
Zápisnica z  19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 12.12.2012

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. Roman Šandor  a p. Ján Škandík.
3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  19.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 

4) Kontrola uznesení 
5) Návrh VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2012
7) Zaradenie stavby bytovky Nižovec II. etapa do majetku obce
8) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015
9) Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce
10) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
11) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
12) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013
13) Uvedenie monografie obce k 900. výročiu I. písomnej zmienky o obci do života
14) Inventarizácia majetku obce
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z 
18. zasadnutia dňa  31.10.2012 boli splnené.
5) Návrh VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  predložil  poslancom  starosta  obce.  Na  základe 
novelizácie  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady  a drobné  stavebné  odpady  je  potrebné  prijať  nové  nariadenie.  Predbežný  návrh 
nariadenia  poslanci prerokovali na predchádzajúcom zasadnutí. Daňové priznanie od roku 2013 
sa  bude  pre  daň  z nehnuteľnosti,  daň  za  psa,  daň  za  predajné  automaty  a nevýherné  hracie 
prístroje podávať spoločne. Zároveň bude vydané jedno rozhodnutie pre všetky dane. Sadzby 
dane sa menili len z dôvodu zmeny zaradenia pozemkov, kde sa zaradili pod jednu sadzbu orná 
pôda a TTP - určená sadzba je 0,85 % a v ďalšom bode sa do jednej sadzby priradili zastavané 
plochy  a nádvoria  s ostatnými  plochami  a sadzba  dane  je  1,5  %.  Zároveň  pre  tento  druh 
pozemkov sa sadzba dane v jednotlivej časti obce t.j. v zastavanom území obce určuje 0,5 %. 
Zmenila sa daň za nevýherné hracie prístroje  z 80,- € na 100,- €. Ďalšia zmena sa týka poplatku 
za komunálny odpad, ktorá sa mení na 0,048 € za osobu a deň. Poplatok tak činí 17,48 € na 
jednu osobu a kalendárny rok.  Obecné zastupiteľstvo  schválilo  zachovaniu  rozsahu úľav pre 
daňovníkov, ktorí o to požiadajú na základe § 82 zákona 582/2004 Z.z. tak, ako boli uplatňované 
aj v roku 2012.       
6) Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2012
Návrh  na 4. úpravu  rozpočtu predložila poslancom p. Špeťková. Rozpočet sa doteraz upravoval 
trikrát.  Prvá  úprava  bola  uznesením OZ č.  317/13/2012  bod c),  druhou úpravou  na  základe 
uznesenia  č.  326/15/2012 bod f)  sa   celkový rozpočet  zmenil  na výšku 856.257 € z dôvodu 
zvýšenia predpokladaných príjmov. V tretej úprave na základe uznesenia OZ č. 330/16/2012 bod 



g) sa robili  len presuny medzi rozpočtovými položkami a výška rozpočtu zostala nezmenená. 
Vzhľadom k tomu, že niektoré predpokladané položky rozpočtu sa nepodarí naplniť do konca 
roka  2012,  je  predložený  návrh  na  celkovú  zmenu  rozpočtu  z 856.257,-  €  na  835.177,-  €. 
Poslanci úpravu schválili.
Správa  k návrhu  rozpočtu  a tabuľka  čerpania  rozpočtu  so  všetkými  úpravami  sú  prílohou 
zápisnice.
7) Zaradenie stavby bytovky Nižovec II. etapa do majetku obce
Poslancom bol predložený návrh na zaradenie dokončenej bytovky Nižovec II. etapa vo výške 
1.172.654,91 € . Náklady na obstaranie boli vedené na účte 042 – obstaranie majetku a bytovka 
bude zaradené na účet 021 – budovy, stavby. Poslanci schválili zaradenie bytovky č. súpisné 191 
a 192 do  majetku obce.
8) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015
Návrh rozpočtu na roky 2013 predložila poslancom p. Špeťková. Návrh rozpočtu na rok 2013 je 
záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné.
V rámci programovej štruktúry rozpočtu je členenie rozpočtu do štyroch programov:
1. Plánovanie manažment a kontrola .
2. Odpadové hospodárstvo . 
3. Kultúra a šport .
4. Rozvoj obce.
Vo zverejnenom návrhu rozpočtu na rok 2013 bola schválená zmena a to zníženie kapitálových 

výdavkov o 10.000,- € a zároveň aj zníženie príjmových finančných operácií o 10.000,- €.
Celkové príjmy obce Kocurany na rok 2013 sú rozpočtované vo výške 185.650 €.
Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2013 sú rozpočtované vo výške 185.650 €.
Celkový sumár rozpočtu v     príjmovej a     výdavkovej časti  na rok 2013:  
Príjmy bežného rozpočtu:                   178.650 €
Výdavky bežného rozpočtu:                 94.650 €
Prebytok bežného rozpočtu:                 84.000 €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:                 7.000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu:           33.000 €
Schodok kapitálového rozpočtu:     -     26.000 €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:                   0.000 €
Výdavkové finančné operácie:             58.000 €
Hospodárenie finančných operácií:    - 58.000 €
Návrh rozpočtu na rok 2013 je vo výške 185.650 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej 
časti.
Na rok 2014 je navrhnutý  rozpočet vo výške 198.780 €  v príjmovej aj výdavkovej časti a na rok 
2015 vo výške 198.780 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prílohou  tejto  správy  je  podrobné  členenie  rozpočtu  v tabuľke  podľa  príjmov  a výdavkov 
jednotlivých rozpočtov a skutočností  na roky  2010 – 2015 a programové členenie rozpočtu.
K návrhu  rozpočtu  predložil  svoje  odborné  stanovisko  hlavný  kontrolór  obce  PhDr.  Róbert 
Géczy  a odporučil  poslancom rozpočet  schváliť.  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  je  prílohou 
zápisnice.  Poslanci  rozpočet  na  rok  2013 schválili  a rozpočty  na  roky 2014-2015 zobrali  na 
vedomie. 
 9) Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce
Návrh doplnku č. 1 k územnému plánu obce Kocurany je rozposlaný na vyjadrenie jednotlivým 
organizáciám. Po pripomienkovaní sa bude znova prerokovávať. Celkové náklady spracovania za 
územný plán boli uhradené vo výške 11.940 € spracovateľovi, z toho 4.776 € z dotácie a 7.164,-€ 
z vlastných  zdrojov.  Po  vyhodnotení  a spracovaní  pripomienok,  budú  Zmeny  a doplnky  č.1 
predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu.



10) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti a výsledkoch kontrol 
za posledné obdobie roku 2012. Poslanci vzali správu na vedomie
11) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
Poslancom obecného zastupiteľstva predložil hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy návrh 
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. K predloženému návrhu neboli pripomienky a bol 
schválený.
12) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013
Starosta predložil poslancom návrh plánu zasadnutí OZ na I. polrok 2013 nasledovne:
6.2.2013, 17.4.2013, 5.6.2013 – termíny boli schválené .
13) Uvedenie monografie obce k 900. výročiu I.  písomnej zmienky o obci do života
Starosta  informoval  poslancov  o vydaní  publikácie  Monografia  obce  Kocurany.  Na  základe 
rozhodnutia OZ bolo vytlačených 350 ks monografie. Dňa 15.12.2012 o 15. hod. sa uskutoční 
slávnostné  uvedenie  knihy  k čitateľom.  Slávnostné  podujatie  bude  spojené  s kultúrnym 
programom,  predstavením  knižky  jej  autormi  a prečítaním  niekoľkých  úryvkov.  Pozvaní  sú 
spoluautori monografie, sponzori   a všetci občania obce. Poslanci schválili predajnú cenu knihy 
13,- € za kus.
14) Inventarizácia majetku obce
Starosta oboznámil poslancov s príkazom na vykonanie inventarizácie majetku obce a návrhom 
členov jednotlivých inventarizačných komisií. Fyzická inventúra bude vykonávaná 19.12.2012 
od 15.00 hod. Poslanci schválili vykonanie inventarizácie podľa predloženého príkazu.
15) Rôzne
- starosta informoval prítomných ohľadom stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a projektu 
odkanalizovania obcí okresu Prievidza
- poslancom bol predložený návrh plánu kultúrnej činnosti na rok 2013
- starosta informoval poslancov o pokračovaní prác na budovaní centra obce.
-  starosta  informoval  o žiadosti  Miroslava  Ľachkého,  Kocurany  č.189/3  a Rudolfa  Bránika, 
Kocurany č.  191/5 o ukončenie nájmu v nájomných bytoch a žiadosti  Ondreja Hlinku, bytom 
Kocurany č. 191/10 o pridelenie 3-izbového bytu
- starosta predložil návrh na zaradenie do zoznamu uchádzačov žiadateľov Humajová Lenka s 
druhom Nováček Marek, bytom Prievidza 12/4 a ďalej Tomáš Kuzma s Luciou Hevessyovou, 
bytom Prievidza Jégeho 3/11
-  na základe žiadostí  uchádzačov o nájomný byt,  poslanci  obecného zastupiteľstva  schvaľujú 
pridelenie nájomných bytov nasledovne:
- Ondrej Hlinka, Andrea Tomášiková s deťmi Samuelom a Vanesou – byt č. 191/5
- Humajová Lenka, Nováček Marek a syn Patrik Zuberský – byt č. 191/10
- Tomáš Kuzma, Lucia Hevessyova so synom Samuelom Kuzmom – byt č. 189/3
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 12.12..2012 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
Roman Šandor                                                Ján Škandík



Závery z rokovania
 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 12.12.2012 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 339 / 19 /2012  v ktorom berie na vedomie  :    

a) kontrolu plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015
c) informácie o stave spracovania Zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu obce Kocurany
d) správu o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce 
e) informácie o vydaní  monografie  obce Kocurany a slávnostnom podujatí  pri  príležitosti  jej 

uvedenia k čitateľom dňa 15.12.2012
f) zloženie inventarizačných komisií a fyzickú inventarizáciu dňa 19.12.2012
g) informácie o projekte odkanalizovania obcí okresu Prievidza
h) návrh plánu kultúrnej činnosti na rok 2013
i) informácie o stave prác na výstavbe centra obce
j) žiadosti nájomcov Miroslava Ľachkého, Kocurany č.189/3 a Rudolfa Bránika, Kocurany č. 

191/5 o ukončenie nájmu v nájomných bytoch a žiadosti Ondreja Hlinku, bytom Kocurany č. 
191/10 o pridelenie 3-izbového nájomného bytu

Uznesenie č. 340 / 19 /2012  v     ktorom určuje:  

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Roman Šandor a Ján Škandík
     

Uznesenie č. 341 / 19 /2012  v ktorom     schvaľuje:  

a) program rokovania 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení 
5) Návrh VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2012
7) Zaradenie stavby bytovky Nižovec II. etapa do majetku obce
8) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015
9) Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce
10) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
11) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
12) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013
13) Uvedenie monografie obce k 900. výročiu I. písomnej zmienky o obci do života
14) Inventarizácia majetku obce
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver

b) 4. úpravu rozpočtu na rok 2012 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 835.177 €
c) zaradenie bytovky Nižovec II. etapa číslo súpisné 191 a 192 do majetku obce vo výške 
1.172.654,91 € a vedenie na účte 021 – budovy, stavby



d) rozpočet obce na rok 2013 ako vyrovnaný v celkovej čiastke  185.650 € v príjmovej aj 
výdavkovej časti.

Príjmy bežného rozpočtu:                   178.650 €
Výdavky bežného rozpočtu:                 94.650 €
Prebytok bežného rozpočtu:                 84.000 €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.

Príjmy kapitálového rozpočtu:                 7.000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu:           33.000 €
Schodok kapitálového rozpočtu:     -     26.000 €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.

Príjmové finančné operácie:                   0.000 €
Výdavkové finančné operácie:             58.000 €
Hospodárenie finančných operácií:    - 58.000 €

Rozpočet obce vo výdavkovej časti ako programový rozpočet s programami:
1. Plánovanie manažment a kontrola .
2. Odpadové hospodárstvo . 
3. Kultúra a šport .
4. Rozvoj obce.
e) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
f) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013:  6. 2. 2013, 17. 4. 2013, 5. 6. 2013
g) cenu knižnej publikácie Monografia Kocurany v sume 13,- €
h) zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájomný byt žiadateľov Humajová Lenka s druhom 
Nováček Marek, bytom Prievidza 12/4 a Tomáš Kuzma s Luciou Hevessyovou, bytom Prievidza 
Jégeho 3/11
i) pridelenie nájomných bytov:
- Ondrej Hlinka, Andrea Tomášiková s deťmi Samuelom a Vanesou – byt č. 191/5
- Humajová Lenka, Nováček Marek a syn Patrik Zuberský – byt č. 191/10
- Tomáš Kuzma, Lucia Hevessyova so synom Samuelom Kuzmom – byt č. 189/3

Uznesenie č. 342 / 19 /2012  v ktorom   odporúča  :  

a) postupovať  pri žiadostiach daňovníkov na základe § 82 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a poplatku za komunálny odpad podľa prílohy č.1 platnej pre rok 2012

Hlasovanie poslancov za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 0



b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na prijatí:

Uznesenie  č.  343/  19/  2012 v     ktorom OZ schvaľuje    –  všeobecne   záväzné  nariadenie  číslo 
57/2012 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.

Hlasovanie poslancov za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 0

V Kocuranoch 12.12.2012                            Zapísal: ...........................................
         Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                   ....................................
Roman Šandor                                              Ján Škandík

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