
 Zápisnica z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 21.6.2017

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Informácie o činnosti v obci
7) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2016
8) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
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 p. Zdenko Bránik,
a p. Miroslav Synko

3) Schválenie programu 28. 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 prítomných o uvoľnení bytu č.192/7 k 30.6.2017 a potrebe pridelenia bytu
novému uchádzačovi
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt Slavomíra
Mazáňa a manž. Vieru Mazáňovú, bytom Lúčky 5, 972 01 Bojnice
- Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 192/7 a uzatvorenie zmluvy na
prenájom pre p. Slavomíra Mazáňa a manž. Vieru Mazáňovú, bytom Lúčky 5, 972 01 Bojnice  na
obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2020.
              
6) Informácie o činnosti v obci
- starosta informoval poslancov o pokračovaní prác na budovaní vodojemu, kde sú osadené plastové
nádrže a inštaluje sa technológia. 
- na Kanalizáciu A do uličky k Hrončokovi je ukončené verejné obstarávanie zo strany STVS a.s.
Banská Bystrica, realizácia by sa mala začať v mesiaci august 2017, pripojené budú stavby 163, 140
a dve novostavby
- práce na cintoríne pri budovaní urnovej steny pokračujú, odovzdanie diela spojené s vysviackou
po dohode s vdp Jozefom Meškom sa uskutoční 23.7.2017. 
-  starosta  informoval  poslancov  o zmluve  na   rekonštrukciu  webovej  stránky  obce,  ktorú  bude
rekonštruovať doterajší správca wbx s.r.o.Košice. Celková cena za rekonštrukciu webstránky obce
vrátane prenesenia údajov bude vo výške 798,- €. Obecné zastupiteľstvo zmluvu schvaľuje.



- starosta predstavil návrh umiestniť do autobusových zastávok fotografie rozmerov cca. 0,6 x 1 m,
ktoré sa viažu  k jednotlivej  lokalite  a nafotil  ich pán Milan Gross.   Zároveň do zastávok budú
umiestnené  odpadové  koše,  ktoré  zabezpečí  pán  Miroslav  Synko.  Priestor  zastávok  bude
príjemnejší  pre  miestnych  obyvateľov  ako aj  pre  návštevníkov  obce.  Z fotodokumentácie  bude
vytvorená skladačka obce s fotkami zo štyroch ročných období a použije sa aj na tvorbu stolového
kalendára  obce, ktorý bude distribuovaný ako darček do domácností.
Poslanci návrh schválili.

7) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2016
Starosta obce predložil Výročnú správu obce Kocurany za rok 2016, ktorá obsahuje:
- základnú charakteristiku obce Kocurany, geografické a demografické údaje o obci 
- symboly obce a históriu
- úlohy obce definované v zákone o obecnom zriadení, organizačnú štruktúru obecného úradu,
  obecného zastupiteľstva a komisií
- informácie o organizáciách pôsobiacich v obci
- správy o rozpočtovom hospodárení v obci 
- aktivity obce počas roka 2016
Obecné zastupiteľstvo predloženú Výročnú správu obce Kocurany za rok 2016 schvaľuje.

8) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva:
9.8.2017, 20.9.2017, 18.10.2017, 15.11.2017, 13.12.2017.
Predložený návrh bol schválený.

9) Príprava podujatí v obci
- dňa 16.6.2017 sa uskutočnilo uvítanie 6 detí do života. Na programe sa zúčastnili deti zo ZUŠ
v Novákoch pod vedením p. Janky Pekárovej.
- v dňoch 17. a 18. 6. 2017 sa uskutočnila  návšteva družobnej obce Lukoveček za účasti 40 ľudí
- v dňoch 19. a 20.8.2017 pripravujeme Rozlúčku s prázdninami a privítame ajnávšteva z družobnej
obce Lukoveček. 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. Občanom z obce bude doručená pozvánka do domácnosti aj s programom. Zároveň
každá domácnosť dostane kupón na  jedno jedlo a nápoj.
- V mesiaci september sa pripravuje podujatie pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ, v rámci
ktorej sa uskutočnia súťaže pre hasičov a ďalší program.

10) Rôzne
-  prítomní  boli  informovaní  o  úspešnom  projekte  „Moja  obec  Kocurany“,  ktorý  cez  Nadáciu
Tatrabanky podal Michal Čičmanec. Nadácia schválila dar na zakúpenie DVD projektora s plátnom
v sume 400,- €. Poslanci  schválili  Zmluvu č. 2017zam014 o poskytnutí daru na účely realizácie
projektu.

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 21.06.2017                    Zapísal:  ....................................................
                       Eva Špeťková

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Zdenko Bránik                                                           Miroslav Synko



Závery z rokovania
 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 21.06.2017

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 522 /28 /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 v uličke k Hrončokovi
d) informácie o výstavbe urnovej steny na cintoríne a vysviacke dňa 23.7.2017
e) informácie o umiestnení fotografií do autobusových zastávok, o príprave skladačky o obci a

príprave stolových kalendárov s obrázkami z obce v počte 250 ks
f) informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach
g) informácie o projekte „Moja obec Kocurany“

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

Uznesenie č. 523 /28 /2017  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Zdenko Bránik, Miroslav Synko

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

Uznesenie č. 524 /28 /2017  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva

4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Informácie o činnosti v obci
7) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2016
8) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

b) zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový p. Slavomíra Mazáňa a manž. Vieru Mazáňovú,
bytom Bojnice Lúčky 5
c) pridelenie  dvojizbového bytu  č.  192/7   pre  p.  Slavomíra  Mazáňa a manž.  Vieru  Mazáňovú,
bytom Bojnice, Lúčky 5 na obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2020
d)  zmluvu  na   rekonštrukciu  webovej  stránky  obce  s  firmou  wbx  s.r.o.Košice,  cena  za
rekonštrukciu webstránky obce  vrátane prenesenia údajov vo výške 798,- €.
e)  umiestnenie fotografií 0,6x1 m do autobusových zastávok vrátane smetných nádob, vytvorenie
skladačiek a kalendárov obce
f) Výročnú správu obce Kocurany za rok 2016
g) plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva nasledovne:
    9.8.2017, 20.9.2017, 18.10.2017, 15.11.2017, 13.12.2017



h)  Zmluvu č. 2017zam014 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu „Moja obec Kocurany“,
ktorý cez Nadáciu Tatrabanky podal Michal Čičmanec na zakúpenie DVD projektora s plátnom v
sume 400,- €

hlasovanie poslancov:             za:                  5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0      

neprítomní:    0

V Kocuranoch  21.06.2017                                      Zapísal:                ...........................................
       Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                         ........................................
                                Zdenko Bránik                                                     Miroslav Synko

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


