Zápisnica z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 30.8.2017
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2017 ktorým sa schvaľuje Príloha č. 1/2017
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Kocurany
7) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017
8) Príprava a realizácia investičných zámerov v obci
9) Úprava hodnoty majetku obce
10) Príprava kultúrnych a športových podujatí
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver
1) Rokovanie 29. zasadnutia OZ v zmysle § 12 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
zvolal starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Rokovanie otvoril zástupca starostu p. Ján Škandík,
ktorý privítal prítomných a ospravedlnil starostu obce Ing. Vojtecha Čičmanca, ktorý je práce
neschopný.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice p. Zdenko Bránik,
a p. Miroslav Šemrinec.
3) Schválenie programu 29. 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
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o ukončenie nájmu od. p. Pavla Bernáta a p. Martiny
Bernátovej, bytom Kocurany 192/8. Ukončenie nájomného vzťahu na 3-izbový byt č. 192/8 je
k 30.9.2017.
- zástupca starostu informoval poslancov o žiadosti Márie Krebesová, nar. 22.4.1966, Helmuta
Krebes, nar. 18.3.1961, obaja bytom Nábr. sv. Cyrila 17/12, 971 01 Prievidza o prenájom
trojizbového bytu.
- Obecné zastupiteľstvo zaraďuje Márie Krebesová, nar. 22.4.1966, Helmuta Krebes, nar.
18.3.1961, obaja bytom Nábr. sv. Cyrila 17/12, 971 01 Prievidza do zoznamu uchádzačov o
trojizbový byt.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie trojizbového bytu č. 192/8 a uzatvorenie zmluvy na
prenájom bytu 192/8 pre Márie Krebesová, nar. 22.4.1966, Helmuta Krebes, nar. 18.3.1961, obaja
bytom Nábr. sv. Cyrila 17/12, 971 01 Prievidza na obdobie od 1.10.2017 do 30.9.2020.

- p. Igor Čertík bytom Kocurany 191/6 požiadal o predĺženie nájmu bytu č. 191/6 od 6.10.2017 do
5.10.2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy.
- p. Tatiana Brzulová, bytom Kocurany 191/3 podala žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu
jednoizbového bytu č. 191/3 k 30.11.2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie
nájomného vzťahu k 30.11.2017.
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť p. Evgeny Shliakov, bytom Kocurany 190/4 o rozdelenie
platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytu. Nakoľko zmluva o prenájme bytu bola
uzatvorená na manželov p. Evgeny Shliakov a p. Martina Shliakov, Kocurany 190/4 úprava na
rozdelenie splátok nie je možná. V prípade, že úhrady nájmov nebudú realizované v správnom čase
a výške, bude zo strany obce ukončená nájomná zmluva. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o žiadosti p. Shliakova.
6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2017 ktorým sa schvaľuje príloha č. 1/2017
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Kocurany
- v návrhu VZN č. 77/2017, ktorý bol zverejnený na web stránke a úradnej tabuli obce sa vyskytla
formálna chyba, ktorá spočívala v číslovaní VZN. Správne číslo návrhu VZN je 78/2017. Ostatné
náležitosti uvedené v dokumente sú správne. Poslanci berú na vedomie opravu číslovania návrhu
VZN na č. 78/2017. Súčasťou návrhu VZN č.78/2017 je Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku
pohrebiska, ktorá obsahuje cenník služieb na cintoríne a v Dome smútku. Návrh VZN č. 78/2017 a
prílohy č. 1/2017 bol zverejnený dňa 24.7.2017 na úradnej tabuli a web stránke obce.
V roku 2017 bola vybudovaná urnová stena, a preto sa do cenníka doplnil poplatok za prenájom
miesta v urnovej stene na obdobie 10 rokov vo výške 500,- €.
Poslanci Všeobecne záväzné nariadenie č. 78/2017 ktorým sa schvaľuje príloha č. 1/2017 k
Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Kocurany schválili.
7) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 predložila poslancom p. Špeťková. V príjmovej časti rozpočtu je
celkové plnenie príjmov vo výške 115.533,05 €, výška prijatého rozpočtu je 385.000,- € a plnenie
je na 30,01 %.
Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti je celkovo vo výške 69.609,77 €. Výška prijatého rozpočtu
je 385.000,- € a plnenie 18,08 %.
Zmeny rozpočtu v príjmovej časti nastali v rozpočtových položkách, upravuje sa zvýšenie príjmov
za predaj pozemkov z 3.000,- € na 3.500,-€ na položke 233 a ponižuje príjem na položke 322
Transféry v rámci verejnej správy z 50.000,- € na 49.500,- €.
Poslanci boli oboznámení s navrhovanou zmenou rozpočtu v rozsahu prevodov medzi jednotlivými
položkami, pričom celková výška rozpočtu sa nemení. Návrh II. úpravy poslanci schválili.
8) Príprava a realizácia investičných zámerov v obci
- na realizáciu urnovej steny a osadenie sochy Panny Márie, bola dohodnutá zmluvná cena vo
výške 23.985,35 €. Vzhľadom k zmenám, ktoré boli odsúhlasené počas realizácie a jednalo sa
o zmenu dlažby okolo sochy, o výmenu dlažby na prístupovom chodníku do cintorína, o navýšení
mramorového obkladu, o osadenie kameňa s históriou cintorína a osadenie erbu obce na podstavec
sochy. Cena za práce navyše oproti pôvodnému zámeru je vo výške 2.652,10 €. Zhotoviteľ
a zároveň správca cintorína p. Mičo Miroslav poskytol zľavu na vykonaných prácach vo výške
960,- €. Konečná cena realizovaných prác je 25.677,45 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 02/2009 medzi Obecnými
službami Kocurany s.r.o. a p. Mičom Miroslavom – Kameň a navýšenie ceny prác o 1.692,10 €.
- vybudovanie WC na cintoríne budú realizovať Obecné služby Kocurany, pričom predbežný
rozpočet výstavby je v sume 5.000,- €. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie „Sociálnych
zariadení na cintoríne“, vrátane zemný prác, vybudovania stavby, sanity, kanalizácie a konečnej
úpravy a schvaľuje pre spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. poskytnutie kapitálového
výdavku v sume 5.000,- € a to v zmysle čl. V bod 5.1. Zmluvy o výkone správy hnuteľného
a nehnuteľného majetku uzatvorenej v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Kocurany Čl. IX ods. 2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva Kocurany č.176/18/2008 písm. b) a c)

zo dňa 25. 7. 2008 medzi Obcou Kocurany a Obecnými službami Kocurany s.r.o. zo dňa 30.7.2008,
podľa Článku V a tiež v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7 ods. 2).
9) Úprava hodnoty majetku obce
- p. Špeťková informovala poslancov o vykonanej inventarizácií majetku podľa § 29 a 30 zákona
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve na preukázanie stavov majetku na jednotlivých účtoch:
- účet 021 – budovy a stavby – stav v účtovníctve suma 2.630.215,11 €
- zmeny nastali v evidencií majetku na kartách:
č. 1001 pôvodná suma bola 31.857,77 € a suma po úprave je 73.912,77 €
č. 1002 pôvodná suma bola 8.085,84 € a suma po úprave je 17.299,18 €
č. 1003 pôvodná suma bola 20.289,21 € a suma po úprave je 37.653,94 €
č. 2001 pôvodná suma bola 77.535,73 € a suma po úprave je 91.426,04 €
č. 2002 pôvodná suma bola 3.338,46 € a suma po úprave je 4.784,77
č. 2003 pôvodná suma bola 0,00 € a suma po úprave je 2.884.49 €
pričom rozdiely vznikli pri prechode do nového programového vybavenia účtovníctva Korwin
v module Majetok.
Na ostatných kartách zaúčtovaných na účte 021 v evidencii majetku neboli nezrovnalosti a hodnota
majetku sa nemenila.
- účet 022 – samostatné hnuteľné veci – stav v účtovníctve suma 28.371,47 €
- v evidencií majetku na karte č. 50002 pôvodná suma bola 18.740,88 €
a suma po úprave je 22.911,01 €, pričom rozdiel vznikol pri prechode do nového programového
vybavenia účtovníctva Korwin v module Majetok.
Na ostatných kartách v evidencii majetku na účte 022 neboli nezrovnalosti a hodnota majetku sa
nemenila.
Na základe konzultácie s pracovníkom spoločnosti Datalan, ktorá je dodávateľom programu
Korwin, boli upravené uvedené inventárne karty, kde vznikli nezrovnalosti vstupnej ceny
a obstarávacej ceny pri zmene programu a nahrávaní cien majetku. Úpravy boli potrebné
k zosúladeniu hodnoty majetku na inventárnych kartách, kde bolo potrebné upraviť vstupné ceny
a obstarávacie ceny v nadväznosti na hlavnú knihu obce.
Úpravy boli vykonané na základe pripomienok audítora za rok 2015.
Celková hodnota majetku obce predstavuje sumu 2.686.834,53 €, ktorá je v súlade s údajmi
v module majetku a v účtovnej zostave hlavnej knihy k 31.12.2015:
Účet 021 – 2.630.215,11 € - budovy, stavy
Účet 022 - 28.371,47 € - samostatné hnuteľné veci
Účet 031 - 28.247,95 € - pozemky
Spolu
- 2.686.834,53 €
Hodnota majetku k 31.12.2016 je vo výške 2.686.834,53 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené úpravy hodnoty majetku.
10) Príprava kultúrnych a športových podujatí
- dňa 19.- 20.8 2017 sa uskutočnilo podujatie Rozlúčka s prázdninami. Obec Kocurany navštívilo
46 občanov s družobnej obce Lukoveček. Kultúrne a športové podujatia boli pripravené pre deti aj
dospelých, pre našich priateľov ako i pre občanov obce Kocurany.
- dňa 10.9. 2017 sa uskutoční tradičné podujatie Hody pri kaplnke. Účinkovať bude dychová hudba
Maguranka. Pre zúčastnených bude poskytnuté občerstvenie. Poslanci OZ sa stretnú v rámci
pracovnej porady a prípravy podujatia 6.9.2017 na Obecnom úrade.
10) Rôzne
Neboli žiadne námety na rokovanie.
11) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.

12) Schválenie záverov rokovania
Všetky uznesenia boli schválené v rámci jednotlivých bodov.
13) Záver
Na záver zasadnutia zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 30.08.2017

Overovali: .......................................
Zdenko Bránik

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

.....................................................
Miroslav Śemrinec

Závery z rokovania
29. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 30.08.2017
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 525 /29 /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 žiadostiach občanov doručených na obecný úrad
c) opravu formálnej chyby číslovania Návrh VZN č. 77/2017 na VZN č. 78/2017
d) informácie o čerpaní rozpočtu k 30.6.2017, v príjmovej časti rozpočtu je celkové plnenie vo
výške 115.533,05 €, pričom výška schváleného rozpočtu je 385.000,- € čo je plnenie na 30,01%
a čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške 69.609,77 €, pričom výška schváleného
rozpočtu je 385.000,- € čo je plnenie 18,08 %.
e) informácie o výstavbe urnovej steny a navýšenie celkovej ceny v zmysle dodatku č.1 k zmluve
02/2009 medzi Obecnými službami Kocurany s.r.o. a Miroslavom Mičom - Kameň
f) informácie o uskutočnenom podujatí Rozlúčka s prázdninami a návštevou obce Lukoveček
g) informácie o pripravovanom podujatí Hody pri kaplnke dňa 10.9.2017 a koncertovaní
Maguranky
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 526 /29 /2017 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Zdenko Bránik, Miroslav Šemrinec
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 527 /29 /2017 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4)
Kontrola uznesení
5)
Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2017 ktorým sa schvaľuje Príloha č. 1/2017
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Kocurany
7)
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017
8)
Príprava a realizácia investičných zámerov v obci
9)
Úprava hodnoty majetku obce
10) Príprava kultúrnych a športových podujatí
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver

b) ukončenie nájomného vzťahu pre p. Pavla Bernáta a p. Martinu Bernátovú, Kocurany192/8
k 30.9.2017
c) zaradenie do zoznamu uchádzačov o trojizbový byt Márie Krebesová, nar. 22.4.1966, Helmuta
Krebes, nar. 18.3.1961, obaja bytom Nábr. sv. Cyrila 17/12, 971 01 Prievidza
d) pridelenie trojizbového bytu č. 192/8 a uzatvorenie zmluvy na prenájom pre Márie Krebesová,
nar. 22.4.1966, Helmuta Krebes, nar. 18.3.1961, obaja bytom Nábr. sv. Cyrila 17/12, 971 01
Prievidza na obdobie od 1.10.2017 do 30.9.2020.
e) ukončenie nájomného vzťahu pre p. Tatianu Brzulovú, Kocurany 191/3 k 30.11.2017
f) predĺženie nájomného vzťahu p. Ing. Igora Čertíka, bytom Kocurany 191/6 a Mgr. Vladimíru
Šramkovú, bytom Dolné Vestenice , ul. Ľ Štúra 65/13 na byt č 191/6
g) Všeobecne záväzné nariadenie č. 78/2017 ktorým sa
schvaľuje Príloha č. 1/2017
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Kocurany
h) II. úpravu rozpočtu na rok 2017 a to v príjmovej časti na položke 233 za predaj pozemkov
z 3.000,- € na 3.500,-€ a na položke 322 Transféry v rámci verejnej správy z 50.000,- € na
49.500,- €, celková výška rozpočtu sa nemení
i) navýšenie ceny prác v sume 1.692,10 € na výstavbe urnovej steny a celkovú sumu 25.677,45 €
j) dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 02/2009 medzi Obecnými službami Kocurany s.r.o.
a Miroslavom Mičom
k) vybudovanie „Sociálnych zariadení na cintoríne“, vrátane zemný prác, vybudovania stavby,
sanity, kanalizácie a konečnej úpravy spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o., pričom
predbežný rozpočet výstavby je v sume 5.000,- €
l) schvaľuje pre spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. poskytnutie kapitálového výdavku v
sume 5.000,- € a to v zmysle čl. V bod 5.1. Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného
majetku uzatvorenej v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany Čl.
IX ods. 2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva Kocurany č.176/18/2008 písm. b) a c) zo dňa 25.
7. 2008 medzi Obcou Kocurany a Obecnými službami Kocurany s.r.o. zo dňa 30.7.2008, podľa
Článku V a tiež v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7 ods. 2).
m) úpravy majetku na jednotlivých účtoch nasledovne:
- účet 021 – budovy a stavby
– stav v účtovníctve suma 2.630.215,11 €
- zmeny nastali v evidencií majetku na kartách:
č. 1001 pôvodná suma bola 31.857,77 € a suma po úprave je 73.912,77 €
č. 1002 pôvodná suma bola 8.085,84 € a suma po úprave je 17.299,18 €
č. 1003 pôvodná suma bola 20.289,21 € a suma po úprave je 37.653,94 €
č. 2001 pôvodná suma bola 77.535,73 € a suma po úprave je 91.426,04 €
č. 2002 pôvodná suma bola 3.338,46 € a suma po úprave je 4.784,77
č. 2003 pôvodná suma bola 0,00 € a suma po úprave je 2.884.49 €
- účet 022 – samostatné hnuteľné veci
– stav v účtovníctve suma 28.371,47 €
- v evidencií majetku na karte:
č. 50002 pôvodná suma bola 18.740,88 € a suma po úprave je 22.911,01 €

Celková hodnota majetku obce predstavuje sumu 2.686.834,53 €, ktorá je v súlade s údajmi
v module majetku a v účtovnej zostave hlavnej knihy k 31.12.2015:
Účet 021 – 2.630.215,11 € - budovy, stavy
Účet 022 - 28.371,47 € - samostatné hnuteľné veci
Účet 031 - 28.247,95 € - pozemky
Spolu
- 2.686.834,53 €
Hodnota majetku k 31.12.2016 je vo výške 2.686.834,53 €.

hlasovanie poslancov:

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

V Kocuranoch 30.08.2017

Overovali: .....................................
Zdenko Bránik

Zapísal:

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

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

Zástupca starostu obce: .........................................
Ján Škandík

