
Zápisnica zo  17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 26.9.2012

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. 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice boli schválení 
p. Ján Škandík  a p. Ing. Jozef Hianik

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  17.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 

4) Oprava uznesenia č. 326/15/2012 písm. b)
5) Rôzne
6) Schválenie záverov rokovania
7) Záver

4) Oprava uznesenia č. 326/15/2012 písm. b)
Na  15.  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  dňa  20.6.2012  bolo  schválené  uznesenie  č. 
326/15/2012 písm. b), kde pri prepisovaní došlo k formálnej chybe, namiesto skutočného podielu 
výmery 7/32 bolo nesprávne uvedené 7/23. Predložený návrh opravy poslanci schválili takto:
kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľností v prospech obce Kocurany:
predmetom  prevodu  sú  nehnuteľnosti  nachádzajúce  sa  v katastrálnom  území  Kocurany 
v podielovom spoluvlastníctve predávajúcich:
     1.) Stanislava Vrbasová, rod. meno Majdanová, nar. 19.5.1961
      LV č. 953 REGISTRA E
      Parc. č. KN 260/1 orná pôda vo výmere 11 m2 – v 7/32-ine, parc.č. KN 260/3 orná pôda vo 
      výmere 699 m2 a parc. č KN 260/4 orná pôda vo výmere 23 m2 – v 7/32-ine
     2.) Eva Caklová, rod. meno Majdanová, nar. 24.2.1963
      LV č. 953 REGISTRA E
      Parc. č. KN 260/1 orná pôda vo výmere 11 m2 – v 7/32-ine, parc.č. KN 260/3 orná pôda vo 
      výmere 699 m2 a parc. č KN 260/4 orná pôda vo výmere 23 m2 – v 7/32-ine
Kúpna cena stanovená dohodou pre každého predávajúceho je nasledovná:
     1.) Stanislava Vrbasová – 880,- €
     2.) Eva Caklová – 880,- €

5) Rôzne
- zber obnoseného šatstva sa posunul na 10.-11.9.2012 a budeme ho organizovať s Pomocným 
anjelom n.o. Nižná



6) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

V Kocuranoch 26.9.2012 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

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



Závery z rokovania
 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 26.9.2012 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 332 / 17 /2012  v ktorom berie na vedomie  :    
a) informáciu o formálnej chybe pri písaní uznesenia č. 326/15/2012 písm. b)

Uznesenie č. 333 / 17 /2012  v     ktorom určuje:  
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Ján Škandík a Ing. Jozef Hianik
     
Uznesenie č. 334 / 17 /2012  v ktorom     schvaľuje:  
a) program rokovania 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany

4) Oprava uznesenia č. 326/15/2012 písm. b)
5) Rôzne
6) Schválenie záverov rokovania
7) Záver

Opravu uznesenia č. 326 / 15 /2012 písm. b) v ktorom     schvaľuje:  
kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľností v prospech obce Kocurany:
predmetom  prevodu  sú  nehnuteľnosti  nachádzajúce  sa  v katastrálnom  území  Kocurany 
v podielovom spoluvlastníctve predávajúcich:
     1.) Stanislava Vrbasová, rod. meno Majdanová, nar. 19.5.1961
      LV č. 953 REGISTRA E
      Parc. č. KN 260/1 orná pôda vo výmere 11 m2 – v 7/32-ine, parc.č. KN 260/3 orná pôda vo 
      výmere 699 m2 a parc. č KN 260/4 orná pôda vo výmere 23 m2 – v 7/32-ine
     2.) Eva Caklová, rod. meno Majdanová, nar. 24.2.1963
      LV č. 953 REGISTRA E
      Parc. č. KN 260/1 orná pôda vo výmere 11 m2 – v 7/32-ine, parc.č. KN 260/3 orná pôda vo 
      výmere 699 m2 a parc. č KN 260/4 orná pôda vo výmere 23 m2 – v 7/32-ine
Kúpna cena stanovená dohodou pre každého predávajúceho je nasledovná:
     1.) Stanislava Vrbasová – 880,- €
     2.) Eva Caklová – 880,- €

Hlasovanie poslancov za: 3
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 0

V Kocuranoch 26.9. 2012                           Zapísal: ...........................................
         Eva Špeťková

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

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


