Zápisnica z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 31.1.2018
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 33. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Realizácia schválených zámerov na rok 2018
7) Príprava kultúrnych podujatí vo februári
8) Rôzne
9) Diskusia
10) 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 bol určený Ján Škandík a za overovateľov zápisnice p. Peter Ďureje a p.
Zdenek Bránik.
3) Schválenie programu 33. 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. Ostatné uznesenia boli splnené.
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- Mgr. Martina Cagáňová a Michal Lipták, bytom Kocurany č. 190/8 podali žiadosť o opätovné
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 190/8.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 3-izbového bytu č. 190/8 pre Mgr. Martina Cagáňová
a Michal Lipták, bytom Kocurany č. 190/8 od 2.2.2018 do 31.1.2021.
6) Realizácia schválených zámerov na rok 2018
a) budovanie WC na cintoríne
z dôvodu nerealizovania stavby v roku 2017 ruší uznesenie č.527/29/2017 písm. l) zo dňa 30.8.2017
schvaľuje realizáciu stavby v roku 2018 s termínom ukončenia do 30.6.2018, na dodanie prác
Obecné služby Kocurany s.r.o. vykonajú prieskum trhu, materiál budú nakupovať priamo
b) prerobenie kuchynky s prepojením na sálu kultúrneho domu zrealizujú Obecné služby Kocurany
s.r.o., bude vymurovaná nová stena do sály KD, osadené nové dvere s drevenými obložkami a
okienko na vydávanie jedál, zároveň bude osadená zakúpená umývačky riadu, termín ukončenia do
15.3.2018
c) odkanalizovanie budov obce – OcÚ, škola, ihrisko – pripraviť realizáciu
d) rekonštrukcia detského ihriska a oddychovej zóny pri bytovkách - zvážiť zapojenie cez dotačný
systém alebo realizovať za vlastné prostriedky, informovať na najbližšom rokovaní OZ

7) Príprava kultúrnych podujatí vo februári
– dňa 10.2.2018 sa uskutoční fašiangový sprievod masiek po obci, zároveň sa v športovom
areáli budú pripravovať zabíjačkové špeciality pre návštevníkov
– plánovaný Maškarný ples pre deti sa z dôvodu prerábania kuchynky ruší
– v dňoch 10. a 11.3.2018 sa uskutoční návšteva družobnej obce Lukoveček na podujatí
výstavy výtvarných diel a odsúhlasenia spoločných podujatí pri 10. výročí spolupráce obcí
8) Rôzne
– vzhľadom na zmenu legislatívy v poskytovaní sociálnych služieb je potrebné prepracovať
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany, zabezpečí pôvodný spracovateľ za cenu 80,- €
– Zdenek Bránik v spolupráci so starostom zorganizujú stretnutie dobrovoľných hasičov mužov,
za účelom koordinácie činnosti hasičov
9) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
10) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Kocuranoch 31.1.2018

Overovali: .......................................
Peter Ďureje

Zapísal: ....................................................
Ján Škandík

.....................................................
Zdenek Bránik

Závery z rokovania
33. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 31.1.2018
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 539 /33 /2018 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) informácie o pripravovaných investičných zámeroch
d) informácie o kultúrnych podujatiach
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 540 /33 /2018 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Ján Škandík
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Peter Ďureje a Zdenek Bránik
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 541 /33 /2018 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4)
Kontrola uznesení
5)
Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6)
Realizácia schválených zámerov na rok 2018
7)
Príprava kultúrnych podujatí vo februári
8)
Rôzne
9)
Diskusia
10) Záver
b) pridelenie 3 – izbového bytu č. 190/8 pre Mgr. Martina Cagáňová a Michala Liptáka, bytom
Kocurany č. 190/8 od 2.2.2018 do 31.1.2021.
c) zrušenie uznesenia č.527/29/2017 písm. l) zo dňa 30.8.2017
d) realizáciu stavby Budovania sociálnych zariadení na cintoríne v roku 2018 s termínom
ukončenia do 30.6.2018, pričom na dodanie prác Obecné služby Kocurany s.r.o. vykonajú
prieskum trhu
e) prerobenie kuchynky s prepojením na sálu kultúrneho domu zrealizujú Obecné služby Kocurany
s.r.o., v rámci prác bude vymurovaná nová stena do sály KD, osadené nové dvere s drevenými
obložkami a okienko na vydávanie jedál, bude osadená zakúpená umývačky riadu, termín
ukončenia do 15.3.2018

f) zrušenie maškarného plesu z dôvodu prerábania kuchynky v kultúrnom dome
g) prepracovanie Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany pôvodným spracovateľom za
cenu 80,- €
hlasovanie poslancov:

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

V Kocuranoch 31.1.2018

Zapísal:

Overovali: .....................................
Peter Ďureje

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

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

...........................................
Zdenek Bránik

