Zápisnica z 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 10. 7. 2014
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
Roman Šandor a Ján Škandík.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 31. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ. Program rokovania bol schválený.
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Schválenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Schválenie záverov rokovania
10) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Schválené
uznesenia z 30. zasadnutia OZ konaného dňa 13.6.2014 boli splnené, okrem uznesenia
390/30/2014 písm. a), ktoré je v trvaní.
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
- Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 389/30/2013 písm. c) dňa 13.6.2014 schválilo zámer na
odpredaj pozemkov podľa §9a ods.8 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to spoluvlastnícke podiely 1/24 (B47) a 51/600 (B56) pozemkov parcelné
č.127/1 – záhrady o výmere 264 m 2 a parcelné č.127/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
133 m2, v k. ú. Kocurany, zapísané na LV č. 691 vo vlastníctve Obce Kocurany v prospech kupujúceho Milan Šemrinec, Kocurany č. 34. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, aj na web
stránke od 16.6.2014 do 10.7.2014 bez pripomienok verejnosti. Obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na Znalecký posudok číslo 064/2014, ktorý spracoval znalec Ing. Pavol Jurkovič a podobnosť nehnuteľností, schvaľuje podľa §9a ods.8 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa predaj spoluvlastníckych podielov 1/24 (B47) a 51/600 (B56) pozemkov parcelné č.127/1 – záhrady o výmere 264 m2 a parcelné č.127/2 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 133 m2, v k. ú. Kocurany, zapísané na LV č. 691 v prospech Milana Šemrinca, Kocurany č. 34 za kúpnu cenu 244,- €.
Pred podpísaním kúpnej zmluvy bude medzi kupujúcim a Obcou Kocurany spísané prehlásenie,
v ktorom sa kupujúci zaviaže, že v prípade budovania chodníka na časti parcely č. 127/2, bude
táto spätne odpredaná obci za rovnakú kúpnu cenu.
- na základe žiadosti p. Augustína Križana, Chvojnica 23, 972 13 Nitrianske Pravno a Boženy
Turcelovej, Ciglianska cesta 8C/114, Prievidza o pridelenie bytu 2 izbového bytu, obecné
zastupiteľstvo ich zaraďuje do zoznamu uchádzačov o byt
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č.191/6 žiadateľom Augustín Križan,
Chvojnica 23, 972 13 Nitrianske Pravno a Božena Turcelová, Ciglianska cesta 8C/114, Prievidza

- na základe žiadosti Mgr. Andrea Rozenbergová a manž. Jaroslav Rozenberg, Šumperská 25/17,
Prievidza o pridelenie bytu 2 izbového bytu, obecné zastupiteľstvo ich zaraďuje do zoznamu
uchádzačov o byt
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č.191/1 žiadateľom
Mgr. Andrea
Rozenbergová a manž. Jaroslav Rozenberg, Šumperská 25/17, Prievidza
6) Schválenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu
Starosta informoval prítomných o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obce dňa 15.11.2014.
Obecné zastupiteľstvo určuje:
a) v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Kocurany na celé volebné obdobie 2014 až 2018 v počte 5
poslancov,
b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie
starostu obce Kocurany na celé funkčné obdobie v rozsahu celého úväzku.
7) Rôzne
Poslanci boli informovaní o žiadosti Mesta Bojnice o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a
prevádzku CVČ Junior Bojnice. V školskom roku 2013/2014 CVČ Junior Bojnice navštevuje päť
detí z obce Kocurany. Poslanci schválili poskytnutie dotácie v sume 30,- € na dieťa, spolu pre
školský rok 2013/2014 na päť detí v sume 150,- €.
8) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.
9) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
10) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

V Kocuranoch 10.07.2014

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

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

.....................................................
Roman Šandor

Závery z rokovania
31. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 10. 07. 2014
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 391 /31 /2014 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z 30. zasadnutia OZ konaného dňa 13.6.2014
b) informácie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obce dňa 15.11.2014
Uznesenie č. 392 /31 /2014 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Ján Škandík, Roman Šandor
Uznesenie č. 393 /31 /2014 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Schválenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Schválenie záverov rokovania
10) Záver
b) podľa §9a ods.8 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
predaj spoluvlastníckych podielov 1/24 (B47) a 51/600 (B56) pozemkov parcelné č.127/1 –
záhrady o výmere 264 m2 a parcelné č.127/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 133
m2, v k. ú. Kocurany, zapísané na LV č. 691 v prospech Milana Šemrinca, Kocurany č. 34 za
kúpnu cenu 244,- €
c) zaradiť do zoznamu uchádzačov o 2 izbový nájomný byt v obci Kocurany Augustína
Križana, Chvojnica 23, 972 13 Nitrianske Pravno s družkou Boženou Turcelovou, Ciglianska
cesta 8C/114, Prievidza a Mgr. Andreu Rozenbergovú s manž. Jaroslavom Rozenbergom,
Šumperská 25/17, Prievidza
d) pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 191/6 Augustínovi Križanovi, Chvojnica 23, 972
13 Nitrianske Pravno s družkou Boženou Turcelovou, Ciglianska cesta 8C/114, Prievidza
e) pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 191/1 Mgr. Andrei Rozenbergovej s manž.
Jaroslavom Rozenbergom, Šumperská 25/17, Prievidza
f) poskytnutie dotácie Mestu Bojnice pre CVČ Junior Bojnice v sume 30,- € na dieťa, spolu pre
školský rok 2013/2014 na päť detí v sume 150,- €
Uznesenie č. 394/31 /2014 v ktorom určuje:
a) v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Kocurany na celé volebné obdobie 2014 až 2018 v počte 5
poslancov,
b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie
starostu obce Kocurany na celé funkčné obdobie v rozsahu celého úväzku.

Uznesenie č. 395/31 /2014 v ktorom odporúča starostovi obce:
a) podpísať nájomné zmluvy na byty č. 191/1 a 191/6
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:
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0
0
2

V Kocuranoch 10.07.2014

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

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

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

....................................
Roman Šandor

