Zápisnica z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 7.11. 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 Ján Škandík.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 34. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ.
Program rokovania bol schválený nasledovne:
4) Kontrola uznesení
5) Príprava VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
6) Príprava rozpočtu na rok 2015
7) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
8) Zapojenie sa obce do projektu dátového centra obcí a miest
9) Zhodnotenie činnosti vo volebnom období 2010 - 2014
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia z 33.
zasadnutia OZ konaného dňa 24.9.2014 boli splnené.
5) Príprava VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
Starosta informoval poslancov o prípravách na prijatie VZN o miestnych daniach a poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad. V súvislosti s novelizáciou zákona o miestnych daniach je
potrebné zosúladiť všeobecne záväzné nariadenie obce s platnou legislatívou. Návrh nariadenia
bude zverejnený a pripravený na schválenie na ďalšom zasadnutí OZ. Poslanci informácie vzali na
vedomie.
6) Príprava rozpočtu na rok 2015
Rozpočet obce Kocurany sa odvíja od prijatého rozpočtu Slovenskej republiky. Príjmovú časť
rozpočtu tvoria hlavne výnos dane z príjmov FO, výnosy z miestnych daní a poplatkov, nájomné za
byty a dotácie na prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet obce bude navrhovaný ako vyrovnaný,
a preto sa výdavková časť rozpočtu bude navrhovať v nadväznosti na predpokladané dosiahnuté
príjmy. Rozpočet obce musí byť prijatý v zákonom stanovenom termíne a zároveň zverejnený 15
dní pred prerokovaním OZ. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
7) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom správu o kontrolnej činnosti, ktorá
bola vykonávaná v súlade so schváleným plánom kontrol. Správa je prílohou zápisnice a poslanci
ju vzali na vedomie.

8) Zapojenie sa obce do projektu dátového centra obcí a miest
Starosta oboznámil poslancov o projekte a možnosti pripojenia k informačnému systému dátového
centra obcí a miest (IS DCOM). Projekt zabezpečuje DataCentrum elektronizácie územnej sa
mosprávy Bratislava (DEUS), ako subjekt založený MF SR a ZMOSu. V rámci projektu bude obci
poskytnuté počítačové a programové vybavenie za účelom poskytovania komunikačných, infor
mačných a elektronizačných služieb pre verejnosť. Projekt sa začne realizovať po podpise zmluvy
medzi Obcou Kocurany a DEUS, ktorá sa uzatvára na dobu určitú, do 30.9.2015 a celý predmet
činnosti bude poskytovaný zdarma. Po ukončení platnosti zmluvy, bude obcí zaslaný nový návrh
zmluvy, resp. dodatok, ktorý by mal riešeť spoplatnenie nákladov na prevádzku informačného sys
tému. Zatiaľ je predbežný návrh ZMOSu, spoplatnenie prevádzky pre obce v sume 1,- € na občana
a rok. Ak obec nebude spokojná s IS DCOM, alebo nebude súhlasiť spoplatnením v uvedenej výš
ke, nepodpíše novú zmluvu resp. dodatok a vráti vypožičaný softvér a hardvér. Obecné zastupiteľ
stvo, aj vzhľadom na zákonnú povinnosť obcí od 1.1.2016 poskytovať elektronizačné služby, sch
vaľuje zapojenie sa do projektu IS DCOM a odporúča starostovi obce podpísanie zmluvy s DEUS.
9) Zhodnotenie činnosti vo volebnom období 2010 – 2014
Starosta obce v stručnosti pripomenul najvýznamnejšie investičné akcie, ktoré boli zrealizované
počas predchádzajúceho volebného obdobia:
- dokončenie výstavby 24 bytových jednotiek spolu s autobusovou zastávkou Nižovec
- výstavba centra obce so zeleňou a fontánkou
- rekonštrukcia kaplnky
- zmena prístupu k pitnej vode na cintoríne a osadenie nového kríža
- terénne úpravy a vybudovanie nového oplotenia na starom cintoríne
- postupné dokončovanie pozemkových úprav
- zavádzanie kamerového systému do obce
V obci sa konali niektoré významné kultúrne a spoločenské podujatia, medzi ktoré patrili v roku
2012 oslavy 85.výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru a organizovanie prvej
hasičskej súťaže družstiev v obci. Ďalšou slávnostnou udalosťou bolo aj vydanie plnofarebnej
knižnej monografie o obci. Kocurany patria medzi šesť najstarších obcí okresu, a preto sa konali
oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky v dňoch 5. až 7. júla 2013. Súčasťou kultúrnych
podujatí sú aj pravidelné stretnutia s občanmi družobnej obce Lukoveček v rámci cezhraničnej
spolupráce. Obec Kocurany patrí medzi obce, ktoré nie sú zadĺžené a môžu sa dynamicky
rozvíjať aj v nastávajúcom volebnom období.
10) Rôzne
- v obci plánujeme pokračovať v rozširovaní kamerového systému, a preto poslanci schválili zámer,
uchádzať sa o poskytnutie dotácie na financovanie projektov zo štátneho rozpočtu v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2015. Berú na vedomie potrebu spolufinancovania zo strany Obce
vo výške 20 %.
- starosta informoval poslancov o ponuke firmy BOZPO, Ján Donič na poskytovanie pracovno –
zdravotnej služby (PZS), nakoľko táto povinnosť vplýva už každému zamestnávateľovi zo
zákona. Po vykonaní prieskumu trhu, predložená cenová ponuka je najvýhodnejšia a poslanci
schvaľujú uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou BOZPO, Ján Donič na poskytovanie PZS.
- starosta informoval o troch žiadostiach na ukončenie nájmu v trojizbových bytoch, momentálne
beží 3-mesačná výpovedná doba, na najbližšie rokovanie pripraví obecný úrad návrh uchádzačov
o byt
- na základe nevykonávania dohodnutých úkonov v čl. IV v zmluve o poskytovaní pohrebných
služieb a prevádzkovania pohrebiska zo dňa 1.6.2011 s ZUZANOU KOMŽÍKOVOU SUSAN,
poslanci odporučili starostovi rokovať o prevádzkovaní pohrebiska a správe Dome smútku aj s
ďalšími pohrebnými službami a pripraviť návrh riešenia na ďalšie rokovanie zastupiteľstva

11) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.
12) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
13) Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za ich činnosť a prácu v prospech obce a občanov za uplynulé
volebné obdobie, poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
V Kocuranoch 7.11.2014

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

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

.....................................................
Milan Šemrinec

Závery z rokovania
34. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 7. 11. 2014
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 407 /34 /2014 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z 33. zasadnutia OZ konaného dňa 24.9.2014
b) informácie o príprave VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
c) informácie o príprave rozpočtu na rok 2015
d) správu o činnosti a výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
e) zhodnotenie činnosti vo volebnom období 2010-2014
f) spolufinancovanie rozširovania kamerového systému zo strany Obce vo výške 20 %.
g) žiadosti o vypovedaní nájomných zmlúv na trojizbové byty
Uznesenie č. 408 /34 /2014 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Milan Šemrinec, Ján Škandík
Uznesenie č. 409 /34 /2014 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) príprava VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
6) Príprava rozpočtu na rok 2015
7) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
8) Zapojenie sa obce do projektu dátového centra obcí a miest
9) Zhodnotenie činnosti vo volebnom období 2010 - 2014
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver
b) účasť obce Kocurany v projekte pripojenia k informačnému systému dátového centra obcí a
miest a zmluvu s DataCentrumom elektronizácie územnej samosprávy Bratislava, ktorá sa
uzatvára na dobu určitú, do 30.9.2015 - pričom predmet činnosti bude poskytovaný zdarma
c) pokračovať v rozširovaní kamerového systému a zámer, uchádzať sa o poskytnutie dotácie na
financovanie projektov zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015
d) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní pracovno – zdravotnej služby so spoločnosťou BOZPO
Prievidza, Ján Donič
Uznesenie č. 410 /34 /2014 v ktorom odporúča starostovi obce:
a) podpísať zmluvu s DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Bratislava ohľadom
projektu pripojenia k informačnému systému dátového centra obcí a miest

b) podpísať zmluvu o poskytovaní pracovno – zdravotnej služby so spoločnosťou BOZPO
Prievidza, Ján Donič
c) rokovať o prevádzkovaní pohrebiska a správe Dome smútku aj s ďalšími pohrebnými službami
a pripraviť návrh riešenia na ďalšie rokovanie zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

3
0
0
2

V Kocuranoch 7.11.2014
Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková

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

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

....................................
Ján Škandík

