Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 31.10.2012
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. Miroslav Škandík a p. Ján Škandík.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 18. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ. Predložený program bol schválený:
4) Kontrola uznesení
5) Príprava VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
7) Schválenie záložnej zmluvy – bytovka Nižovec II. etapa
8) Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce
9) Vydanie monografie obce k 900. výročiu I. písomnej zmienky o obci
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia
zo 17. zasadnutia dňa 26.9.2012 boli splnené.
5) Príprava VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Z dôvodu novelizácie zákona o miestnych daniach je potrebné prijať nové Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. Návrh VZN predložili p.
Špeťková a hlavný kontrolór obce PhDr. Géczy. Najdôležitejšie zmeny sú v systéme podávania
daňových priznaní a výberu daní, nakoľko na spoločnom daňovom priznaní budú uvedené dane
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
Z tohto dôvodu bude daňovníkom vystavené len jedno rozhodnutie pre všetky uvedené dane.
Ďalšia zmena sa týka predmetu dane z pozemkov, kde bolo zmenené číslovanie pozemkov. Do
spoločného bodu a) sú podľa novely zákona priradené pozemky TTP a musia mať preto rovnakú
sadzbu dane. Navrhovaná sadzba je 0,8 %. Ostatné zmeny sa týkajú formálnej stránky
spracovania VZN. Poslanci nenavrhujú zmeny v ostatných sadzbách daní a komunálneho
odpadu. Návrh VZN bude poslancom predložený na schválenie na ďalšom zasadnutí OZ.
6) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
Verejné stretnutie s občanmi obce sa uskutočnilo 3.10.2012 a zúčastnilo sa ho 25 občanov.
Zúčastnení občania boli oboznámení s činnosťou obecného zastupiteľstva, boli im predstavené
zámery obce na rok 2013 a to dokončenie námestia, územný plán, údržba ciest, cintorína,
výmena okien na starej škole a natretie strechy. Zároveň boli spomenuté kultúrne podujatia
a príprava na 900. výročie písomnej zmienky o obci v roku 2013.
Starosta ďalej informoval občanov o úpravách v kaplnke, ktoré financoval Farský úrad Opatovce
n. Nitrou.
Počas stretnutia bola vyhodnotená súťaž Moja záhradka, môj dom 2012 a víťazom boli
odovzdané ceny.
V diskusii bolo odpovedané občanom na ich otázky.

7) Schválenie záložnej zmluvy – bytovka Nižovec II. etapa
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení záložného práva č. 0016-PRB-2011/Z na
bytovku v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Obci Kocurany bol
poskytnutý úver a následne dotácia na výstavbu bytovky a zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie je
nutné zriadiť záložné právo. Schválená zmluva bude zapísaná v katastri nehnuteľností. Poslanci
zmluvu schválili.
8) Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce
Starosta obce oboznámil poslancov s konečným návrhom doplnku č. 1 územného plánu, tak ako
bol prerokovávaný na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Je vyvesená verejná vyhláška. Po
uplynutí zákonnej lehoty projektant vyhodnotí jednotlivé vyjadrenia a pripomienky a územný
plán bude pripravený na schválenie obecným zastupiteľstvom. Suma za spracovanie musí byť
najskôr uhradená v plnej výške 11.940,- € a následne bude obci vrátená schválená dotácia
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
9) Vydanie monografie obce k 900. výročiu I. písomnej zbierky o obci
Starosta informoval poslancov o spracovávaní jednotlivých kapitol v knihe. V časti „Život na
dedine“ budú popísané zaujímavé ľudové zvyklosti, stravovanie s uvedením niektorých receptov
a ukážky oblečenia. Na knihe spolupracujú p. Gabriela Adámiková, p. Adriana Hepnerová
a Mgr. Ľudmila Húsková. Po dokončení všetkých kapitol, bude spracovaný materiál znova
skontrolovaný. Do tlače pôjde v druhej polovici novembra. Kniha by mala byť uvedená do života
15. decembra 2012. Schválený náklad 350 ks. K financovaniu je schválená dotácia
z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 1.000,- €. Podľa vykonaného prieskumu trhu je
najvýhodnejšia ponuka tlače od tlačiarne Patria Prievidza.
10) Rôzne
- v obci budú umiestnené 3 veľkoobjemové kontajnery
- starosta informoval poslancov o podanej žiadosti na dotáciu z Ministerstva životného prostredia
na financovanie zelene, ktorá bude vysadená v centre obce
- OZ ruší uznesenie č. 319/13/2012 písm. a) zo dňa 20.4.2012
- starosta informoval poslancov, že bol zverejnený reštrukturalizačný plán ohľadom plnenia
záväzkov VOP a.s. Nováky
- v požiarnej zbrojnici bolo urobené zateplenie stropu za účelom zamedzenia úniku tepla, práce
zhotoví Roman Sádecký, Kocurany č. 122
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
13) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.
V Kocuranoch 31.10.2012

Overovali: .............................................
Miroslav Škandík

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

.....................................................
Ján Škandík

Závery z rokovania
18. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 31.10.2012
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 335 / 18 /2012 v ktorom berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ
informácie a príprave VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
informácie o verejnom stretnutí s občanmi
informácie o stave Zmien a doplnkov č. 1 - územného plánu obce Kocurany
informácie o prácach na vydaní monografie o obci Kocurany
informácie o podanej žiadosti na MŽP SR, výsadba zelene v centre obce
informáciu o prácach na zateplení stropu v požiarnej zbrojnici

Uznesenie č. 336 / 18 /2012 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Miroslav Škandík a Ján Škandík
Uznesenie č. 337 / 18 /2012 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) Príprava VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
7) Schválenie záložnej zmluvy – bytovka Nižovec II. etapa
8) Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce
9) Vydanie monografie obce k 900. výročiu I. písomnej zmienky o obci
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13)Záver
b) záložnú zmluvu č. 0016-PRB/2011/Z uzavretú podľa ustanovení § 151a a nasl. Občianskeho
zákonníka medzi záložným veriteľom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a záložcom Obcou Kocurany, kde predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného
práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Kocurany, Správa
katastra v Prievidzi, ktorých výlučným vlastníkom je záložca v podiele 1/1 k celku a to:
a) Bytový dom číslo súpisné 191 postavený na parc. reg. CKN č. 665/29,
b) parc. reg. CKN č. 665/29, zast. plochy a nádvoria o výmere 493 m2.
Záložné právo je zriadené v rozsahu poskytnutej dotácie 321 880,00 €.
c) vydanie monografie v náklade 350 kusov a tlač knihy v tlačiarni Pátria Prievidza

Uznesenie č. 338 / 18 /2012 v ktorom ruší:
a) uznesenie č.319/13/2012 písm. a)
Hlasovanie poslancov

V Kocuranoch 31.10.2012

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

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

Overovali: .....................................
Miroslav Škandík

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

....................................
Ján Škandík

