
 Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 19.10.2016

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Zaradenie do majetku obce a výkon správy majetku
6) Investičné zámery
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Vstup obce do Oblastnej organizácie CR HN Bojnice
9) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce 
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  Miroslav
Šemrinec a Zdenek  Bránik.

3) Schválenie programu 21. 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.  Uznesenie  číslo
491/20/2016  bod  g)  ohľadom zamestnania  pracovníka  z Úradu  práce  nebolo  splnené  z dôvodu
vyčerpania prostriedkov, ktoré mal ÚPSVaR v Prievidzi k dispozícii. Uznesenie číslo 492/20/2016
bod a) ostáva v trvaní.
Ostatné uznesenia boli  splnené.

5)  Zaradenie do majetku obce a výkon správy majetku obce
Po ukončení  pozemkových  úprav  v  obci  došlo  k  prečíslovaniu  parciel  v  extraviláne  obce  a  k
jednoznačnému vysporiadaniu aj pozemkov vo vlastníctve obce. Ihrisko v hornom konci nemalo
dovtedy založený list vlastníctva. Teraz je ihrisko umiestnené na parcelách CKN č.1123/1 a 1123/2
zapísané na LV 1139. Do majetku obce bude zaradené ihrisko pod názvom „Ihrisko Vyšovec“  na
parcelných číslach CKN č.1123/1- ostatná plocha o výmere 3478 m2 a č.1123/2 - ostatná plocha o
výmere 191m2.  
Podľa 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 medzi Obcou Kocurany a
Obecnými službami Kocurany, zveruje sa výkon správy majetku „Ihrisko Vyšovec“  na parcelných
číslach CKN č.1123/1- ostatná plocha o výmere 3478 m2 a č.1123/2 - ostatná plocha o výmere
191m2 spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.



Na Ihrisku Vyšovec je potrebné urobiť terénne úpravy a to odstrániť plot okolo senníka, odkopaním
zeminy rozšíriť plochu od senníka po potok, pripraviť novú nájazdovú cestu na ihrisko, preložiť
plechový  sklad  pre  hasičov  z  pozemku  rodiny  Csitáriovej  na  obecný  pozemok  a  vykopať
odvodňovací  rigol.  Túto  investičnú  akciu  bude realizovať  spoločnosť  Obecné služby Kocurany
s.r.o..  Poslanci  schválili  na investičnú akciu  „Terénne úpravy Ihriska  Vyšovec“  pre spoločnosť
Obecné služby Kocurany s.r.o. poskytnutie kapitálového výdavku v sume 2.100,- € 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). 

6) Investičné zámery
- Obec sa v rámci schválených investičných zámerov už dlhšiu dobu snaží v spolupráci s STVS a.s.
Banská Bystrica o vybudovanie Vodojemu 100 m3. V tejto súvislosti sa 5.10.2016 uskutočnilo na
obecnom úrade pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a majitelia okolitých pozemkov p. Ľudmila Hrdá a p. Marián Mazáň. Na stretnutí sa
dohodli  podrobnosti  vysporiadania  nehnuteľností  pre  výstavbu  Vodojemu.  K  výstavbe  bol
schválený aj obecný pozemok, a preto obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj pozemku
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica na základe zákona č. 138/91 Z.z. § 9
ods. 8, písm. e) parc. CKN č. 1147 – ostatná plocha o výmere 442 m2 za kúpnu cenu 6,- €. 
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje v prospech STVS a.s. Banská Bystrica zriadenie vecného
bremena na parc. 1123/1, 1123/2, 1609/1 a 1609/2 zapísané na LV 1139 za účelom vybudovania
elektrickej prípojky k Vodojemu Kocurany.
-  Starosta  ďalej  oboznámil  poslancov  s prípravou  úprav  cintorína  a okolia  Domu  smútku.
Vybudovanie  WC sa  neuskutočnilo  v  tomto  roku a  zároveň  oboznámil  prítomných  s  návrhom
riešenia na vybudovanie urnovej steny a sochy Panny Márie na cintoríne. Po technickej príprave sa
výstavba urnovej steny a sochy Panny Márie uskutoční v budúcom roku. 
Socha  je  venovaná  ako  dar  Obci  Kocurany  od  občanov  obce  p.  Ladislava  Ujhelyho  a  Evy
Ujhelyovej. Poslanci schvaľujú vybudovanie urnovej steny a osadenie sochy Panny Márie podľa
štúdie vypracovanej Ing. Adrianom Daubnerom z firmy atelier.inak.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje prijatie daru sochy Panny Márie od p. Ladislava Ujhelyho
a Evy Ujhelyovej do majetku obce Kocurany.
- Starosta obce predstavil poslancom ponuku od firmy Geodeticca Košice na zakúpenie softvéru
Webového geografického systému. Aktivácia programu s aktuálnym výrezom z mapy je 159,12 €
a mesačný poplatok za využívanie softvéru je 1,- €.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie
zmluvy a zakúpenie softvéru  Webgis.

7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
Dňa 5. 10. 2016 sa uskutočnilo verejné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo 37 občanov, aj za účasti
zástupcov spoločnosti JRK Waste Management s.r.o., Bratislava, ktorá dodala kompostéry do obce.
Občania,  ktorí  prejavili  záujem  o kompostér  a zúčastnili  sa  stretnutia,  boli  oboznámení
s používaním kompostéra a základmi kompostovania.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o priebehu verejného stretnutia.

8) Vstup obce do Oblastnej organizácie CR HN Bojnice
Starosta  oboznámil  poslancov  o možnosti  obce  Kocurany  vstúpiť  do  oblastnej  organizácie
cestovného ruchu hornej  Nitry Bojnice.  Organizácia  sa  zaoberá  cestovným ruchom a jednou z
možnosti financovania je príspevok zo štátneho rozpočtu na rozvoj cestovného ruchu. Obec ako
člen organizácie získa príležitosť, podieľať sa na projektoch v rámci prezentácie okresu Prievidza.
Členský príspevok je určený podľa počtu obyvateľov, pre našu obec bude vo výške 200,- € za rok.
Členmi organizácie sú už mestá Bojnice a Prievidza a obce Kľačno, Nitrianske Rudno, Čereňany,



Opatovce nad Nitrou, Sebedražie a Šútovce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Kocurany
do oblastnej organizácie CR HN Bojnice a úhradu členského príspevku v sume 200,- €.

9) Informácia o odpadovom hospodárstve
Obec Kocurany zakúpením kompostérov si splnila povinnosť podľa § 14 ods. 8 vyhl. 371/2015
a VZN   č.  71/2016  o nakladaní  s komunálnym  odpadom  na  území  obce  Kocurany.  Záujem
o kompostéry v prieskume prejavilo  100 domácností.  Po verejnom stretnutí  prejavili  záujem aj
ďalšie  domácnosti.  So  všetkými  sa  uzatvárajú  zmluvy  o  prenájme  kompostérov.  Bezplatne  sa
poskytuje jeden kompostér na domácnosť. V prípade záujmu o ďalší, tento si môžu dokúpiť. 
Starosta  ďalej  informoval  poslancov  o potrebe  uskutočniť  výberové  konanie  na  poskytovanie
služby  na  likvidáciu  odpadov  z obce.  Súčasná  zmluva  so  spoločnosťou  T+T  a.s.  Žilina  bola
uzatvorená  na  dobu  jedného  roka,  t.j.  do  31.12.2016.  Podľa  nákladov  na  likvidáciu  odpadov,
vykoná obec prieskum trhu na dodávateľa služby na obdobie rokov 2017 a 2018.
Zároveň  je  potrebné  zakúpiť  smetné  nádoby  pre  domácnosti.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje
zakúpenie 20 ks smetných nádob.

10) Pripravované kultúrne a športové podujatia
- 23.10.2016 sa uskutoční stretnutie s dôchodcami a prijatie jubilantov. V programe bude účinkovať
skupina  Beťári  pod  záštitou  Ľubomír  Macek,  Čereňany.  Seniorom  bude  poskytnutý  sociálny
príspevok jednotlivcom vo forme nákupnej poukážky v predajni Koruna Kocurany v sume 5,- €,
jubilanti obdržia darčekový balíček a zapíšu sa do pamätnej knihy obce.
- 1.11.2016 sa bude v obci konať lampiónový sprievod, Obec zabezpečuje nákup lampiónov
- 12.11.2013 sa uskutoční prvý krát akcia: „Koštovka destilátov“, kde budú môcť občania priniesť
rôzne druhy destilátov a porota vyhodnotí najlepšie, odborným garantom bude Pálenica Kocurany

11) Rôzne
- poslanci sa dohodli na pracovnom stretnutí ohľadom prípravy kultúrnych podujatí do konca roka
dňa 26.10.2016 o 17.30 hod. na obecnom úrade

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 19.10.2016                    Zapísala:  ....................................................
                       Eva Špeťková

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Miroslav Šemrinec                                                      Zdenek Bránik



Závery z rokovania
 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 19.10.2016

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 493 /21 /2016  v ktorom berie na vedomie  :  
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenie číslo 492/20/2016 bod a)

ostáva v trvaní
b) informácie o ihrisku pod názvom „Ihrisko Vyšovec“   na parcelných číslach CKN č.1123/1-

ostatná plocha o výmere 3478 m2 a č.1123/2 - ostatná plocha o výmere 191m2

c)  potrebu urobiť terénne úpravy na Ihrisku Vyšovec a to odstrániť plot okolo senníka, odkopaním
zeminy rozšíriť plochu od senníka po potok, pripraviť novú príjazdovú cestu na ihrisko, preložiť
plechový  sklad  pre  hasičov  z  pozemku  rodiny  Csitáriovej  na  obecný  pozemok  a  vykopať
odvodňovací rigol

d) informácie ohľadom  investičných zámerov obce Kocurany
e) vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce dňa 5.10.2016
f) informácie o Oblastnej organizácií cestovného ruchu horná Nitra Bojnice
g) informácie o odpadovom hospodárstve na území obce a  splnenie povinnosť podľa § 14 ods. 8

vyhl.  371/2015  a VZN   č.  71/2016  o nakladaní  s komunálnym  odpadom  na  území  obce
Kocurany

h) informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach v obci do konca roka 2016

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

Uznesenie č. 494 /21 /2016  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ p. Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslav Šemrinec a Zdenek Bránik

   
       hlasovanie poslancov: za:                  4

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

Uznesenie č. 495 /21 /2016  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva
      4)   Kontrola uznesení 

5) Zaradenie do majetku obce a výkon správy majetku obce
6) Investičné zámery
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia
8) Vstup obce do Oblastnej organizácie CR HN Bojnice
9) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
10) Pripravované kultúrne a športové podujatia
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver

b) zaradenie do majetku obce ihrisko pod názvom „Ihrisko Vyšovec“  umiestnené na parcelných
číslach CKN č.1123/1- ostatná plocha o výmere 3478 m2 a č.1123/2 - ostatná plocha o výmere
191m2 zapísaných na LV č.1139 v k.ú. Kocurany



c) podľa 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 medzi Obcou Kocurany a
Obecnými službami Kocurany, zverenie výkon správy majetku „Ihrisko Vyšovec“  na parcelných
číslach CKN č.1123/1- ostatná plocha o výmere 3478 m2 a č.1123/2 - ostatná plocha o výmere
191m2 spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. 
d) realizáciu terénnych úprav na Ihrisku Vyšovec spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o.
e) na investičnú akciu „Terénne úpravy Ihriska Vyšovec“ pre spoločnosť  Obecné služby Kocurany
s.r.o. poskytnutie kapitálového výdavku v sume 2.100,- € 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). 
f) v zmysle zákona č. 138/91 Z.z. § 9 ods. 8, písm. e) zámer na odpredaj pozemku parc. CKN
č.1147  –  ostatná  plocha  o výmere  442  m2 v  k.ú.  Kocurany  Stredoslovenskej  vodárenskej
spoločnosti a.s. Banská Bystrica za kúpnu cenu 6,- € za účelom výstavby Vodojemu 100 m3

g)  zriadenie vecného bremena na parc. 1123/1, 1123/2, 1609/1 a 1609/2 zapísané na LV 1139 k.ú.
Kocurany v prospech STVS a.s. Banská Bystrica za účelom vybudovania elektrickej prípojky k
Vodojemu Kocurany
e)  vybudovanie urnovej  steny  a  osadenie  sochy  Panny  Márie  podľa  štúdie  vypracovanej  Ing.
Adrianom Daubnerom z firmy atelier.inak v roku 2017
f) prijatie vecného daru  sochy p. Panny Márie od p. Ladislava Ujhelyho a Evy Ujhelyovej v zmysle
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany, čl. VI ods.1 písm. e)
g)  zakúpenie  softvéru  Webového  geografického  systému  od  spoločnosti  Geodeticca  Košice  za
jednorázový poplatok 159,12 € a mesačný paušálny poplatok 1,- €
h) vstup  obce  Kocurany  do  Oblastnej  organizácie  cestovného  ruchu  Bojnice  a úhradu  ročného
členského príspevku v sume 200,- €
i)  uskutočnenie prieskumu trhu na dodávateľa služby na likvidáciu odpadov z obce na obdobie
rokov 2017 a 2018
j) zakúpenie 20 ks plechových smetných nádob 110 l na zber domového komunálneho odpadu
j) termín pracovného stretnutia poslancov dňa 26.10.2016 o 17.30 hod. na obecnom úrade

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

neprítomní:    1

V Kocuranoch  19.10.2016                                      Zapísala:                ...........................................
       Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                         ........................................
                                Miroslav Šemrinec                                                   Zdenek Bránik 

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


