Zápisnica z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 13.12.2017
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Návrh VZN č. 80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpady
7) Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
8) Schválenie audítora za rok 2017
9) Investičné zámery na rok 2018
10) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
11) Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2017
12) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018
13) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
14) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) 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. Miroslav
Šemrinec a p. Miroslav Synko.
3) Schválenie programu 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.
Poslanci schválili navrhovaný program bez zmeny.
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenie číslo
492/20/2016 bod a) ostáva v trvaní.
Pri kontrole uznesení sa zistila formálna chyba v uznesení č.533/31/2017 bod e) uzatvorenie
zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na byt č. 191/3 pre p. Jozefa Smidu, bytom Pauleho 324/2, 971
01 Prievidza od 1.11.2017 do 30.10.2020.
Uznesenie bude upravené nasledovne:
e) uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 191/3 pre p. Jozefa Smidu, bytom Pauleho 324/2, 971 01
Prievidza od 1.11.2017 do 31.10.2020.
Ostatné uznesenia boli splnené.
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- p. Michal Gatial a Rozália Bokorová, bytom Kocurany č. 191/10 podali žiadosť o ukončenie
nájmu na nájomný byt č. 191/10. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ukončenie nájmu
k 31.1.2017.

- Na základe doručených žiadostí o pridelenie 2-izbového bytu obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zaradenie do zoznamu uchádzačov o 2-izbový byt p. Patrika Grajciara, bytom Dúbravská 3/15,
971 01 Prievidza.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 2-izbového bytu č. 191/10 pre p. Patrika Grajciara
bytom Dúbravská č. 3/15, 971 01 Prievidza a uzatvorenie nájomnej zmluvy od 1.2.2018 do
31.1.2020.
- starosta obce informoval poslancov o nedoplatkoch na byt č. 191/2, kde nájomcom je p. Martin
Bílek, bytom Kocurany 191/2. Z uvedeného dôvodu mu bola zaslaná vypoveď z nájomnej zmluvy.
3-mesačná výpovedná lehota na základe zmluvy plynie od 1.10.2017 do 31.1.2018. Nájomca
prebral výpoveď zmluvy a zároveň predžalobnú výzvu dňa 2.10.2017. V prípade uhradenia
všetkých záväzkov nájomcu, môže byť výpoveď stiahnutá.
6) Návrh VZN č. 80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpady
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 80/2017 o miestnych daniach a poplatku za
odpady.
Navrhovaná zmena sa dotýka sadzby za stavby, ktorá sa v obci nemenila pre obyvateľov od roku
2005 – a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe.
Doterajšia sadzba bola 0,05 € za 1m2 a mení sa na 0,07 za 1m2. Táto zmena je potrebná vzhľadom
k ustanoveniam zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch, pretože treba zosúladiť
rozdiel najnižšej a najvyššej sadzby za daň zo stavieb na max. 10 násobok a to najneskôr pri určení
sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roka 2024. Obecné zastupiteľstvo pristupuje
k postupnému zvyšovaniu sadzby za daň zo stavieb tak, aby to malo čo najmenší dopad na
zvyšovanie výdavkov pre občanov v rokoch 2017 až 2024.
Poslanci boli oboznámení s dôvodovou správou a analýzou predpokladaného zvýšenia dane pre
občanov.
Zber stavebného odpadu bude riešený spôsobom vývozu kontajnerom. Množstvový zber obec
nezavádza, náklady budú zahrnuté do celkového poplatku za vývoz odpadu z obce na celý rok.
Ostatné sadzby daní a poplatky sa nemenia. Upravila sa zaokrúhlením na celé eurá výška úľav.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpady.
7) Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2018-2020,
ktorý bol zverejnený v zmysle zákona počas 15 dní. Rozpočet na rok 2018 je záväzný a rozpočty na
roky 2019 a 2020 sú informatívne. Rozpočet obce je navrhnutý na rozpočtové položky podľa
ekonomickej klasifikácie.
Na rok 2018 je rozpočet navrhnutý ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
424.000 €.
Príjmy bežného rozpočtu:
225.470,- €
Výdavky bežného rozpočtu:
164.510,- €
Prebytok bežného rozpočtu:
60.960,- €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:
57.530,- €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
213.790,- €
Schodok kapitálového rozpočtu: - 156.260,- €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Hospodárenie finančných operácií:

141.000,- €
45.700,- €
95.300,- €

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 156.260,- € bude pokrytý z prebytku bežného
rozpočtu a finančných príjmových operácií.

Na rok 2019 je navrhnutý rozpočet vo výške 274.7420 € v príjmovej aj výdavkovej časti a na
rok 2020 vo výške 274.742 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu,
v ktorom konštatuje že odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2018 a rozpočty
na rok 2019 a 2020 vziať na vedomie.
Poslanci schválili rozpočet na rok 2018 a rozpočty na rok 2019 a 2020 vzali na vedomie.
8) Schválenie audítora za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje audítora na rok 2017 Ing. Jozefa Adamkoviča.
9) Investičné zámery na rok 2018
budovanie WC na cintoríne
osadenie smetných košov, prerobenie kuchynky, kúpa umývačky riadu
odkanalizovanie budov obce – OcÚ, škola, ihrisko
rekonštrukcia detského ihriska a oddychovej zóny pri bytovkách
vybudovanie chodníkov po obci – realizácia (podľa dotácie z PRV)
dobudovanie kamerového systému – ihrisko, cintorín, bytovky, web kamera
oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby DS,
vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí
Pripravované investície, podľa finančných a technických možností:
- oprava miestnej komunikácie k MITANI
- energetické zhodnotenie budov -výmena okien, fasáda, strecha - budova bývalej školy
- úprava a osadenie autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie, obrubníky
- spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N.
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky
Poslanci návrh investičných akcií na rok 2018 schválili.
10) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská oboznámila poslancov s kontrolnou činnosťou,
ktorej súčasťou bola kontrola pokladne, tvorba a čerpanie sociálneho fondu. V rámci kontrolnej
činnosti neboli zistené žiadne nedostatky.
Za vykonávanú činnosť bola hlavnej kontrolórke schválená odmena vo výške 30% zo súčtu
mesačných odmien v roku 2017.
11) Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2017
Starosta oboznámil poslancov s príkazom starostu na vykonanie inventarizácie a návrh na zriadenie
inventarizačných komisií k 31.12.2017. Inventarizácia bude vykonaná od 15.12.2017 do
31.12.2017.
Ústredná volebná komisia: Ján Škandík – predseda
Peter Ďureje – člen
Zdenek Bránik – člen
Dielčia volebná komisia :

Miroslav Synko – predseda
Eva Špeťková - člen
Silvia Grajciarová - člen
Miroslav Šemrinec – člen
Správa o vykonaní inventarizácie komisie predložia starostovi obce do 17.1.2018.
12) Plán kultúrnych a športových podujatí
Starosta obce predložil poslancom plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018, ktorý je
súčasťou zápisnice a bol prerokovaný aj v kultúrnej komisii. Predložená návrh poslanci schválili.
V priebehu roku 2018 je možné podľa okolností a návrhov plán meniť.

13) Plán činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2018
Hlavná kontrolórka Ing. Kamila Topoľská predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:
- inventarizácia peňažných prostriedkov
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce
- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.3.2018
- kontrola dodržiavania zákona o majetku obcí – prevody a prenájmy majetku obce v roku 2017
Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
14) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018 :
31.1.2018, 21.2.2018, 21.3.2018, 18.4.2018, 16.5.2018, 20.6.2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený plán zasadaní na I. polrok 2018.
15) Rôzne
- Starosta obce oboznámil poslancov s listom od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Banská
Bystrica a.s. ohľadom odkanalizovania obce Kocurany, v ktorom apelujú na súčinnosť pri napájaní
občanov obce na vybudovanú kanalizáciu, pretože napojenosť občanov obce je zatiaľ nízka.
Celková investícia kanalizácie bola vo výške 13,5 mil.€. Opodstatnenie investície je potrebné
preukázať na základe napojenia jednotlivých domácností v obciach, kde sa investičná akcia
realizovala. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pripojenosti občanov na
vybudovanú kanalizácie
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie darovacej zmluvy s Nestlé Slovensko s.r.o. na
cukrovinárske a potravinárske výrobky vo výške 60,94€. Sladkosti pre deti počas vianočnych trhov.
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prenájom nového farebného stroja A4 a A3 s odkupom za 1,- €
digitálneho multifunkčného zariadenia bizhub C227 za cenu 42,- €/mesačne, plus fakturácia za
stranu A4 čiernobielu v sume 0,012 € a farebnú A4 v cene 0,1 € s MeliTech Ján Meliško, Ulica V.
Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza. Doba prenájmu je 60 mesiacov. V cene je započítaný stroj v
základnej zostave, originálny spotrebný materiál, náhradne diely a servisná práca technika za servis,
vykonaný v rámci bežnej údržby a kontroly zariadenia.
16) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
17) Schválenie záverov rokovania
Všetky uznesenia boli schválené v rámci jednotlivých bodov.
18) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť, za vykonanú prácu v prospech obce
počas roka 2017 a rokovanie ukončil.
V Kocuranoch 13.12.2017

Overovali: .......................................
Miroslav Šemrinec

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

.....................................................
Miroslav Synko

Závery z rokovania
32. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 13.12.2017
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 535 /32 /2017 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenie číslo 492/20/2016 bod a)
ostáva v trvaní a opravu formálnej chyby v uznesení č.533/31/2017 bod e) uzatvorenie zmluvy
o budúcej nájomnej zmluve na byt č. 191/3 pre p. Jozefa Smidu, bytom Pauleho 324/2, 971 01
Prievidza od 1.11.2017 do 30.10.2020.
b) informácie o žiadostiach občanov doručených na obecný úrad
c) ukončenie nájomného vzťahu p. Michal Gatial a p. Rozália Bokorová, bytom Kocurany 191/10
k 31.1.2018.
d) výpoveď zmluvy pre p. Martina Bíleka, bytom Kocurany 191/2 na nájomný byt
e) dôvodovú správu k VZN č.80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpad
f) berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2018 vrátane dôvodovej správy
g) berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2019 vo výške 274.7420 € v príjmovej aj výdavkovej
časti a na rok 2020 vo výške 274.742 € v príjmovej aj výdavkovej časti
h) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
i) informácie o odporúčaniach audítora obce Ing. Adamkoviča
j) informácie o investičných zámeroch obce na rok 2018
k) informácie o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
l) príkaz starostu obce o vykonaní inventarizácie majetku obce k 31.12.2017
m) informáciu od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti ohľadom pripojenosti občanov obce na
vybudovanú kanalizácie

hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 536 /32 /2017 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Miroslav Šemrinec, Miroslav Synko

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

Uznesenie č. 537 /32 /2017 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4)
Kontrola uznesení
5)
Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6)
Návrh VZN č. 80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpady
7)
Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
8)
Schválenie audítora za rok 2017
9)
Investičné zámery na rok 2018
10) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
11) Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2017
12) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018
13) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
14) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver
b) zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt p. Patrika Grajciara, bytom Dúbravská 3/15,
971 01 Prievidza
c) pridelenie 2 – izbového bytu č. 191/10 pre p. Patrika Grajciara, bytom Dúbravská 3/15, 971 01
Prievidza od 1.2.2018 do 31.1.2021
d) schvaľuje rozpočet na rok 2018:
Príjmy bežného rozpočtu:
225.470,- €
Výdavky bežného rozpočtu:
164.510,- €
Prebytok bežného rozpočtu:
60.960,- €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:
57.530,- €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
213.790,- €
Schodok kapitálového rozpočtu: - 156.260,- €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Hospodárenie finančných operácií:

141.000,- €
45.700,- €
95.300,- €

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 156.260,- € bude pokrytý z prebytku bežného
rozpočtu a finančných príjmových operácií.
Návrh rozpočtu na rok 2018 je vo výške 424.000,- € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej
časti.
e) audítora na rok 2017 Ing. Jozefa Adamkoviča, Topoľčany
f) Investičné zámery na rok 2018
- budovanie WC na cintoríne
- osadenie smetných košov, prerobenie kuchynky, kúpa umývačky riadu
- odkanalizovanie budov obce – OcÚ, škola, ihrisko
- rekonštrukciu detského ihriska a oddychovej zóny pri bytovkách
- vybudovanie chodníkov po obci – realizácia (podľa dotácie z PRV)
- dobudovanie kamerového systému – ihrisko, cintorín, bytovky, web kamera
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby DS,
- vybudovanie bezbariérového vstupu do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí

g) odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 30% zo súčtu mesačnej odmeny v roku 2017
h) komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2017
Ústredná volebná komisia:
Dielčia volebná komisia :
Ján Škandík – predseda
Miroslav Synko – predseda
Peter Ďureje – člen
Eva Špeťková - člen
Zdenek Bránik – člen
Silvia Grajciarová - člen
Miroslav Šemrinec – člen
i) plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018 podľa prílohy
j) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ing. Kamily Topoľskej na I. polrok 2018
k) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018 nasledovne:
31.1.2018, 21.2.2018, 21.3.2018, 18.4.2018, 16.5.2018, 20.6.2018.
l) uzatvorenie darovacej zmluvy, kde spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. daruje obci Kocurany
cukrovinárske a potravinárske výrobky vo výške 60,94 €
m) prenájom nového farebného stroja A4 a A3 s odkúpením za 1,- € digitálneho multifunkčného
zariadenia bizhub C227 za cenu 42,- €/mesačne, plus fakturácia za stranu A4 čiernobielu v sume
0,012 € a farebnú A4 v cene 0,1 € s MeliTech Ján Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, 971 01
Prievidza. Doba prenájmu je 60 mesiacov. V cene je započítaný stroj v základnej zostave,
originálny spotrebný materiál, náhradne diely a servisná práca technika za servis, vykonaný v
rámci bežnej údržby a kontroly zariadenia.
hlasovanie poslancov:

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

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na schválení:
všeobecne záväzného nariadenia Obce Kocurany číslo 80/2017 – o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad pod číslom 538 /32 /2017.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

V Kocuranoch 13.12.2017

5
0
0
0
Zapísal:

Overovali: .....................................
Miroslav Šemrinec

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

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

...........................................
Miroslav Synko

