Zápisnica z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 22. 8. 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
Milan Šemrinec a Roman Šandor.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 32. 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) Návrh VZN č. 62/2014 – o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívanie pitnej vody v
čase jej nedostatku
7) Pripravované kultúrno – športové podujatia
8) Informácie o čerpaní rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2014
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Obecné
zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 393/31/2014 body c) a d) z dôvodu, že žiadatelia o byt č. 191/6
Augustín Križan a Božena Turcelová tento neprevzali. Ostatné uznesenia z 31. zasadnutia OZ
konaného dňa 10.7.2014 boli splnené.
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt Martinu Cagáňovú,
Šulekova 7/1, 971 01 Prievidza a Michala Liptáka, Šulekova 7/1, 971 01 Prievidza
- Obecné zastupiteľstvo schváľuje pridelenie bytu č. 191/6 žiadateľom Martine Cagáňovej, Šulekova 7/1, 971 01 Prievidza a Michalovi Liptákovi, Šulekova 7/1, 971 01 Prievidza
6) Návrh VZN č. 62/2014 – o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v
čase jej nedostatku.
Starosta oboznámil poslancov s upozornením prokurátorky na skutočnosť, že obec nemá prijaté
VZN o nakladaní s pitnou vodou. V návrhu VZN č.62/2014 – o dočasnom obmedzení alebo
zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku sú uvedené spôsoby nakladania s pitnou vodou.
V prípade nedostatku pitnej vody sú vymedzené časové úseky kedy sa táto nemôže požívať na
polievanie záhrad. Spôsob náhradného používania vody – pristavenie cisterny na stanovištiach v
obci v časti Nižovec- bytovky, pred Domom smútku, pred bývalou školou, pred Obecným
úradom, pred Kocur Pubom, na autobusovej zastávke Pieskovňa a na otočni v hornom konci
obce. Spôsob používania vody a ostatné informácie súvisiace s nedostatkom vody budú v čase
nedostatku pitnej vody oznámené občanom v miestnom rozhlase. Obecné zastupiteľstvo návrh
VZN č. 62/2014 schválilo.

7) Pripravované kultúrno – športové podujatia
Dňa 23.8.2014 sa uskutoční podujatie „Rozlúčka s prázdninami na gazdovskom dvore“, ktorého
sa zúčastnia aj pozvaní občania z družobnej obce Lukoveček. V sobotu o 10.00 hod. začne futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce. Po vyhodnotení turnaja nasledujú detské súťaže a kultúrny program, v ktorom predstaví folklórna skupina Košovan ľudové zvyklosti pri rôznych
prácach na gazdovstve a dožinky. Mladí požiarnici si pripravili vtipné scénky. S programom sa
predstavia aj sokoliari Aquila z Bojníc a večer nasleduje tanečná zábava s Country Limit Clubom, ohňová show a losovanie tomboly. Občanom Kocurian boli roznesené pozvánky a s programom podujatia boli obznámení aj v Kocuranskom hlásniku, prostredníctvom miestneho rozhlasu a plagátov.
8) Informácie o čerpaní rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2014.
Informáciu o čerpaní rozpočtu predložila poslancom p. Špeťková. K 31. 7 .2014 je celkové plnenie príjmov vo výške 155.093,83 € čo predstavuje 65,73 %. Čerpanie výdavkov je vo výške
81.397,21 € čo predstavuje 34,50 %. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 73.696,47.
Úpravy rozpočtu boli vykonané trikrát rozpočtovými opatreniam na základe kompetencie
starostu obce podľa uznesenia č.296/7/2011 bod c). V príjmovej časti je návrh na presun v daňových príjmoch komunálne odpady, ktoré budú prekročené a presuny medzi nedaňovými príjmami na položkách. Vo výdavkovej časti sa navrhujú zmeny len v analyticky členených podpoložkách a v prijatom rozpočte sa nemení nič. Čerpanie rozpočtu a všetky zmeny sú prílohou
zápisnice. Poslanci vzali informácie o čerpaní rozpočtu na vedomie a 4. úpravu podľa predloženého návrhu schválili.
Poslanci boli ďalej informovaní o predaji hnuteľného majetku stoličiek a stolov s kultúrneho
domu. Stolov sa zatiaľ predalo 11 ks a stoličiek 64 ks po 5,- €/ks.
9) Rôzne
- starosta informoval poslancov o oprave strechy na budove starej školy, cena materiálu bola
468,- € a odmena za prácu 220,- €
- boli dokončené práce na úprave starého cintorína v celkovej sume 3.670,- €
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje na území obce Kocurany vytvorenie jedného volebného obvodu a jedného volebného okrsku pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
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 22.08.2014

Overovali: .............................................
Milan Šemrinec

Zapísal: ....................................................
Eva Špeťková
.....................................................
Roman Šandor

Závery z rokovania
32. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 22. 08. 2014
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 396 /32 /2014 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadnutia OZ konaného dňa 10.7.2014
b) informáciu o upozornení prokurátora na prijatie VZN o nakladaní s pitnou vodou v čase jej
nedostatku
c) informácie o pripravovanom kultúrno – športovom podujatí v dňoch 23. a 24.8.2014
d) informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.7.2014
e) informácie o predaji majetku obce, stoly a stoličky kultúrneho domu
f) informácie o oprave strechy na budove bývalej školy v sume 688,- € prostredníctvom
Obecných službieb Kocurany s.r.o.
g) informácie o ukončených prácach na starom cintoríne v sme 3.670,- €
Uznesenie č. 397 /32 /2014 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Milan Šemrinec, Roman Šandor
Uznesenie č. 398 /32 /2014 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Návrh VZN č. 62/2014 – o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívanie pitnej vody v
čase jej nedostatku
7) Pripravované kultúrno – športové podujatia
8) Informácie o čerpaní rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2014
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver
13) Kontrola uznesení
b) zaradiť do zoznamu uchádzačov o 2 izbový nájomný byt v obci Kocurany Martinu Cagáňovú
Šulekova 7/1, 971 01 Prievidza a Michala Liptáka, Narcisová 7, 971 01 Prievidza
c) pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 191/6 Martine Cagáňovej, bytom bytom Šulekova
7/1, 971 01 Prievidza a Michalovi Liptákovi, Narcisová 7, 971 01 Prievidza
d) návrh 4. úpravy rozpočtu podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 399/32 /2014 v ktorom určuje:
a) v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí jeden volebný
obvod na území obce Kocurany

Uznesenie č. 400/32 /2014 v ktorom ruší uznesenia:
a) číslo 393/31/2014 písm. c) a písm. d) schválené na 31. zasadnutí OZ dňa 10.7.2014
Uznesenie č. 401/32 /2014 v ktorom odporúča starostovi obce:
a) podpísať nájomnú zmluvu na byt č. 191/6 pridelený Martine Cagáňovej, bytom bytom
Šulekova 7/1, 971 01 Prievidza a Michalovi Liptákovi, Narcisová 7, 971 01 Prievidza
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na prijatí:
Uznesenie č. 402/ 32/ 2014 v ktorom OZ schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie číslo 62/2014 – o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

V Kocuranoch 22.08.2014
Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková

Overovali: .....................................
Milan Šemrinec

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

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

