Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 5.6.2013
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
Milan Šemrinec, Ján Škandík.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 22. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ. Predložený program bol schválený:
4) Kontrola uznesení
5) Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2013
6) Dotácia na prevádzku CVČ Bojnice
7) Bezpečnosť a ochrana majetku obce
8) Nakladanie s odpadmi obce
9) Príprava návštevy v družobnej obci Lukoveček
10) Prípravy osláv 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
11) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2013
14) Schválenie kúpnej zmluvy od RDP Koš
15) Projekt odkanalizovania obce
16) Rôzne
17) Diskusia
18) Schválenie záverov rokovania
19) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z
21. zasadnutia dňa 17.4.2013 boli splnené.
5) Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2013
Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2013 predložila poslancom p. Špeťková. Rozpočet obce
Kocurany bol prijatý ako vyrovnaný vo výške 185.650,- € . Návrh zmeny rozpočtu bol vyvesený
15 dní pred zasadnutím OZ. Poslancom bola zároveň predložená dôvodová správa k zmene
rozpočtu a členenie rozpočtu so všetkými zmenami, ktoré sú priložené k zápisnici. Celková
výška rozpočtu bola navrhnutá na 190.380,- € v príjmovej aj výdavkovej časti a rozpočet tak
zostáva vyrovnaný.
Sumy sú v €

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov

Skutočnosť 31.5.2013

Schválený rozpočet

87.422
0
0
87.422
29.431
14.003
18.214
61.648
25.774

178.650
7.000
0
185.650
94.650
33.000
58.000
185.650
0

Úprava rozpočtu

178.471
4.200
7.709
190.380
114.978
30.402
45.000
190.380
0

Stanovisko k zmene rozpočtu predložil hlavný kontrolór obce, nemá výhrady voči navrhovaným
zmenám.
Poslanci schválili 2. zmenu rozpočtu obce Kocurany na rok 2013 podľa prílohy.
6) Dotácia na prevádzku CVČ Bojnice
Starosta oboznámil poslancov o žiadosti mesta Bojnice za prevádzku centra voľného času na
príspevok pre deti, ktoré navštevujú toto centrum a majú trvalý pobyt v Kocuranoch. Prostriedky
by mali byť poskytnuté z objemu financií, ktoré dostáva obec v podielových daniach. Podľa
zoznamu z CVČ požadovali príspevok na 12 detí. Z Obecného úradu boli zaslané dotazníky
rodičom, aby sa overila reálna návštevnosť. Podľa vrátených dotazníkov navštevujú CVČ 2 deti.
Mesto Bojnice prispieva na jedno dieťa sumou 65,16 € ročne. Príspevok v prepočte na 6
mesiacov na dve deti z obce Kocurany schválený v sume 65,16 €. OZ schvaľuje poskytnúť
príspevok v uvedenej výške pre CVČ Bojnice.
7) Bezpečnosť a ochrana majetku obce
Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie bezpečnosti a ochranu majetku obce do
budúcna zavedením monitorovacieho systému. Monitorovanie by bolo zabezpečené
jednoduchými kamerami umiestnenými pri OcÚ, ihrisku, bytovke a pri vstupe do obce. Poslanci
odporučili starostovi pripraviť cenové ponuky s technickým riešením pre podmienky obce
a ďalšími podrobnosťami potrebnými na zavedenie systému ochrany a bezpečnosti majetku obce.
8) Nakladanie s odpadmi v obci
Starosta informoval poslancov o stretnutí na mestskom úrade v Prievidzi ohľadom likvidácie
odpadu, nakoľko mesto Prievidza ukončilo zmluvu o spolupráci so spoločnosťou TEZAS. Ďalšie
stretnutie starostov obcí bolo v Kanianke. Rokovali o možnosti vyhlásiť spoločné verejné
obstarávanie na dodávateľa služieb pri likvidácii odpadu. Zástupcovia spoločnosti TEZAS
deklarovali obciam záruku, že uzatvorené zmluvy vrátane cien za služby platia. V prípade, že
spoločnosť TEZAS bude garantovať ceny služieb, tak ako sú v súčasnosti po dobu ďalších 5
rokov, obce nebudú meniť dodávateľa. Obce žiadajú v zmysle obchodného zákonníka od
spoločnosti TEZAS verejný prísľub takejto garancie do 30.júna 2013.
9) Príprava návštevy v družobnej obci Lukoveček
V dňoch 22.6 2013 – 23.6.2013 sa uskutoční návšteva obce Lukoveček v rámci cezhraničnej
spolupráce. Výber zúčastnených za pripravuje z radov mladých hasičov, z detí nacvičujúcich
program na oslavy, z rodičov detí, z Jednoty dôchodcov, futbalisti a vedenie obce. Autobus bude
zo spoločnosti SAD Prievidza v cene 330,- €.
10) Prípravy osláv 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
V dňoch 5.-7.7. 2013 sa uskutočnia oslavy v obci. Starosta podal poslancom informácie ohľadom
pripravovaného programu. Na návrh miestnych organizácii, ktoré pracujú v obci a poslancov
obecného zastupiteľstva budú v rámci programu, dňa 5.7.2013 v piatok večer ocenení tí, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj obce, reprezentáciu a ktorí s obcou spolupracujú.
Na udelenie ceny starostu obce – pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky sú
navrhnutí:
Mária Srnová – za zachovávanie a šírenie tradičnej i súčasnej kultúry v obci
Stanislav Čičmanec – za verejnoprospešnú činnosť a podporu dobrovoľného hasičstva
Štefan Hepner – za verejnoprospešnú činnosť a aktivity v oblasti včelárstva
Ľudmila Ďureje – za kultúrno-osvetovú činnosť
Anton Kliniec – za verejnoprospešnú činnosť a podporu dobrovoľného hasičstva
Daniela Slámová – za kultúrno-osvetovú činnosť
Jaroslav Čičmanec ml. – za iniciovanie vzniku a výrazný podiel na rozvoji mužstva malého
futbalu v obci
Peter Ďureje – za verejnoprospešnú činnosť a podporu dobrovoľného hasičstva

Irena Špeťková – za dlhoročný osobný vklad pri zabezpečovaní prevádzky obchodu
s potravinami v Kocuranoch
Mgr. Dana Melišková – za výrazný podiel na partnerskej spolupráci medzi susednými obcami
Lukáš Grešner – za zanietený prístup a autorský vklad pri tvorbe monografie obce
Mgr. Ľudmila Húsková – za osobitý prístup pri šírení kultúry v obci
Na udelenie ďakovného listu sú navrhnutí
DHZ Kocurany – činnosť dobrovoľného hasičského zboru
JDS Kocurany – organizovanie činnosti seniorov v obci
JUVEKO Kocurany - reprezentácia obce v malom futbale
MITANI Kocurany – za rozvoj chovu koní a šírenie dobrého mena obce
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zoznam navrhnutých na ocenenia a tiež kultúrny
program osláv.
11) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
Správu o činnosti a výsledku kontrol predložil PhDr. Róbert Géczy, hlavný kontrolór obce.
Kontroly boli vykonané v období apríl, máj 2013, v rámci ktorých bola kontrolovaná pokladňa,
účtovné doklady, stav pohľadávok a záväzkov obce a kontrola dodržiavania zákona o finančnej
kontrole a vnútornom audite. Správa je prílohou zápisnice.
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadnutím
OZ. Kontroly budú zamerané na inventarizáciu peňažných prostriedkov, pokladničných
dokladov, stavu záväzkov a pohľadávok a kontrola výberu výšky správnych poplatkov. Plán
kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2013
Zasadnutia obecného zastupiteľstva v II. polroku 2013 budú nasledovne:
7.8.2013, 25.9.2013, 20.11.2013, 11.12.2013. Poslanci plán zasadnutí schválili.
14) Schválenie kúpnej zmluvy od RDP Koš
V obci Kocurany sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve RDP Koš, ktoré neužívajú a pre obec je
výhodné ich odkúpiť na základe ponuky, kde kúpna cena týchto pozemkov je 1,- € . Prítomní boli
oboznámení s kúpnou zmluvou podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Roľníckym
družstvom podielnikov Koš a obcou Kocurany, kde predmetom je kúpa nehnuteľností vedených
Správou katastra Prievidza, katastrálne územie Kocurany, zapísane na LV č. 592:
pozemky registra C :
parc. č. 7 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 362 m2,
pozemky registra E :
parc.č. 3/1 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 77 m2,
parc.č. 2650/2 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 42 m2,
parc.č. 2650/3 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 253 m2,
parc.č. 2650/4 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 7 m2,
parc.č. 2650/6 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 17 m2,
parc.č. 2650/7 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 105 m2,
parc.č. 2650/10 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 51 m2,
parc.č. 2650/11 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 54 m2,
parc.č. 2650/12 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 10 m2,
parc.č. 2650/14 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
parc.č. 2650/16 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 94 m2,
parc.č. 2650/18 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 39 m2,
parc.č. 2650/19 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere12 m2,

parc.č. 2650/20 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 10 m2,
parc.č. 3910/1 – druh pozemku lesné pozemky o výmere 903 m2,
Kúpna zmluva bola schválená.
15) Projekt odkanalizovania obce
Obec Kocurany je zaradená do aglomerácie Prievidza, Bojnice , Opatovce n. Nitrou, Kocurany.
V rámci strategického dokumentu spracovaného MŽP SR musia byť uvedené obce
odkanalizované do roku 2015. Na budovanie kanalizácie bola podaná žiadosť o grant zo strany
vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica. V obci Kocurany sa konalo dňa 1.3.2013 verejné
stretnutie s občanmi, kde sa prejednávalo aj odkanalizovania obce. Občanom bude doručený list,
kde budú vysvetlené dôvody, prečo obec pristupuje k takémuto spôsobu riešenia odkanalizovania
obce a zároveň im bude zaslaná zmluva, v ktorej sa zaviažu, že sa pripoja ku kanalizácii. Občania
ktorí sa nepripoja na verejnú kanalizáciu budú musieť dokladovať, ako likvidujú odpad zo
žumpy. V stredu 12.6.2013 príde technický riaditeľ vodárenskej spoločnosti na stretnutie so
starostom a poslancami OZ ohľadom riešenia projektu odkanalizovania obce Kocurany.
Starosta ďalej informoval poslancov o zasadnutí valného zhromaždenia vodárenskej spoločnosti,
ktorého sa zúčastnil ako zástupca obcí z okresu Prievidza. Zároveň predložil vodárenskej
spoločnosti požiadavku obce, aby do investičných zámerov tejto spoločnosti bolo zahrnuté
vybudovanie vodojemu pre Kocurany. Dôvodom na vybudovanie vodojemu je zvýšený počet
odberateľov v obci oproti obdobiu keď bol vybudovaný vodovod.
Poslanci schválili požiadavku obce, aby StVS a.s. Banská Bystrica zaradila zámer vybudovania
vodojemu do svojho investičného plánu..
16) Rôzne
- Obecné služby Kocurany požiadali o účelovú dotáciu na verejnoprospešný účel podľa VZN
54/2013 na opravu kultúrnej pamiatky – kaplnky v obci vo výške 1000,- € - dotácia bola
schválená a bude vyúčtovaná podľa VZN č.54/2013
- poslanci OZ schvaľujú predloženú poistnú zmluvu so spoločnosťou Generali na lavičky
a fontánu na námestí Kocurany proti vandalizmu a živelnej pohrome vo výške 34,- €/ročne
- starosta informoval poslancov o zmene názvu zastávky z „Kocurany – Jednota“ na „Kocurany námestie“
- v rámci záhradníckych prác na námestí obce bola dohodnutá cena v sume 2.385,80 €, vzhľadom
ku zmenám ktoré nastali pri realizácia sa cena navýšila cca. o 10%, t.j. na sumu 2.623,80 €,
zmena ceny bola prítomnými poslancami schválená
17) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.
18) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
19) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.
V Kocuranoch 5.6.2013

Overovali: .............................................
Milan Šemrinec

Zapísal: ....................................................
Eva Špeťková
.....................................................
Ján Škandík

Závery z rokovania
22. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 5.6.2013
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 355 /22 /2013 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ
b) čerpanie rozpočtu na rok 2013 a návrh zmien 2. úpravy rozpočtu obce
c) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. úpravy rozpočtu
d) informácie o rokovaniach ohľadom nakladania s odpadmi a spoluprácu s TEZAS Prievidza
e) informácie o návšteve obce Lukoveček, výber účastníkov a autobusovú dopravu
f) informácie o prípravách na oslavy 900. výročia I. písomnej zmienky obci Kocurany
g) správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce
h) informácie o projekte odkanalizovania obce Kocurany, vypísaní výzvy na predkladanie
projektov odkanalizovania pre aglomerácie nad 10 tis. obyvateľov
Uznesenie č. 356 /22 /2013 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Milan Šemrinec a Ján Škandík
Uznesenie č. 357 /22 /2013 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2013
6) Dotácia na prevádzku CVČ Bojnice
7) Bezpečnosť a ochrana majetku obce
8) Nakladanie s odpadmi obce
9) Príprava návštevy v družobnej obci Lukoveček
10) Prípravy osláv 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
11) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2013
14) Schválenie kúpnej zmluvy od RDP Koš
15) Projekt odkanalizovania obce
16) Rôzne
17) Diskusia
18) Schválenie záverov rokovania
19) Záver
b) 2. úpravu rozpočtu obce Kocurany na rok 2013, pričom celková výška rozpočtu sa mení
v príjmovej aj výdavkovej časti na 190.380,- €, rozpočet zostáva vyrovnaný
c) poskytnutie príspevku CVČ Bojnice vo výške 65,16 € na 2 deti za 6 mesiacov roku 2013
d) plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
e) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
7.8.2013, 25.9.2013, 20.11.2013, 11.12.2013.
f) kúpnu zmluvu podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi Roľníckym
družstvom podielnikov Koš a obcou Kocurany, kde predmetom je kúpa nehnuteľností
vedených Správou katastra Prievidza, katastrálne územie Kocurany, zapísane na LV č. 592:
pozemky registra C :
parc. č. 7 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 362 m2,
pozemky registra E :
parc.č. 3/1 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 77 m2,
parc.č. 2650/2 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 42 m2,

parc.č. 2650/3 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 253 m2,
parc.č. 2650/4 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 7 m2,
parc.č. 2650/6 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 17 m2,
parc.č. 2650/7 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 105 m2,
parc.č. 2650/10 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 51 m2,
parc.č. 2650/11 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 54 m2,
parc.č. 2650/12 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 10 m2,
parc.č. 2650/14 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 16 m2,
parc.č. 2650/16 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 94 m2,
parc.č. 2650/18 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 39 m2,
parc.č. 2650/19 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere12 m2,
parc.č. 2650/20 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 10 m2,
parc.č. 3910/1 – druh pozemku lesné pozemky o výmere 903 m2,
Kúpna cena je určená dohodou, ktorú si zmluvné strany dohodli vo výške 1,00 EUR, slovom:
jedno EURO.
g) zoznam oceňovaných pri príležitosti 900. výročia písomnej zmienky obci:
Mária Srnová, Stanislav Čičmanec, Štefan Hepner, Ľudmila Ďureje, Anton Kliniec,
Daniela Slámová, Jaroslav Čičmanec ml., Peter Ďureje, Irena Špeťková, Mgr. Dana
Melišková, Lukáš Grešner, Mgr. Ľudmila Húsková
Organizácie a spoločnosti pôsobiace v obci:
DHZ Kocurany, JDS Kocurany, JUVEKO Kocurany, MITANI Kocurany
h) zaslanie informačného listu občanom ohľadom odkanalizovania obce spolu so zmluvou
o pripojení sa ku kanalizácii
i) poskytnutie účelovej dotácie pre Obecné služby Kocurany s. r.o. v súlade s podmienkami
uvedenými vo VZN č. 54/2013 vo výške 1.000,- €
j) poistnú zmluvu s Generali Slovensko a.s. na mobiliár umiestnený na námestí obce proti
vandalizmu a živelnej pohrome vo výške 34,- €/ročne
k) úpravu ceny za dodávku záhradníckych prác na námestí obce na sumu 2.623,80 €
Uznesenie č. 358 / 22 /2013 v ktorom odporúča starostovi:
a) pripraviť návrh riešenia na ochranu a bezpečnosť majetku obce kamerovým systémom
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

3
0
0
2

V Kocuranoch 5.6.2013
Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková
Overovali: .....................................
Milan Šemrinec

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

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

