
Zápisnica z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 8.7. 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 a Miroslav Škandík. 

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  23.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 

4) Kontrola uznesení
5) Schválenie zmlúv – a) o prevádzkovaní vodovodu

                                             b) o podmienkach spolupráce so STVS a.s.
                                      c) o poskytnutí sponzorského daru od RDP Koš 
                                      d) o poskytnutí daru od Nadácie Tatrabanky

       6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie záverov rokovania
9) Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z 
22. zasadnutia OZ konaného dňa  5.6.2013 boli splnené.

5) Schválenie zmlúv :
 a) o prevádzkovaní vodovodu
Na  Obecný  úrad  bol  doručený  dodatok  č.  1  k zmluve  č.  206/2010/03  o prevádzkovaní 
infraštruktúrneho  majetku  -   Vodovod obce  Kocurany –  časť  Nižovec.  Obec  Kocurany ako 
vlastník predmetného majetku prenáša  svoju povinnosť podania žiadosti o registráciu na Úrad 
pre  reguláciu  sieťových odvetví   na  prevádzkovateľa  vodovodu Stredoslovenskú vodárenskú 
prevádzkovú  spoločnosť,  a.s..   Dodatok  č.1  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť  uvedenej  zmluvy. 
Dodatok č.1 zmluvy bol schválený prítomnými poslancami.

 b) o podmienkach spolupráce so STVS a.s.
Prerokovaná  Zmluva   o podmienkach   spolupráce  pri  zabezpečení   naplnenia   merateľných 
ukazovateľov  napojenosti   producentov  odpadových  vôd   na  verejnú  kanalizáciu   Projektu 
„Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“,  uzavretá podľa  § 
269 ods.2  Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi Obcou 
Kocurany a STVS a.s. Banská Bystrica.
Predmetom a účelom tejto Zmluvy, je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolu-
práce pri zabezpečení  uzatvorenia budúcich zmlúv o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvá-
dzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou,  ktorá bude vybudovaná v rámci Projektu, sledujúc 
cieľ, aby sa na projektovanú  verejnú kanalizáciu  reálne napojili producenti odpadových vôd 
v Obci v takom počte, aby bola dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projek-
tu.



c) o poskytnutí sponzorského daru od RDP Koš 
K prerokovaniu  bola  predložená  zmluva  medzi  Obcou  Kocurany  a RDP  Koš  o poskytnutí 
sponzorského  príspevku  pri  organizovaní  osláv  900.  výročia  I.  písomnej  zmienky  o obci. 
Predmetom príspevku bolo odstavčaťa. Zmluva bola schválená.

d) o poskytnutí daru od Nadácie Tatrabanky
Obec Kocurany bola úspešná v žiadosti o sponzorský príspevok na organizovanie osláv vo výške 
250,-  € od Nadácie Tatrabanka.   K prevzatiu  daru bola vypracovaná  Zmluva č.  2013zam037 
o poskytnutí daru na účely realizácie projektu, uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
Poslanci schválili zmluvu s nadáciou.

6) Rôzne

7) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.

8) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.

9) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

V Kocuranoch  8.7.2013 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                         Milan Šemrinec                                           Miroslav Škandík



Závery z rokovania
 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 8.7. 2013 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 359 /23 /2013  v ktorom berie na vedomie  :    
a) kontrolu plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ konaného dňa 5.6.2013

Uznesenie č. 360 /23 /2013  v     ktorom určuje:  
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Milan Šemrinec, Miroslav Škandík
    
Uznesenie č. 361 /23 /2013  v ktorom     schvaľuje:  
a) program rokovania  23. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany

4) Kontrola uznesení
5) Schválenie zmlúv –  a) o prevádzkovaní vodovodu

                                             b) o podmienkach spolupráce s STVS a.s.
                                      c) o poskytnutí sponzorského daru od RDP Koš 
                                      d) o poskytnutí daru od Nadácie Tatrabanky

       6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie záverov rokovania
9) Záver

b) dodatok č.1 k zmluve č. 206/2010/03 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku - Vodovod 
obce Kocurany – časť Nižovec uzavretej dňa 18.6.2010.

c)  Zmluvu  o podmienkach  spolupráce pri zabezpečení  naplnenia  merateľných ukazovateľov 
napojenosti  producentov odpadových vôd  na verejnú kanalizáciu  Projektu  „Sústava na 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“,  uzavretá podľa  §  269 ods.2 
Obchodného  zákonníka   č.  513/1991  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  medzi  Obcou 
Kocurany a STVS a.s. Banská Bystrica

d) Zmluvu s RDP Koš o poskytnutí sponzorského príspevku vo forme odstavčaťa
e) Zmluvu s Nadáciou Tatrabanky o poskytnutí sponzorského príspevku  vo výške 250,- €

Hlasovanie poslancov za: 3
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 2

V Kocuranoch 8.7.2013                           

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

Overovali:   .....................................                                   ....................................
    Milan Šemrinec           Miroslav Škandík

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


