Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 15.6.2016
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1)
Otvorenie zasadnutia
2)
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3)
Schválenie programu rokovania
4)
Kontrola uznesení
5)
Žiadosti občanov
6)
Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2015
7)
Schválenie Výročnej správy obce za rok 2015
8)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
9)
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
10)
Pripravované kultúrne a športové podujatia
11)
Rôzne
12)
Diskusia
13)
Schválenie záverov rokovania
14)
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 zapisovateľku zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice Peter Ďureje a
Miroslav Synko.
3) Schválenie programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.
Hlavný kontrolór obce požiadal o rozšírenie bodu 8) rokovania o Správu o činnosti a výsledku
kontrol. Poslanci schválili navrhovaný program aj s doplnením bodu č.8).
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Požiadal o opravu
formálnej chyby v uznesení číslo 475/15/2016 písm. b) z 27.4.2016 kde sa slovo Predaj nahradí
slovom Prenájom. Opravu uznesenia poslanci schválili. Ostatné uznesenia boli splnené.
5) Žiadosti občanov
 o opakované uzavretie zmluvy o nájom na nájomný 3 izbový byt požiadal Pavel Suja, bytom
Kocurany č. 189/8. Poslanci žiadosť prerokovali a následne schválili opakované uzavretie
zmluvy o nájom na nájomný 3 izbový byt č. 189/8 pre Pavel Suja, bytom Kocurany č.189/8
na obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019.
 o ukončenie nájomného vzťahu v byte č. 191/6 požiadala Zuzana Lichoňová, Kocurany
č.191/6. Poslanci žiadosť prerokovali a následne schválili ukončenie zmluvy o nájom na
nájomný 2 izbový byt č. 191/6 ku dňu 15.6.2016.
 žiadosť o pridelenie 2 izbového bytu podala Katarína Brániková, Kocurany č.73, žijúca
spoločne s jedným dieťaťom. Poslanci žiadosť prerokovali a zaradili do zoznamu
uchádzačov o 2 izbový nájomný byt. Obecné zastupiteľstvo následne schválilo pridelenie 2
izbového nájomného bytu č. 191/6 Kataríne Bránikovej, Kocurany č.73 od 16.6.2016 do
15.6.2019.

 o ukončenie nájomného vzťahu v byte č. 191/3 požiadala Monika Micháleková a Rastislav
Holoubek. Poslanci žiadosť prerokovali a následne schválili ukončenie zmluvy o nájom na
nájomný 1 izbový byt č. 191/3 ku dňu 15.6.2016.
 žiadosť o pridelenie 1 izbového bytu podala Tatiana Brzulová, Bernoláka 2/12, Prievidza.
Poslanci žiadosť prerokovali a zaradili do zoznamu uchádzačov o 1 izbový nájomný byt.
Obecné zastupiteľstvo následne schválilo pridelenie 1 izbového nájomného bytu č. 191/3
Tatiane Brzulovej, Bernoláka 2/12, Prievidza od 16.6.2016 do 15.6.2019.
6) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2015
Návrh záverečného účtu na rok za rok 2015 predložila poslancom p. Špeťková. Obsahom
záverečného účtu je rozbor celoročného hospodárenia obce a vybraté ukazovatele z účtovnej
závierky a účtovných výkazov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením číslo
416/1/2014/ bod h) nasledovne:
bežné príjmy :
196 596 €
kapitálové príjmy:
3 500 €
finančné operácie príj.: 40 404 €
celkom príjmy:
240 500 €

bežné výdavky :
126 224 € rozdiel: + 70 372 €
kapitálové výdavky:
69 276 € rozdiel: - 65 776 €
finančné operácie výdav.: 45 000 € rozdiel: - 4 596 €
celkom výdavky:
240 500 € rozdiel:
0 €

Prehľad rozpočtových opatrení obce Kocurany v roku 2015:
dátum
1.
2.
3.
5.

23.06.2015
23.09.2015
01.10.2015
09.12.2015

prijatý
upravený
rozpočet
rozpočet
240 500 €
240 500 €
240 500 €
240 500 €
240 500 €
240 500 €
240 500 € 240 500 €

Úprava na základe uznesenia č.:
296/7/2011 bod c), 19.8.2011 - kompetencia starostu
452/9/2015 bod c), 23.9.2015 – uznesenie OZ
296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu
296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015 v EUR
Rozpočet

Úprava

Príjmy celkom

240.500,00

240.500,00

Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytok

240.500,00
0

240.500,00

Rozpočet

z toho :

Bežné príjmy

204.026,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
200.664,68

Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

128.424,00
75.602,00

108.850,50
91.814,18

Skutočnosť
k 31.12.2015
207.585,20
161 560,00
46.025,20

Rozpočet
Kapitálové príjmy

10.280,00

Skutočnosť
k 31 12 2015
6.920,52

Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

67.076,00
- 56.796,00

7.944,24
- 1.023,72

Rozpočet
0

Skutočnosť
k 31 12 2015
0

45.000,00
- 45.000,00

44.765,26
- 44.765,26

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

Poslanci vzali čerpanie rozpočtu na vedomie. Podrobné členenie je prílohou záverečného účtu.
Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2015:
Zostatky účtov a pokladňa:
VÚB banka bežný účet - 24.868,88 €
Účet cudzích prostriedkov - 39.768,00 €
VÚB bank účet zábezpeky - 39.944,67 €
Sociálny fond
211,05 €
Prima banka bežný
- 104.364,35 €
Fond údržby
- 34.433,59 €
Pokladňa
729,86 €
Rezervný fond
49.469,92 €
Spolu
169.907,76 €
Spolu
123.882,56 €
Rozdiel :
Skutočné príjmy

- 207.585,20 €
Rozdiel:

46.025,20 €

Skutočné výdavky

- 161.560,00 €

46.025,20 €

V priebehu rozpočtového roka bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet vo výške 91.814,18 €
a schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 1.023,72 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol
vykrytý bežnými príjmami.
Na základe uvedenej skutočnosti možno konštatovať, že obec Kocurany postupovala v zmysle §10
ods. 7 zák. č.583/2004 Z. z., podľa ktorého je prípadný schodok kapitálového rozpočtu krytý
prebytkom bežného rozpočtu.
Výsledok hospodárenia zisteného podľa § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona je prebytok vo výške
90.790,46 €, z ktorého najmenej 10 % je obec povinná použiť na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. je obec povinná tvoriť ročne fond údržby a opráv vo
výške 0,5 % z obstarávacej ceny bytových domov. V roku 2015 bol vytvorený fond údržby a opráv
vo výške 9 762,19 € a použitý vo výške 1 250,- €. Rozdiel v tvorbe a čerpaní v sume 8.512,19 € sa
z výsledku hospodárenia vylučuje.
Obec Kocurany nemá žiadny úver. Úvery zo ŠFRB sa do dlhu obce nepočítajú.
Dlhové zaťaženie obce je 0 %.
Výsledkom hospodárenia obce po zapojení finančných operácií a vyčlenení fondu údržby a opráv je
prebytok vo výške 37 513,01 €, ktorý je navrhnutý použiť na tvorbu rezervného fondu obce.
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu a odporučil poslancom, schváliť
záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci boli oboznámení s predbežnou správou nezávislého audítora Mgr. Marčekovej, Sklenné
k účtovnej závierke za rok 2015.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, predbežnú správu audítorky
a schválili záverečný účet za rok 2015 bez výhrad.

7) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2015
Starosta obce predložil poslancom výročnú správu obce Kocurany za rok 2015. Vo výročnej správe
sú uvedené všeobecné údaje o obci a aktuálne výsledky činnosti v priebehu roka. Sú to informácie
o čerpaní rozpočtu a hospodárení obce, informácie o obchodnej spoločnosti založenej obcou a tiež
kultúrne a športové podujatia organizované obcou v priebehu roka 2015. Poslanci schválili výročnú
správu za rok 2015.
8) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Správa o činnosti a výsledku kontrol
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. Poslanci
môžu v rámci svojej kompetencie doplniť plán resp. poveriť hlavného kontrolóra aj inou
kontrolnou činnosťou. Plán kontrol bol zverejnený v zákonnej lehote. Poslanci navrhovaný plán
schválili bez zmien.
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom správu o svojej činnosti za
obdobie od januára do júna 2016. V tomto období bola kontrolovaná pokladňa, doklady, stav
záväzkov a pohľadávok k 31.3.2016 a kontrola dodržiavania zákona o majetku obcí. Podieľal sa na
príprave všeobecne záväzných nariadení a zúčastňoval školení. Poslanci vzali správu na vedomie.
9) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
Navrhnuté termíny zasadnutí sú nasledovné:
27.7.2016, 7.9.2016, 19.10.2016, 16.11.2016, 7.12.2016
Termíny zasadnutí boli schválené.
10) Pripravované kultúrne a športové podujatia
– poslanci vzali na vedomie potrebu obnovy náterov čiar na ihrisku a dohodli sa na
zabezpečení brigády v spolupráci s mládežou a futbalistami
– 20. a 21.8.2016 – Rozlúčka s prázdninami, futbalový turnaj, návšteva z družobnej obce
Lukoveček, ubytovanie hostí zabezpečené v hotely Magura v Prievidzi
11) Rôzne
– prítomní boli informovaní o situácií v obchode, z dôvodu zotrvania Koruny Žilina v obci,
poslanci schválili odpustenie platenia nájmu do konca roka 2016
– poslanci boli oboznámení s potrebou zaslať požiadavku na zaradenie do investičného plánu
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica na vybudovanie kanalizačnej
vetvy do uličky k domu č.141 – žiadosť schválená. Realizácia by sa vykonala bez narušenia
miestnej komunikácie cez obecný pozemok, ale vznikne potreba vysporiadania sa aj so
súkromnými osobami
– prítomným bol predložený návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany na
roky 2016-2021 – bol schválený
12) Diskusia
Prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov.
13) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.
14) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Kocuranoch 15.6.2016
Overovali: .......................................
Miroslav Synko

Zapísala: ....................................................
Eva Špeťková
.....................................................
Peter Ďureje

Závery z rokovania
17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 15.6.2016
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 480 /17 /2016 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2015
c) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
d) predbežnú správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2015
e) správu hlavného kontrolóra obce o činnosti a výsledku kontrol za obdobie január – jún 2016
f) potrebu obnovy náterov čiar na ihrisku a zabezpečenie brigády v spolupráci s mládežou a
futbalistami
g) konanie podujatia v dňoch 20. a 21.8.2016 Rozlúčka s prázdninami, futbalový turnaj, návšteva
z družobnej obce Lukoveček a ubytovanie hostí v hotely Magura v Prievidzi
h) informácie o situácií v obchode Rozličný tovar – Koruna a podmienky ďalšieho zotrvania
Koruny Žilina v obci
i) potrebu zaslať požiadavku na zaradenie do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Banská Bystrica na vybudovanie kanalizačnej vetvy do uličky k domu č.141 a
vznik potreby vysporiadania súkromných pozemkov pod stavbu
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 481 /17 /2016 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ p. Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Peter Ďureje a Miroslav Synko
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 482 /17 /2016 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4)
Kontrola uznesení
5)
Žiadosti občanov
6)
Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2015
7)
Schválenie Výročnej správy obce za rok 2015
8)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Správa hlavného kontrolóra o činnosti a výsledku kontrol
9)
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
10) Pripravované kultúrne a športové podujatia
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver
b) opravu formálnej chyby v uznesení číslo 475/15/2016 písm. b) z 27.4.2016 kde sa slovo Predaj
nahradí slovom Prenájom.
c) opakované uzavretie zmluvy o nájom na nájomný 3 izbový byt č. 189/8 pre Pavel Suja, bytom
Kocurany č.189/8 na obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019.
d) ukončenie nájomného vzťahu v byte č. 191/6 s nájomníčkou - Zuzana Lichoňová, Kocurany
č.191/6 ku dňu 15.6.2016.
e) zaradenie do zoznamu uchádzačov o 2 izbový nájomný byt Katarínu Bránikovú, Kocurany č.73 a

pridelenie 2 izbového nájomného bytu č. 191/6 Kataríne Bránikovej, Kocurany č.73 od 16.6.2016
do 15.6.2019.
f) ukončenie nájomného vzťahu v byte č. 191/3 - Monika Micháleková a Rastislav Holoubek ku
dňu 15.6.2016.
g) zaradenie do zoznamu uchádzačov o 1 izbový nájomný byt Tatianu Brzulovú, Bernoláka 2/12,
Prievidza
h) pridelenie 1 izbového nájomného bytu č. 191/3 Tatiane Brzulovej, Bernoláka 2/12, Prievidza od
16.6.2016 do 15.6.2019.
i) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
bežné príjmy
200.664,64 €
bežné výdavky
108.850.50 €
bilancia bežného rozpočtu
+ 91.814,18 €
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
bilancia kapitálového rozpočtu

6.920,52 €
7.944,24 €
- 1.023,00 €

bilancia bežného + kapitálového rozpočtu
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií

90.790,46 €

0,00 €
44.765,26 €
- 44.765,26 €

príjmy celkom
208.585,20 €
výdavky celkom
161.560,00 €
bilancia hospodárenia obce
+ 46.025,20 €
j) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce na tvorbu rezervného fondu obce vo výške
37.513,01 €
k) Výročnú správu obce za rok 2015
l) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
m) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016 nasledovne:
27.7.2016, 7.9.2016, 19.10.2016, 16.11.2016, 7.12.2016
n) odpustenie platenia nájmu spoločnosti Koruna Žilina do konca roka 2016
o) zaslanie požiadavky na zaradenie do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Banská Bystrica na vybudovanie kanalizačnej vetvy do uličky k domu č.141
p) Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany na roky 2016-2021
hlasovanie poslancov:

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

V Kocuranoch 15.6.2016

Zapísala:

Overovali: .....................................
Peter Ďureje

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

...........................................
Eva Špeťková

........................................
Miroslav Synko

