
   Zápisnica z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  28.2.2018

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2017
7) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2017

Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017
8) Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2017
9) Príprava a realizácia investičných zámerov obce
10) Príprava kultúrnych podujatí v nasledujúcom období
11) Rôzne
12) Diskusia
13) 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 Miroslav Synko a
Miroslav Šemrinec.

3) Schválenie programu 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Starosta predložil návrh na zmenu bodu 8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce. Poslanci
schválili program rokovania vrátane zmeny bodu 8).

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 boli  doručené žiadosti  nájomníkov o opakované uzatvorenie nájomnej  zmluvy,
ktorých platnosť končí 30.6.2018. Žiadosti neboli úplné, preto neboli zaradené na rokovanie OZ.

6) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2017
Správu o  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  za  rok 2017 a Správu o činnosti  a  výsledku
kontrol  predložila  hlavná  kontrolórka  obce  Ing.  Kamila  Topoľská.  Poslanci  vzali  správy  na
vedomie.            

7) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2017
    Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017
Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2017 predniesol konateľ
Ing. Vojtech Čičmanec. Spoločnosť zabezpečovala činnosti na základe zmluvy s Obcou Kocurany o
výkone  správy  zvereného  majetku  obce.  Zabezpečovala  prevádzku,  údržbu  a platby  za  energie
v spravovaných objektoch. Jedná sa o nasledovné objekty: Obecný úrad, č. súp. 105, na parcele č.



367, Kultúrny dom, č. súp. 108, na parcele č. 368, Dom smútku na parcele č. 591, Budova bývalej
školy č.  súp. 128, na parcele  č.  553, Športovo – oddychový areál č. súp. 157, na parc.  č. 546,
Verejné osvetlenie, Bytový dom Nižovec, č. súp. 189 a 190, na parcele č. 665/21, Bytový dom
Nižovec, č. súp. 191 a 192, na parcele č. 665/29, Priľahlé pozemky k Obecnému úradu - parcely č.
125/1, 124, 135/1, 133/2, 136,5 a 129, Miestna komunikácia pri Obecnom úrade – parcely č. EKN
č.130 a CKN č. 391, Miestna komunikácia pri Beňov – parcela č. EKN č.82, Miestna komunikácia
pri Briatkov – parcely č. CKN č. 485, Miestna komunikácia pri Srnov – parcely č. EKN č.190/1,
Miestna komunikácia k Hianikov – parcely č. EKN č.211/1, Miestna komunikácia pri bytovke –
parcely č.  CKN č.  665/23 a  „Ihrisko Vyšovec“   na parcelných číslach  CKN č.1123/1-  ostatná
plocha o výmere 3478 m2 a č.1123/2 - ostatná plocha o výmere 191m2.  
Spoločnosť CzechCoating  Sk s.r.o.  Dubnica nad Váhom má v prenájme Budovu bývalej  školy,
Kocurany č.128 a Koruna s.r.o. Žilina má v prenájme časť priestorov Kultúrneho domu, č. súp. 108
- Predajňa potravín, za čo platili zmluvne dohodnuté nájomné.
Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči Magna Energia Piešťany za dodávky zemného plynu  a za
dodávky elektrickej energie do spravovaných objektov. 
V roku 2017 spoločnosť Obecné služby s.r.o. Kocurany realizovala pre Obec Kocurany výstavbu
urnovej steny s osadením sochy  na miestnom cintoríne v hodnote 21 397,87 €.
Plnili sa aj všetky povinnosti voči daňovému úradu a to hlavne pri podávaní daňového priznania k
dani z motorových vozidiel,  podaní  daňového priznania  k DPH a daňového priznania k dani  z
príjmov právnickej osoby. Správu a výkon účtovnej agendy zabezpečuje spoločnosť DT servis s.r.o.
Prievidza.
Hospodársky  výsledok  spoločnosti  bol  pred  zdanením  zisk  vo  výške  1.063,72  €.  Z dôvodu
zavedenia daňovej licencie  podľa  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 46 b) je daňovou
licenciou  minimálna  daň,  čo  predstavuje  960,-  €.   Čistý  hospodársky výsledok spoločnosti  po
zdanení je zisk 103,72 €.  
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú hospodársky výsledok zisk vo výške 103,72 € a
hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 5,19 € a
sumu 98,53 € použiť na pokrytie straty minulých rokov.

8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
Starosta  navrhol  termín  konania  verejného stretnutia  s  občanmi  dňa  23.3.2018 o  18.00 hod.  v
kultúrnom dome. Navrhovaný program:

1) Otvorenie 
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2017
     Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
3) Schválený rozpočet na rok 2018

              Investičné zámery v roku 2018
          4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2017

5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

Poslanci termín konania a program verejného stretnutia schválili.

9) Príprava a realizácia investičných zámerov
a) začali sa práce na úprave kuchynky s prepojením na sálu kultúrneho domu,  je vymurovaná nová
stena do sály KD, objednali sa nové dvere s drevenými obložkami a okienko na vydávanie jedál.
Pokračovať  sa  bude  búraním priečky,  prerobením elektroinštalácie.  Poslanci  schválili  návrh  na
vyrobenie a osadenie kuchynskej linky vrátane už zakúpenej umývačky riadu. Predbežný termín
ukončenia do 15.3.2018   

        



b) budovanie WC na cintoríne

prebiehajú  projekčné  práce  a  príprave  na  ohlásenie  drobnej  stavby,  následne  Obecné  služby
Kocurany s.r.o.  vykoná prieskum trhu na dodávateľa na prác, termín ukončenia 30.6.2018.
c)  detské  ihrisko  pri  bytovkách  sa  bude  realizovať  z  vlastných  zdrojov,  upraví  sa  projektová
dokumentácia, objedná sa geodetické zameranie plochy pod ihrisko, termín dokončenia 30.5.2018

10) Príprava kultúrnych podujatí vo februári

 v dňoch 9. a 10.3.2018 sa uskutoční návšteva družobnej obce Lukoveček pri  príležitosti
otvorenia výstavy výtvarných diel a odsúhlasenia podujatí pri 10. výročí spolupráce obcí   

 termín osláv 905. výročia  sa stanovil na dni 16. a 17.6.2018, zároveň budú pozvaní aj hostia
z Lukovečka pripomenieme si 10. výročie spolupráce

11) Rôzne
 starosta  informoval  prítomných  o  knižnej  publikácií  pre  deti  „Úsmev  na  dobrú  noc“,  ktorú
napísala a vydala Lucia Benková, naša obyvateľka,  Obec bude nápomocná pri  vydávaní  ďalšej
pripravovanej publikácie „Paleta života“, bude podaná žiadosť o finančný príspevok od TSK
 prebieha komunikácia so SSE-D Žilina ohľadom výmeny podperných bodov rozvodnej siete NN
a rekonštrukcie  vedenia,  zo strany obce je potrebné zmapovať  umiestnenie  rozhlasu,  verejného
osvetlenia a vodičov kamerových systémov na stĺpoch SSE-D
 obec má spracovaný virtuálny cintorín, nebol však aktualizovaný od roku 2008, preto je potrebné
urobiť aktualizáciu cez súčasného dodávateľa 3W Slovakia s.r.o.

9)  Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.

10) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 28.2.2018                    Zapísal:  ....................................................
                       Ján Škandík

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



Závery z rokovania
34. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 28.2.2018

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 542 /34 /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) správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 a Správu o činnosti a výsledku

kontrol
d) informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2017

e) informácie o pripravovaných investičných zámeroch
f) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
g) informácie o knižných publikáciach od autorky Lucie Benkovej z Kocurian
h) informácie o podkladoch pre pripravovanú zmluvu s SSE-D o využití ich podperných bodov pre

osadenie obecného rozhlasu, verejného osvetlenia a rozvodov kamerových systémov
i) informácie o potrebe aktualizácie virtuálneho cintorína obce

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

Uznesenie č. 543 /34 /2018  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Ján Škandík
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Miroslav Synko a Miroslav Šemrinec

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

Uznesenie č. 544 /34 /2018  v     ktorom schvaľuje:

a) Program rokovania 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2017

     Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2017
7) Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi
9) Príprava a realizácia investičných zámerov obce
10) Príprava kultúrnych podujatí v nasledujúcom období
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Záver



b)  hospodársky výsledok zisk vo výške 103,72 € a hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu
zákonného rezervného fondu v sume 5,19 € a sumu 98,53 € použiť na pokrytie straty minulých
rokov

c)  termín verejného stretnutia s občanmi dňa 23.3.2018 o 18.00 hod. v KD
d) v rámci úprav kuchynky v kultúrnom dome osadenie novej kuchynskej linky
e) realizáciu detského ihriska pri bytových domoch z vlastných kapitálových zdrojov
f) termín konania osláv 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci v dňoch 16. a 17.6.2018
g) realizáciu aktualizácie virtuálneho cintorína obec Kocurany súčasným dodávateľom  
    spoločnosťou 3W Slovakia s.r.o.

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  28.2.2018                                      Zapísal:                ...........................................
      Ján Škandík

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

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


