Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 22.3.2017
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
6) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
7) VZN – 75/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch
8) VZN – 76/2017 ktorým sa zrušuje VZN č.50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti na
území obce Kocurany
9) Investície na cintoríne
10) Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
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 zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice Miroslav
Šemrinec, Zdenek Bránik.
3) Schválenie programu 25. 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
492/20/2016 bod a) ostáva v trvaní. Ostatné uznesenia boli splnené.
5) Voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch vyhlásilo v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Kocurany uznesením č. 508 /24 /2017 zo dňa
8.2.2017, pričom určilo deň konania voľby hlavného kontrolóra 22. 03. 2017, uzávierka prihlášok
08. 03. 2017 a deň nástupu do práce 04.04.2017. Podmienky splnili a do výberového konania sa
prihlásili dvaja uchádzači a to:
1. p. Andrej Kovačovský bytom SNP 49/4, 972 31 Jalovec
- pracuje v podnikateľskej sfére a vedie spoločnosť Mikov od roku 2003, ktorá sa zaoberá
špedíciou a medzinárodnou dopravou
2. Ing. Kamila Topoľská, bytom Majerská ulica 923/2, 971 Prievidza
- pracuje v oblasti účtovníctva pre podnikateľské subjekty a zároveň vedie účtovníctvo obce
a príspevkových organizácii obce a mesta.
Starosta obce predstavil poslancom kandidátov a oboznámil ich s profesijnými životopismi, ktoré
kandidáti predložili. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila tajným hlasovaním. Poslanci dostali
hlasovacie lístky s menami kandidátov, na ktorých zakrúžkovaním poradového čísla vybrali
kandidáta, ktorého volia. Odovzdaných bolo 5 hlasovacích lístkov. Všetky boli platné. Kandidát

č.1. Andrej Kovačovský získal 0 hlasov a kandidátka č. 2. Ing. Kamila Topoľská získala 5 hlasov.
Hlasovacie lístky sú prílohou zápisnice.
Za hlavnú kontrolórku obce bola zvolená Ing. Kamila Topoľská na obdobie 6 rokov.
6) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť od p. Michaely Adámikovej, bytom Kocurany 191 byt č. 1
na stanovenie splátkového kalendára na neuhradené nájomné vo výške 830,- €. Obecné
zastupiteľstvo prehodnotí žiadosť o splátkový kalendár, ak žiadateľka začne dlh splácať a zaplatí
minimálne časť dlžného nájomného vo výške 400,- € do 19.4.2017.
- spoločnosť VT-Times, ktorá zabezpečuje pre obec internetové pripojenie, podala žiadosť na
prenájom stĺpov verejného osvetlenia a obecného rozhlasu za účelom vybudovania pripojenia do
internetu a vysielanie televízie optickými káblami. V určitých úsekoch budú káble uložené do
zeme, kde nebude táto možnosť budú vedené po stĺpoch. Dňa 29.4.2017 sa uskutoční rokovanie na
Obecnom úrade v Opatovciach nad Nitrou, kde budú podané bližšie informácie. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o žiadosti na prenájom stĺpov.
- p. Marián Šťastný dňa 6.3.2017 požiadal o ukončenie nájomného vzťahu na byt č. 189/2, s
návrhom na ukončenie a odovzdanie bytu ku dňu 30.4.2017. V prípade, že bude ďalší záujemca o
byt a splní podmienky pridelenia bytu, nájomný vzťah sa ukončí podľa požiadavky, v opačnom
prípade sa ukončí nájom v lehote 3 mesiacov, v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy.
7) VZN – 75/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch
Obci Kocurany bol doručený protest prokurátora voči VZN č. 40/2007 o prevádzkovom poriadku
areálov v obci Kocurany. Dôvodom protestu bola hlavne tá skutočnosť, že súčasťou VZN bol
prevádzkový poriadok areálov. Vzhľadom k uvedenému, je predkladaný návrh VZN č. 75/2017
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch, vrátane schválenia
Prevádzkového poriadku areálov v Kocuranoch Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v
Prievidzi. Poslanci schválili VZN č. 75/2017 trojpätinovou väčšinou hlasov.
8) VZN – 76/2017 ktorým sa zrušuje VZN č.50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti
na území obce Kocurany
Obci Kocurany bol doručený protest prokurátora voči VZN č. 50/2011 o regulácii podnikateľskej
činnosti na území obce Kocurany. Od roku 2011 došlo k viacerými legislatívnym úpravám, ktoré
neboli následne premietnuté do VZN. Po vyhodnotení pripomienok prokuratúry bol schválený
trojpätinovou väčšinou hlasov návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 75/2017 ktorým sa zrušuje
VZN č.50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti na území obce Kocurany.
9) Investície na cintoríne
Starosta informoval poslancov o pripravenosti vybudovania urnovej steny na cintoríne, ktorej
súčasťou bude aj umiestnenie sochy Panny Márie, ktorú obec dostala ako dar. Autorom projektu je
Ing. arch. Adrián Daubner z Prievidze. Poslanci schválili realizáciu investičnej akcie spoločnosťou
Obecné služby Kocurany s.r.o. Predbežný rozpočet investície je vo výške 24.000,- €.
Na pripravovanú investičnú akciu „Vybudovanie urnovej steny na cintoríne, vrátane zemný prác,
položenia dlažby a osadenie stĺpu so sochou Panny Márie“ pre spoločnosť Obecné služby
Kocurany s.r.o. poskytnutie kapitálového výdavku v sume 21.000,- € a to v zmysle čl. V bod 5.1.
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 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).
- Ďalšou pripravovanou investíciou v spolupráci s STVS a.s. Banská Bystrica je realizácia
kanalizačnej vetvy AA v uličke k Hianikom
- starosta informoval poslancov o zámere získať finančné prostriedky na realizáciu detského ihriska
a parku pri bytovkách, podaním žiadosti na MF SR vrámci individuálnych potrieb obce

10) Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
- verejná stretnutie s občanmi obce sa uskutoční 31.3.2017 o 18,00 hod. v KD Kocurany
- stavanie mája sa uskutoční dňa 30.4.2017 o 15.00 hod.
- v dňoch 17.- 18.6. 2017 je plánovaná návšteva obce Lukoveček
- v mesiaci august sa uskutoční rozlúčka s prázdninami aj za účasti návštevy priateľov z obce
Lukoveček, prítomní diskutovali o programe podujatia. Témou podujatia bude Cesta rozprávkovým
lesom a k tomu sa prispôsobí aj program. Predstaviť by sa mala skupinka umelcov s divadelným
rebrinákom. Kultúrna komisia sa stretne 29.3.2017.
11) Rôzne
–
hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom správu o kontrolnej
činnosti, ktorá je prílohou zápisnice. OZ berie správu na vedomie.
–
pani Eva Špeťková predložila návrh na zaradenie do majetku obce – Obraz od autora Jozefa
Fedora, dom č.66 (pôvodný dom rodiny Šemrincovej) namaľovaný v roku 1973 v sume 450,- €,
poslanci návrh schválili.
12) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
13) Schválenie záverov rokovania
Všetky uznesenia boli schválené v rámci prejednávania jednotlivých bodov.
14) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 22.03.2017

Overovali: .......................................
Miroslav Šemrinec

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

.....................................................
Zdenek Bránik

Závery z rokovania
25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 22.3.2017

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 510 /25 /2017 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 žiadostiach doručených na obecný úrad a to od pani Michaely Adámikovej o
splátkový kalendár, od spoločnosti VT-Times na prenájom stĺpov v obci z dôvodu zavedenia
optických káblov a Mariána Štastného na ukončenie nájomného vzťahu k bytu č.189/2
c) informácie o investičných zámeroch v obci
d) informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach v obci Kocurany
e) informáciu o pripravovanom verejnom stretnutí s občanmi obce dňa 31.3.2017
f) správu o kontrolnej činnosti predloženú hlavným kontrolórom obce PhDr. Róbertom Géczym
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 511 /25 /2017 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslav Šemrinec, Zdenek Bránik
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 512 /25 /2017 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4)
Kontrola uznesení
5)
Voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
6)
Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
7)
VZN – 75/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch
8)
VZN – 76/2017 ktorým sa zrušuje VZN č.50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti na
území obce Kocurany
9)
Investície na cintoríne
10)
Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
11)
Rôzne
12)
Diskusia
13)
Schválenie záverov rokovania
14)
Záver
b) VZN č. 75/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch
c) VZN č. 76/2017 ktorým sa zrušuje VZN č. 50/2011 o regulácii podnikateľskej činnosti

d) na pripravovanú investičnú akciu „Vybudovanie urnovej steny na cintoríne, vrátane zemný prác,
položenie dlažby a osadenie stĺpu so sochou Panny Márie“ pre spoločnosť Obecné služby
Kocurany s.r.o. poskytnutie kapitálového výdavku v sume 21.000,- € a to v zmysle čl. V bod
5.1. 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 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).
e) zaradenie do majetku obce – Obraz od autora Jozefa Fedora, Dom č.66 (pôvodný dom rodiny
Šemrincovej) namaľovaný v roku 1973 v sume 450,- €
hlasovanie poslancov:

za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

Uznesenie č. 513 /25 /2017 v ktorom:
A. B e r i e n a v e d o m i e
doručenie dvoch prihlášok do volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Kocurany a to:
1. kandidát – Andrej Kovačovský, SNP 49/4, 972 31 Jalovec
2. kandidát - Ing. Kamila Topoľská, Majerská ulica 923/2, 971 01 Prievidza
B. K o n š t a t u j e
splnenie podmienok a úplnosť požadovaných dokladov oboch kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra obce Kocurany
C. U r č u j e
spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany tajným hlasovaním
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 514 /25 /2017 v ktorom:
A. B e r i e n a v e d o m i e
výsledky tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
1. kandidát – Andrej Kovačovský - 0 hlasov
2. kandidát - Ing. Kamila Topoľská - 5 hlasov
B. V o l í
na funkciu hlavného kontrolóra obce Kocurany Ing. Kamilu Topoľskú na obdobie 6 rokov
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

Uznesenie č. 515 /25 /2017 v ktorom odporúča:
a) starostovi obce uzatvoriť so zvolenou hlavnou kontrolórkou obce Ing. Kamilou Topoľskou
pracovnú zmluvu, v zmysle stanovených podmienok vo výzve, s dňom nástupu do práce
04.04.2017, rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra s úväzkom 0,06 a platom podľa § 18c
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

V Kocuranoch 22. 3.2017

Zapísal:

Overovali: .....................................
Miroslav Šemrinec

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

...........................................
Eva Špeťková

........................................
Zdenek Bránik

