
 Zápisnica z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 2.9.2016

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti občanov
6) Čerpanie rozpočtu k 31.8. 2016
7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci
9) Pripravované kultúrne a športové podujatia
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) 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 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Poslanci schválili navrhovaný program.

4) Kontrola uznesení.
Kontrolu  uznesení  predložil  poslancom  starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  V uznesení   č.
485/17/2016 bod d) nastala chyba, ktorá bude opravená. V uznesení bol uvedený dátum ukončenia
nájomného vzťahu p. Lucie Hevéssyovej a p. Tomáša Kuzmu, Kocurany 189/3 k 31.8.2016, dátum
sa opravuje na 14.10.2016. 
Ostatné uznesenia boli  splnené.

5)  Žiadosti občanov
- p. Igor Kováč, bytom Kocurany 192, byt č. 3 požiadal o predĺženie  nájomnej zmluvy. Poslanci
žiadosť prerokovali  a následne schválili  predĺženie  nájomnej  zmluvy na byt   192/3 na dobu od
16.12.2016 do 15.12.2019
- p. Ing. Marián Šimkovič, bytom Kocurany 192, byt č. 1 požiadal o predĺženie  nájomnej zmluvy.
Poslanci žiadosť prerokovali a následne schválili predĺženie nájomnej zmluvy na byt  192/1 na dobu
od  30.12.2016 do 29.12.2019
- v časti obce – ulička pri p. Škandíkovi a p. Píšovi nebola vybudovaná kanalizačná prípojka AA,
vzhľadom k tomu, že v lokalite nad Hrončokom je záujem o výstavbu rodinných domov, Obecné
zastupiteľstvo  odporúča  starostovi,  začať  s  vysporiadaním  vlastníckych  vzťahov  k  príslušným
parcelám s majiteľmi pozemkov  a to p. Michal Šimko, Gabriela Škandíková, Jana Hrušková, Ivan
Hrončok, prípadne ďalší, za účelom dobudovania kanalizačnej vetvy AA.



6) Čerpanie rozpočtu k 31.8.2016
Čerpanie  rozpočtu  k 31.8.2016  a návrh  na  zmenu  rozpočtu  predložil  poslancom  starosta  obce.
Celkové plnenie príjmov je vo výške 165.225,30 €, čo je plnenie na 41,94 % a čerpanie výdavkov
je vo výške 100.091,98 €,  čo je plnenie na 25,40 %. Rozdiel  príjmov a výdavkov je vo výške
65.133,32 €. Výška schváleného rozpočtu je v príjmovej a výdavkovej časti 394.000,- €. 
Vzhľadom k ďalším zámerom obce bol poslancom predložený návrh na 3. úpravu rozpočtu, ktorá je
prílohou  zápisnice.  Celková  výška  rozpočtu  sa  nemení.  Zmeny  nastali  len  v presunoch  na
jednotlivých rozpočtových položkách v príjmovej aj výdavkovej časti. 

7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
Starosta  oboznámil  poslancov  s postupom  prác  na  odkanalizovaní  bytovky.  Realizáciu  prác
vykonávajú Obecné služby Kocurany s.r.o.  Po odkanalizovaní  bytoviek budú zrušené doterajšie
čističky odpadových vôd. Poslanci schválili na investičnú akciu odkanalizovanie bytových domov
spoločnosti  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  poskytnutie  kapitálového  výdavku  a  to  v  zmysle
Zmluvy  o výkone  správy  hnuteľného  a nehnuteľného  majetku  uzatvorenej  v zmysle  Zásad
hospodárenia  a nakladania  s majetkom  obce  Kocurany  Čl.  IX  ods.  2  a uznesenia  Obecného
zastupiteľstva Kocurany č. 176/18/2008 písm. b) a ) zo dňa 25. 7. 2008 medzi Obcou Kocurany a
Obecnými službami Kocurany s.r.o. zo dňa 30.7.2008, podľa Článku V. a tiež v zmysle zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 7  ods.  2). Druhý výdavok na  realizáciu  investičnej  akcie  Odkanalizovanie  Bytových  domov
Nižovec – napojenie na gravitačnú kanalizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v sume 4.000,-€.

8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci.
Poslanci obecného zastupiteľstva predložili výsledky prieskumu, ktorý vykonali v obci  ohľadom
záujmu  občanov  o kompostéry.  Na  základe  prieskumu  občania  prejavili  záujem  o prenájom
kompostérov v počte 100 kusov. Poslanci schvaľujú zakúpenie kompostrérov s objemom 400 l,
životnosť  viac  ako  10  rokov,  zelenej  farby,  so  zárukou  24  mesiacou,  vrátane  dopravy  a
propagačných materiálov do obce aj s rezervou v počte 120 kusov v cene 45,- € vrátane DPH od
firmy JRK Waste Management s.r.o. Gallayová 11 I, Bratislava. Termín dodania 41. týždeň.
Poslanci odporúčajú uskutočnenie verejného stretnutia s občanmi obce za účelom informovania o
umiestnení kompostérov a spôsobe  kompostovania.

9) Pripravované kultúrne a športové podujatia
-  v rámci  schváleného  plánu  kultúrnych  a  športových  podujatí  sa  v termíne  20.8.-21.8.2016
uskutočnila  návšteva  občanov  z  družobnej  obce  Lukoveček.  Starosta  poďakoval  poslancom
a ostatným občanom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia.
- dňa 11.9.2016 sa uskutoční  omša  na hody v Kocuranoch, po ktorej bude pripravený program
s dychovou hudbou Maguranka a občerstvenie pre občanov pripravené manželkami poslancov
 v novembri  sa  uskutoční  lampiónový  sprievod,  bude  potrebné  objednať  lampióny  a
pripraviť podujatie, vrátane opekania špekáčikov

10) Rôzne
-  poslanci  schválili  zámer  opätovne  zamestnať  Zdenka Škandíka,  v  spolupráci  s Úradom práce
a sociálnych  vecí  v  Prievidzi  na  pomocné  práce  v obci  od  1.11.2016  s  využitím  podporných
dotačných programov.

11)  Diskusia
Prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov.

12) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.



13) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 2.9.2016                    Zapísala:  ....................................................
                       Eva Špeťková

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Peter Ďureje                                                                         Miroslav Synko



Závery z rokovania
 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 2.9.2016

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 489 /20 /2016  v ktorom berie na vedomie  :  
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) informácie o žiadostiach občanov ohľadom prenájmu nájomných bytov
c) informácie o potrebe vysporiadania pozemkov pre vybudovanie kanalizačnej vetvy AA
d) správu o plnení rozpočtu k 31.8.2016 a návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2016
e) informácie  o odkanalizovaní  bytoviek  a  kapitálovom výdavku pre  Obecné  služby Kocurany

s.r.o.
f) informácie o výsledku prieskumu medzi občanmi o prenájom kompostérov na BIO odpad
g) informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach v obci
h) informácie o vykonávaní pomocných prác v obci v spolupráci s ÚPSVaR v Prievidzi

       hlasovanie poslancov: za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

Uznesenie č. 490 /20 /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:                  4

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

Uznesenie č. 491 /20 /2016  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva
      4)   Kontrola uznesení 

5) Žiadosti občanov
6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
9) Pripravované kultúrne a športové podujatia
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

b) opravu  uznesenia  č.  485/17/2016  bod  d)-  ukončenie  nájomného  vzťahu  v  byte  č.  189/3  s
nájomníkmi – Lucia Hevessyová a Tomáš Kuzma, Kocurany č.189/3 ku dňu 14.10.2016
c)  predĺženie  nájomnej  zmluvy  pre  Igora  Kováča,  bytom  Kocurany  192/3  od  16.12.2016  do
15.12.2019
d) predĺženie nájomnej zmluvy pre Ing. Mariána Šimkoviča, bytom Kocurany 192/1 od 30.12.2016
do 29.12.2019
e) 3. úpravu rozpočtu obce Kocurany na rok 2016 podľa prílohy
f)  na  investičnú  akciu  odkanalizovania  Bytových  domov  Nižovec  –  napojením  na  gravitačnú
kanalizáciu  poskytnúť  obecnej  spoločnosti  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  druhý  kapitálový
výdavok v sume 4.000,-  €  a  to  v zmysle  Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného
majetku uzatvorenej v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany Čl. IX



ods.  2  a uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  Kocurany  č.  176/18/2008  písm.  b)  a  c)  zo  dňa
25.7.2008 v platnom znení medzi Obcou Kocurany a Obecnými službami Kocurany s.r.o. zo dňa
30.7.2008,  podľa  Článku  V.  Platobné  podmienky  ods.5.1  -  Výdavky  na  modernizáciu,
rekonštrukcie a investičné  úpravy,  ako aj  na opravy väčšieho rozsahu,  odsúhlasené  obcou bude
správca  uhrádzať  svojim  menom  zo  zdrojov  získaných  jednak  z prostriedkov  z výkonu  správy
zvereného  majetku  a jednak  z prostriedkov,  ktoré  budú správcovi  uhradené  z rozpočtu  obce  na
základe schválenia obecným zastupiteľstvom a tiež v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7 ods. 2) Výdavky
rozpočtu obce ods. 2 - z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je  obec,  a  to  na  konkrétne  úlohy a  akcie  vo  verejnom záujme  alebo v prospech
rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak
zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov
živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. 
f) zakúpenie kompostrérov JRK 400 PROFI zelený s objemom 400 l, životnosť viac ako 10 rokov,
so zárukou 24 mesiacov, vrátane dopravy a propagačných materiálov do obce aj s rezervou v počte
120 kusov v cene 45,- € vrátane DPH od firmy JRK Waste Management s.r.o. Gallayová 11 I,
Bratislava. Termín dodania 41. týždeň.
g) vytvorenie pracovného miesta na pomocné práce pre p. Zdenka Škandíka v spolupráci s ÚPSVaR
v Prievidzi od 1.11.2016 s využitím podporných dotačných programov
 

       hlasovanie poslancov:      za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0      

neprítomní:    1

Uznesenie č. 492 /20 /2016  v ktorom odporúča starostovi  :  
a) vzhľadom k tomu, že v lokalite nad Hrončokom je záujem o výstavbu rodinných domov, začať s
vysporiadaním vlastníckych vzťahov k príslušným parcelám s majiteľmi pozemkov  a to p. Michal
Šimko,  Gabriela  Škandíková,  Jana  Hrušková,  Ivan   Hrončok,  prípadne  ďalší,  za  účelom
dobudovania kanalizačnej vetvy AA.
b) pripraviť v spolupráci s  JRK Waste Management s.r.o. verejné stretnutie s občanmi za účelom
propagácie kompostovania BIO odpadu v obci a používaniu kompostérov JRK PROFI

V Kocuranoch  2.9.2016                                      Zapísala:                ...........................................
       Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                         ........................................
                                Peter Ďureje                                                             Miroslav Synko
 

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


