
   Zápisnica z 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  18.4.2018

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny – 5 poslancov.

PROGRAM podľa pozvánky na 36 . zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Nakladanie s majetkom obce
6) Záverečný účet obce za rok 2017
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi
8) Príprava plánovaných investícií
9) Príprava kultúrnych podujatí
10) Rôzne
11) Diskusia
12) 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 Zdenko Bránik a
Peter Ďureje.

3) Schválenie programu 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Poslanci schválili program rokovania.

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.  Poslanci  vzali  kontrolu
uznesení na vedomie.
 
5) Nakladanie s majetkom obce
 pri budovaní vodojemu bola zároveň budovaná aj nová elektrická prípojka, ktorá prechádza
po  obecnom  pozemku  parc.č.1123/1  a  prístupovej  ceste  parc.  čísla  1609/1  a  1609/2.  Pred
budovaním prípojky bola  uzatvorená  ZMLUVA č.  M/890/116/15  o  budúcej  zmluve  o  zriadení
vecného bremena na predmetné parcely. Po ukončení a skolaudovaní Vodojemu Kocurany 100 m3

požiadala  STVS  a.s.  Banská  Bystrica  o  uzatvorenie  Zmluvy  o  zriadení  vecného  bremena
č.M/9000890/139/18,  pričom  sa  jedná  celkom  o  1115  m2 v  cene  spolu  3.345,-  €.  Poslanci
uzatvorenie zmluvy schválili.
 Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č.533/31/2017 písm. m) dňa 24.11.2017 prevod
podielov obce v prospech Oľga Briatková, bytom Družstevná 717/32, Prievidza a Marta Bešornová,
bytom Energetikov 203/34, Prievidza. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu o prevode
nehnuteľností a odporúča starostovi obce ju podpísať.
 po  rokovaniach  so  zástupcami  Stredoslovenskej  distribučnej  a.s.  Žilina  o  využívaní
podperných bodov na uchytenie vedenia verejného osvetlenia,  obecného rozhlasu a kamerového
systému  boli  predložené  na  uzatvorenie  Zmluva  o  výpožičke  podperných  bodov  č.  Z-D-2018-
000480-00  a  Dohoda  o  spolupráci  č.  Z-D-2018-000481-00.  V  obidvoch  prípadoch  sa  jedná  o
bezplatné plnenie. Poslanci predloženú zmluvu a dohodu schválili.



6) Záverečný účet obce za rok 2017
Starosta informoval prítomných o dlhodobej práceneschopnosti p. Evy Špeťkovej, a preto Obec pri
ukončovaní ekonomického roka 2017 spolupracuje s Ing. Miroslavom Hyblom z Banskej Bystrice a
DT servisom Prievidza.  Práce na záverečnom účte za rok 2017 finišujú a záverečný účet bude
predložený na schválenie v mesiaci máj 2018. Poslanci vzali informácie na vedomie.
 
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi
Verejné  stretnutie  s  občanmi  obce  sa  uskutočnilo  23.3.2018  v  kultúrnom  dome  Kocurany,
zúčastnilo  sa  ho  29  občanov.  Prítomní  poslanci  sa  zaoberali  diskusnými  príspevkami  a
požiadavkami občanov, pričom starosta informoval že požadovaná značka „Pozor zver“ na chotári
je schválená a bude osadená v najbližšom čase pracovníkmi správy ciest TSK. Ostatné požiadavky
sú v riešení. Poslanci vzali informácie na vedomie.

8) Príprava plánovaných investícií

 ukončuje sa rekonštrukcia úprav priestorov kuchynky v kultúrnom dome, všetky práce sú
ukončené, montáž kuchynskej linky sa uskutoční dodávateľov 28.4.2018

 výstavba  sociálnych  zariadení  na  cintoríne  sa  začne  realizovať  začiatkom  mája  a  bude
ukončená do konca júna 2018

 podľa  neoficiálnych  informácií  z  PPA  obec  nebude  úspešná  pri  podanom  projekte  na
realizáciu  chodníkov  po  obci,  vzhľadom  na  stav  pripravenosti  majetkových  pomerov  a
postojom niektorých občanov, obec sa nebude uchádzať o finančné zdroje z fondov EU, ale
výstavbu chodníka bude plánovať z vlastných alebo iných zdrojov

 poslanci  boli  informovaní  o pripravovanej opakovanej  výzva 7.2 z PRV, kde by sme sa
mohli  zapojiť  s  projektom  rekonštrukcie  MK  k  MITANI,  čím  by  bola  rekonštrukcia
miestnych komunikácií ukončená v celej obci

9) Príprava kultúrnych podujatí
Prítomní boli informovaní o pripravovaných podujatiach na mesiace apríl a máj 2018. 
        -  Stavanie Mája 30.4.2018 zabezpečené aj s občerstvením

 výstup na Maguru – XII. ročník dňa 5.5.2018 – prihlásených 15 ľudí, obec preplatí náklady
na občerstvenie, dopravu si zabezpečí každý individuálne

 Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov 13.5. 2018 o 14.00 hod.
pre mamičky obec zakúpi darčekové balenie vreckoviek a občerstvenie

 vychádzka do prírody spolu so Šútovcami sa uskutoční 26.5.2018 so zrazom o 13.00 hod.
pred obecným úradom a potom sa bude pokračovať do máčovského

 oslavy 905.  výročia  I.  písomnej  zmienky o obci  sa  bude konať 16.6.2018 v športovom
areáli, program a moderovanie zabezpečuje Vojtech Bartko, ktorý už predložil predbežný
návrh  programu  osláv  a  rozpočtu.  Poslanci  predložené  návrhy  s  drobnými  zmenami
odsúhlasili na dopracovanie a predloženie na ďalšie rokovanie.

Poslanci vzali informácie o kultúrnych podujatiach na vedomie.

10) Rôzne
 predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Kocuranoch

Ján Škandík informoval, že starosta  obce Kocurany Ing. Vojtech Čičmanec si za rok 2017
splnil v zmysle čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov všetky náležitosti 

 poslanci schválili Petra Ďureje, aby zabezpečil fotografovanie predzáhradok v rámci súťaže
„Moja záhradke, môj dom 2018“

 



11)  Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

V Kocuranoch 18.4.2018                    Zapísal:  ....................................................
                       Ján Škandík

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
  Zdenko Bránik                                                         Peter Ďureje



Závery z rokovania
36. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 18.4.2018

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 548 /36 /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 predložených zmluvách od STVS a.s. Banská Bystrica, Oľga Briatková a Marta
Bešornová a Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

c) informácie o príprave Záverečného účtu za rok 2017

d) vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce dňa 23.3.2018
e) informácie o pripravovaných investíciach obce

f) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
g) informáciu  predsedu  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  obecnom  zastupiteľstve

v Kocuranoch, že starosta  obce Kocurany Ing. Vojtech Čičmanec si za rok 2017 splnil v zmysle
čl.  7  zákona  č.  357/2004  Z.z.  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov všetky náležitosti 

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

Uznesenie č. 549 /36 /2018  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Ján Škandík
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovania  Zdenko Bránik a Peter Ďureje

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

Uznesenie č. 550 /36 /2018  v     ktorom schvaľuje:

a) Program rokovania 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Nakladanie s odpadmi v obci
7) Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany
8) Informácie o priebehu úpravy kuchyne KD
9) Príprava kultúrnych podujatí v nasledujúcom období
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver 



b)  uzatvorenie  s STVS  a.s.  Banská  Bystrica  Zmluvy  o  zriadení  vecného  bremena
č.M/9000890/139/18,  z  dôvodu  vybudovanej  elektrickej  prípojky  k  novopostavenému
Vodojemu  100  m3,  na  pozemku  parc.  č.1123/1  a  pozemkoch  parc.  čísla  1609/1  a  1609/2,
celkom o 1115 m2 v cene spolu 3.345,- €. 

c)  kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľností v prospech Oľga Briatková, bytom Družstevná 717/32,
Prievidza a Marta Bešornová, bytom Energetikov 203/34, Prievidza

d)  uzatvorenie  Zmluvy  o  výpožičke  podperných  bodov  č.  Z-D-2018-000480-00  a  Dohodu  o
spolupráci č. Z-D-2018-000481-00 so Stredoslovenskou distribučnou a.s. Žilina o využívaní
podperných  bodov  na  uchytenie  vedenia  verejného  osvetlenia,  obecného  rozhlasu  a
kamerového systému.  V obidvoch prípadoch sa jedná o bezplatné plnenie. 

e)   zapojiť sa do výzvy 7.2 z PRV  projektom rekonštrukcie MK k MITANI
f)  fotografovanie predzahrádok do súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“ Petrom Ďureje

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  18.4.2018                                      Zapísal:                ...........................................
      Ján Škandík

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                                Zdenko Bránik                                                         Peter Ďureje

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


