Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 24.5.2017
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Návrh VZN č. 77/2017, ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane prílohy č. 1
7) Informácie o činnosti v obci, pripravované zámery.
8) Rekonštrukcia web stránky obce
9) Príprava podujatí v obci
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) 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 Ján Škandík a
Miroslav Šemrinec.
3) Schválenie programu 27. 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) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- starosta informoval poslancov ohľadom nájomného dvojizbového bytu č. 192/7. Nájomná zmluva
končí dňom 30.6.2017. Zatiaľ nie sú záujemcovia o uvedený byt.
6) Návrh VZN č.77/2017, ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane prílohy č. 1
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 77/2017 ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane
prílohy č.1. a v platnosti zostáva v pôvodnom znení VZN č.44/2009 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Kocurany vrátane prílohy č.1.
VZN č. 44/20019 v zmysle zákona o sociálnych službách upravuje postup a podmienky, na základe
ktorých obec Kocurany pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre
obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálne služby a stanovuje úhrady podľa platnej prílohy č.1.
Obecné zastupiteľstvo VZN č. 77/2017 schvaľuje.
7)
Informácie o činnosti v obci, pripravované zámery
Starosta obce informoval poslancov o výstavbe vodojemu. Dňa 8.5.2017 sa uskutočnilo odovzdanie
staveniska. Práce prebiehajú podľa harmonogramu na prístupovej komunikácii, elektrickej prípojke
a úprave pozemku.
- Vodohospodárske stavby a.s., ktoré realizujú výstavbu vodojemu požiadali o prenájom priestorov
pre správu staveniska. Obec poskytne priestory v športovo oddychovom areáli. Jedná sa

o miestnosť pre stavbyvedúceho a sociálne zariadenie. Nájomné za priestory bude stanovené vo
výške 250,- € mesačne na obdobie od 1.5.2017 do 31.8.2017.
- STVS a.s. Banská Bystrica realizujú výberové konanie na vybudovanie Kanalizácie A pri
rodinných domoch súpisné čísla 141,163, 140, 152.
- pokračuje výstavba urnovej steny na cintoríne ktorá by mala byť dokončená do 30.6.2017, oproti
schválenému projektu došlo k zámene dlažby a tiež sa vymení dlažba na šikmom vstupe do
cintorína.
- starosta oboznámil poslancov o projekte na vybudovania detského ihriska pri bytovkách. Na
financovanie investície bude podaná žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR. Návrh ihriska je
v rozmeroch 15 m x 10 m so zabudovaním hojdačky, kolotoča a pod. Ihrisko bude spĺňať
požadované normy a bude certifikované.
8) Rekonštrukcia web stránky obce
Starosta obce oboznámil poslancov o legislatívnych náležitostiach, ktoré musí spĺňať internetová
stránka obce, a preto je nutná jej rekonštrukcia. Stránku bude rekonštruovať doterajší správca
spoločnosť webex media s.r.o. Košice. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu web stránky
obce Kocurany.
9) Príprava podujatí v obci
- 4.6.2017 o 13,00 hod. na lúke vo Vyšovci sa uskutočnia oslavy MDD – pre deti bude pripravený
program v spolupráci s trampskou osadou Mescalero
- 17. - 18. 6. 2017 sa uskutoční návšteva družobnej obce Lukoveček
- 19.-20.8.2017 – rozlúčka s prázdninami a návšteva z družobnej obce Lukoveček. Pre občanov
bude pripravený program v športovo oddychovom areáli a sprievodné podujatia. V nedeľu
delegácia z Lukovečka navštívi kaštieľ v obci Zemianske Kostoľany a hvezdáreň v Partizánskom
10) Rôzne
- miestnosť bývalého klubu mladých je upravená a sú v nej fitnes zariadenia a je sprístupnená pre
verejnosť. Je potrebné pripraviť prevádzkový poriadok.
- obec Kocurany je spoluvlastníkom pozemkov parcelné čísla CKN 459 – záhrady o výmere 436
m2, CKN 460 – záhrady o výmere 413 m 2 a EKN 153 – záhrady o výmere 725 m 2 v podiele 1/3 čo
predstavuje spolu 525 m2. Ďalšími spoluvlastníkmi sú p. Marta Bešornová a p. Oľga Briatková.
Pozemok obec neplánuje využívať, a preto je prebytočným majetkom. Bude ponúknutý na odpredaj
najprv spoluvlastníkom. K ponuke na odpredaj bude vypracovaný znalecký posudok. Poslanci
schválili prebytočnosť majetku a odporúčajú starostovi zabezpečiť znalecký posudok. Zároveň
schvaľujú zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a to nehnuteľnosti v k.ú. Kocurany zapísané
na:
– LV č. 3 časť parcely registra „C“ číslo 459 záhrady o výmere 436 m2 a časť parcely registra
„C“ číslo 460 záhrady vo výmere 413 m 2, ktoré sú vo vlastníctve obce Kocurany v podiele
1/3.
– LV č. 720 časť parcely registra „E“ číslo 153 záhrady o výmere 725 m2, ktorá je vo
vlastníctve obce Kocurany v podiele 1/3.
Kúpna cena:
Predkupné právo:

určí Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch na základe znaleckého posudku
spoluvlastníci zapísaní na LV č.3 a č.720

Dôvod:
Vyššie uvádzané nehnuteľnosti Obec získala do vlastníctva odkúpením celého dedičstva po Antónií
Radošinskej a v budúcnosti neplánuje ich ďalšie využitie.
- poslanci obce na základe §18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení súhlasia, aby hlavná
kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská podnikala alebo vykonávala inú zárobkovú činnosť a bola
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.

11) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
12) Schválenie záverov rokovania
Všetky uznesenia boli schválené v rámci prejednávania jednotlivých bodov.
13) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 24.05.2017

Overovali: .......................................
Ján Škandík

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

.....................................................
Miroslav Šemrinec

Závery z rokovania
27. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 24.5.2017
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 519 /27 /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 prácach na výstavbe vodojemu v obci Kocurany
c) informácie o budovaní Kanalizácie A pri rodinných domoch súp. čísla 141,163, 140, 152
d) informácie o výstavbe urnovej steny na cintoríne a zámene druhu dlažby
e) informácie o projekte na vybudovanie detského ihriska pri bytovkách rozmerov 15x10 m
f) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach MDD, návšteva družobnej obce
Lukoveček a o pripravovanom programe Rozlúčka s prázdninami
g) informácie o prevádzke fitnes v priestoroch bývalého klubu mladých
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 520 /27 /2017 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Ján Škandík, Miroslav Šemrinec
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 521 /27 /2017 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4)
Kontrola uznesení
5)
Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6)
Návrh VZN č. 77/2017, ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane prílohy č. 1
7)
Informácie o činnosti v obci, pripravované zámery
8)
Rekonštrukcia web stránky
9)
Príprava podujatí v obci
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver
b) VZN č. 77/2017, ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane prílohy č. 1
c) prenájom priestorov v športovom areáli, miestnosť šatní s príslušnými sociálnymi zariadeniami
vrátane energií pre Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava za účelom správy staveniska
Vodojem Kocurany 100 m3. Cena prenájmu vo výške 250,- € mesačne, na obdobie od 1.5.2017
do 31.8.2017
d) žiadosť o dotáciu na vybudovanie detského ihriska pri potôčku v lokalite Nižovec cez Úrad
vlády SR
e) úpravu internetovej stránky obce podľa zákonom stanovených náležitostí firmou webex média
s.r.o. Košice, ktorý je aj doterajším správcom stránky
f) zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a to nehnuteľnosti v k.ú. Kocurany zapísané na:

–

–

LV č. 3 časť parcely registra „C“ číslo 459 záhrady o výmere 436 m2 a časť parcely registra
„C“ číslo 460 záhrady vo výmere 413 m 2, ktoré sú vo vlastníctve obce Kocurany v podiele
1/3.
LV č. 720 časť parcely registra „E“ číslo 153 záhrady o výmere 725 m2, ktorá je vo
vlastníctve obce Kocurany v podiele 1/3.

Kúpna cena:
Predkupné právo:

určí Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch na základe znaleckého posudku
spoluvlastníci zapísaní na LV č.3 a č.720

Dôvod:
Vyššie uvádzané nehnuteľnosti Obec získala do vlastníctva odkúpením celého dedičstva po Antónií
Radošinskej a v budúcnosti neplánuje ich ďalšie využitie.
g) vypracovanie znaleckého posudku na pozemky, na ktoré má Obec v zámere na prevod
h) súhlas na základe §18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, aby hlavná kontrolórka
obce Ing. Kamila Topoľská podnikala alebo vykonávala inú zárobkovú činnosť a bola členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.
hlasovanie poslancov:

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

V Kocuranoch 24.5.2017

Zapísal:

Overovali: .....................................
Ján Škandík

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

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

........................................
Miroslav Šemrinec

