
Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 11. 12. 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 

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  27.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 

4) Kontrola uznesení 
5) Návrh VZN č. 60 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Návrh dodatku k zmluve o vývoze odpadu z obce
7) Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
8) Návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016

                 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016
9) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
11) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2014
12) Zámery obce v roku 2014
13) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2014
14) Inventarizácia majetku obce
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z 
26. zasadnutia OZ konaného dňa  27.11.2013 boli splnené.

5) Návrh VZN č. 60 – o miestnych daniach a poplatkoch
Návrh VZN č.  60 -  o miestnych  daniach  a poplatku  za komunálny odpad bol  zverejnený na 
úradnej tabuli v zákonnej lehote. Pripomienky neboli doručené.
V dodatku je návrh na zmenu sadzby dane z pozemkov za ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty na 
0,95 % z pôvodných 0,85 %  a zmena sadzby poplatku za komunálny odpad na výšku 0,05 € za 
kalendárny deň a osobu, čo je 18,25 € ročne za jednu osobu.
Poslanci navrhnuté VZN č. 60 o miestnych daniach a poplatku schválili.

6) Návrh dodatku k zmluve o vývoze odpadu
Obec  Kocurany  má  uzatvorenú  zmluvu  na  vývoz  a uloženie  komunálneho  odpadu  so 
spoločnosťou Tezas Prievidza.  Cena jedného vývozu je v súčasnosti 55,68 € s DPH, od roku 
2009 sa nemenila.  Nakoľko v roku 2013 bola uzatvorená skládka odpadu Ploštiny v Prievidzi, 
odpad sa vyváža na skládku v Handlovej a tým sa zvýšili dopravné náklady. Z tohto dôvodu je 
návrh na zvýšenie ceny za vývoz odpadu cca  o 12%, čo by znamenalo, že cena jedného vývozu 
bude vo výške 62,36 €. 
Poslanci  splnomocňujú  starostu  na  podpísanie  dodatku  k zmluve  na  zvýšenie  ceny  vývozov 
v rozmedzí  od 12% a max. do 15% .
 



7) Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
Starosta informoval poslancov  o novele zákona 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. NR SR prerokovala návrh novely 29.11.2013. Súčasťou návrhu je aj ustanovenie v 
§ 4 ods. 5 ohľadom neuplatňovania programového rozpočtovania v obciach do 2000 obyvateľov. 
Novela  bude  účinná  dňom  zverejnenia  v zbierke  zákonov,  čo  ešte  v deň  zasadnutia  OZ  sa 
neudialo.  Obecné zastupiteľstvo  preto  rešpektuje  súčasne  platnú  legislatívu.  O neuplatňovaní 
programového  členenie  rozpočtu  sa  bude rokovať  na  ďalšom zasadnutí  OZ,  po  nadobudnutí 
účinnosti novely zákona 583/2004 Z.z. 

8) Návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016
    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
Návrh  rozpočtu   predložila  poslancom  p.  Špeťková.  Rozpočet  na  rok  2014  je  záväzný  a je 
navrhovaný vo výške 235.960,- €  ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. 
Celkový sumár rozpočtu v     príjmovej a     výdavkovej časti  na rok 2014:  
Príjmy bežného rozpočtu:                   197.726,-  €
Výdavky bežného rozpočtu:               123.885,-  €
Prebytok bežného rozpočtu:                 73.841,-  €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:               3.000,-  €
Výdavky kapitálového rozpočtu:         67.075,- €
Schodok kapitálového rozpočtu:      -  64.075,- €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:                35.234,-    €
Výdavkové finančné operácie:            45.000,-   €
Hospodárenie finančných operácií:  -    9.766,- €
Schodok  kapitálového  rozpočtu  a finančných  operácií  bude  vykrytý   prebytkom  bežného 
rozpočtu vo výške  64.075,- €.
Zároveň bolo poslancom predložené programové členenie rozpočtu.
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu a tabuľková forma rozpočtu aj v programovej štruktúre je 
prílohou zápisnice. 
Rozpočet na rok 2015 je navrhnutý vo výške 233.160,- € a na rok 2016 vo výške  235.290,- €.
Dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce, hlavne k niektorým investičným zámerom, ktoré sú 
v rozpočte zohľadnené, doplnil informáciami starosta obce. 
Stanovisko k návrhu rozpočtu  na roky 2014-2016 predložil hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert 
Géczy a odporučil obecnému zastupiteľstvo predložený návrh schváliť. Stanovisko poslanci vzali 
na  vedomie a je prílohou zápisnice.
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2014 aj  s programovou štruktúrou schválili,  rozpočty na roky 
2015 a 2016 vzali na vedomie.
 
9) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
Hlavný  kontrolór  obce  predložil  poslancom  správu  o kontrolnej  činnosti  a výsledku  kontrol. 
Kontroly  boli  vykonávané  v súlade  s plánom  kontrol.  Bola  prevedená  kontrola  pokladne, 
kontrola  stavu  záväzkov  a pohľadávok  k 30.9.2013.  Kontrolór  sa  zúčastňoval  zasadnutí  OZ, 
školení organizovaných RVC Nitra a predkladal svoje stanoviská k zmenám a návrhu rozpočtu. 
Správu poslanci vzali na vedomie a  je prílohou zápisnice.
Poslanci zároveň schválili prvú odmenu za výkon činnosti hlavného kontrolóra vo výške 15% 
ročného platu.

10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014, 
v ktorej  navrhuje  vykonať  kontrolu  peňažných  prostriedkov,  inventarizácie  majetku,  kontrolu 
dodržiavania zákona o cestovných náhradách a ďalšie činnosti a stanoviská  ktoré bude potrebné 
vykonávať a predkladať v priebehu roka 2014. Poslanci schválili predložený plán kontrol, ktorý 
je prílohou zápisnice. Zároveň využili svoju zákonnú právomoc poveriť hlavného kontrolóra inou 



kontrolou  okrem predloženého  plánu  kontrolnej  činnosti.  Nakoľko majetok  obce  je  v správe 
spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o., obecné zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra 
obce  kontrolou  a  vyhodnotením  efektívnosti,  hospodárnosti  založenia  a činnosti  Obecných 
služieb Kocurany s.r.o. v oblasti ochrany a zhodnotenia majetku obce.

11) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2014
Starosta predložil poslancom nasledovné termíny zasadnutí OZ:
19.2., 9.4., 28.5., 25.6. 2014.
Termíny zasadnutí boli schválené.

12) Zámery obce v roku 2014
- oplotenie starého cintoríne, na novom cintoríne oprava oplotenia, príprava projektu na urnový 
háj, ozvučenie pri pohreboch, osadenie nového kríža
- oprava a náter strechy na budove bývalej školy 
-  úprava a osadenie autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie a osadenie obrubníkov
-  nátery autobusových zastávok a lavičiek na ihrisku a pri bytovke
- pripraviť zámer zavedenia kamerového systému v obci, s umiestnením kamier na námestí, pri 
ihrisku a pri bytovke, s možnosťou využitia účelového grantu

13) Plán kultúrnych a športových podujatí  na rok 2014
Plán kultúrnych a športových  podujatí   na rok 2014 predložili  p.  Roman Šandor a p.  Milan 
Šemrinec. Na rok 2014 sú pripravené tradičné podujatia, ktoré sa konajú každoročne a niektoré 
nové. Plán podujatí je prílohou zápisnice.

14) Inventarizácia majetku obce
Starosta obce informoval prítomných o vydanom príkaze z 11.12.2013 na inventarizáciu majetku 
obce k 31.12.2013, o zložení komisií a ďalšom postupe inventarizácie.

15) Rôzne
- p. Marcela Štetiarová,  Kocurany č.191/9 a p. Dana Caková, Kocurany č. 192/1, doručili  na 
obecný úrad žiadosti o ukončenie nájomných zmlúv – OZ schvaľuje ukončenie nájmu
- OZ schválilo zaradenie do zoznamu uchádzačov o byt záujemcov, ktorí majú podané žiadosti a 
to p. Peter Skala a Ing. Marián Šimkovič
- OZ schválilo pridelenie bytu č.191/9 p. Petrovi Skalovi, Urbánková 29/12, Prievidza
- OZ schválilo pridelenie bytu č.192/1 Ing. Mariánovi Šimkovičovi, SNP 780/63, Bystričany

16) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

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

V Kocuranoch  11.12.2013 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                     Milan Šemrinec                                            Roman Šandor



Závery z rokovania
 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 11. 12. 2013 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 373 /27 /2013  v ktorom berie na vedomie  :    

a) kontrolu plnenia uznesení z 26. zasadnutia OZ konaného dňa  27.11.2013
b) informácie o rokovaniach a pripravovaných zmenách ohľadom vývozu odpadu
c) informáciu o novele zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
d) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
e) návrh rozpočtov na roky 2015 a 2016
f) správu o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce

Uznesenie č. 374 /27 /2013  v     ktorom určuje:  

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Milan Šemrinec, Roman Šandor
    
Uznesenie č. 375 /27 /2013  v ktorom     schvaľuje:  

a) program rokovania  27. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany 
4) Kontrola uznesení 
5) Návrh VZN č. 60 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Návrh dodatku k zmluve o vývoze odpadu z obce
7) Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
8) Návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016

             Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016
9) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
11) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2014
12) Zámery obce v roku 2014
13) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2014
14) Inventarizácia majetku obce
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver

b) návrh rozpočtu na rok 2014
c) programový rozpočet na rok 2014
d) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
e) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva : 19.2., 9.4., 28.5., 25.6.2014
f) zámery obce na rok 2014
- oplotenie starého cintoríne, na novom cintoríne oprava oplotenia, príprava projektu na urnový 

háj, ozvučenie pri pohreboch, osadenie nového kríža
- oprava a náter strechy na budove bývalej školy 
-  úprava a osadenie autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie a osadenie obrubníkov
-  nátery autobusových zastávok a lavičiek na ihrisku a pri bytovke
- pripraviť zámer zavedenia kamerového systému v obci, s umiestnením kamier na námestí, pri 

ihrisku a pri bytovke, s možnosťou využitia účelového grantu
g) plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2014



h) vykonanie inventarizácie k 31.12.2013
i) zaradenie do zoznamu uchádzačov o byt - p. Peter Skala a Ing. Marián Šimkovič
j) ukončenie nájomnej zmluvy s p. Marcelou Štetiarovou a p. Danou Cakovou
k) pridelenie bytu p. Petrovi Skalovi byt č. 191/9 a Ing. Mariánovi Šimkovičovi byt č. 192/1

Uznesenie č. 376 /27 /2013  v ktorom     odporúča:  

a) starostovi obce podpísať dodatok č.3 k zmluve o preprave a skládkovaní odpadu uzatvorenú 
s TEZAS Prievidza s.r.o. zo dňa 18.12.2001 a dodatku č.2 z 20.1.2006 pri zmene v čl. II, 
navýšenie ceny za prepravu odpadu v rozmedzí 12 % a max. 15 %

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

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na prijatí:

Uznesenie č. 377/ 27/ 2013 v     ktorom OZ schvaľuje   
– všeobecne  záväzné nariadenie číslo 60/2013 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny 

odpad.

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

V Kocuranoch  11.12.2013                           

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

Overovali:   .....................................                                   ....................................
    Milan Šemrinec                Roman Šandor

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


