenu 800,- €

u) vypracovanie projektovej dokumentácie na obecné chodníky projektantom p. Hartmanom z
Trenčína za cenu 990,-€
x) zámer ďalšieho rozširovania kamerového systému v obci a uchádzanie sa o dotáciu z Programu
rozvoja vidieka
y) pokračovanie spolupráce so združením DEUS Bratislava na elektronizácií samosprávy za
odplatu 1,- € na obyvateľa a rok
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

V Kocuranoch 09.12.2015

Zapísal:

Overovali: .....................................
Ján Škandík

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

...........................................
Eva Špeťková
........................................
Roman Šandor

