
   Zápisnica z 37. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  16.5.2018

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny – 5 poslancov.

PROGRAM podľa pozvánky na 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti občanov
6) Záverečný účet obce za rok 2017

            Stanovisko hlavného kontrolóra
7) Čerpanie rozpočtu roka 2018 a návrh I. úpravy rozpočtu
8) Komunálne voľby 2018
9) Informácie o pripravovaných investíciach
10) Príprava kultúrnych podujatí
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  Peter  Ďureje  a
Miroslav Synko.

3) Schválenie programu 37. 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) Žiadosti občanov
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu
č.190/7 od p. Katarína Kováčová a p. Ivan Kováč, obidvaja bytom Kocurany 190/7. Opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy od 1.6.2018 do 31.5.2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili. 
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu
č.191/8 od p. Monika Adámiková a p. Lukáš Briatka, obidvaja bytom Kocurany 191/8. Opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy od 1.7.2018 do 30.6.2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili. 
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu č.192/12 od p.
Renáta  Majcherová,  bytom  Kocurany  192/12. Uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  od  1.7.2018  do
30.6.2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili.
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu
č.191/5  od  Ing.  Martina  Starychová  a Ing.  Peter  Starych,  obidvaja  bytom  Kocurany  191/5.
Opakované  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  od  1.7.2018  do  30.6.2021  poslanci  obecného
zastupiteľstva schválili. 
 na Obecný úrad bola doručená žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného
bytu č.192/2 od p. Jozef Olejník, bytom Kocurany 192/2. Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
od 1.7.2018 do 30.6.2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili.



-  na Obecný úrad bola doručená žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu
č.191/11 od p.  Ján Jágerský a p.  Erika Jágerská,  obidvaja bytom Kocurany 191/11. Opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy od 1.7.2018 do 30.6.2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili. 
-  na Obecný úrad bola doručená žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu
č.191/7 od p. Pavel Hlinka a p. Marianna Hlinková, obidvaja bytom Kocurany 191/7. Opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy od 1.7.2018 do 30.6.2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili. 

6) Záverečný účet obce za rok 2017. Stanovisko hlavného kontrolóra.
Záverečný účet obce Kocurany za rok 2017 predložil prítomným starosta obce. Spracovaný bol za
pomoci firmy DT Servis Prievidza a spoločnosti p. Miroslava Hybla Banská Bystrica. Materiál bol
zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle obce. Neboli doručené žiadne pripomienky
k predloženému materiálu.  K záverečnému účtu predložila stanovisko aj  Ing. Kamila Topoľská,
hlavná kontrolórka  obce,  v  ktorom nemala  pripomienky k  zostavenému materiálu  a  odporučila
poslancom schváliť  Záverečný účet  obce Kocurany za rok 2017 bez  výhrad.  Poslanci  schválili
Záverečný účet obce Kocurany za rok 2017 bez výhrad. 
 
7) Čerpanie rozpočtu roka 2018 a návrh I. úpravy rozpočtu
Čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 predložil starosta obce. V príjmovej časti rozpočtu je plnenie podľa
plánu,  na položkách prenájom pozemkov,  úroky z vkladov a vo finančných operáciach  prijatie
finančných vkladov je prekročené, a preto je pripravený návrh na I. úpravu v uvedených položkách
navýšením. Vo výdavkovej časti je plnenie v súlade s plánom, návrh je zvýšenie položky všeobecné
služby  o  1.770  €  a  vo  finančných  operáciach  doplniť  vrátenie  finančnej  zábezpeky.  Čerpanie
rozpočtu a návrh I. úpravy rozpočtu je uvedené v písomnom materiály. Celková suma rozpočtu v
príjmovej aj výdavkovej časti sa nemení.

8) Komunálne voľby 2018
- Obecné zastupiteľstvo obce Kocurany určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie rokov 2018 -
2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kocurany v počte 5.
-  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Kocurany  určuje  v súlade  s  §  11  ods.  4  písm.  i)  zák.  SNR č.
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  na  celé  nasledujúce  volebné
obdobie rokov 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Kocurany na plný úväzok.

9) Informácie o pripravovaných investíciach
- vybudovanie sociálnych zariadení na cintoríne zabezpečujú   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). 
-  prítomní boli informovaní o výsadbe zelené pred urnovou stenou na cintoríne a oboznámení s
ponukou od  Ing. Stanislava Balabasová, LandDesign,  Mierová 29, 05971 Ľubica okr. Kežmarok,
pracovisko Nitrianske Sučany 16, 972 01 Prievidza. Celková cena prác a materiálu je 607,10 €.
Poslanci schválili realizáciu zámeru výsadby zelene na cintoríne pred urnovou stenou.



-  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  pripravujú  realizáciu  výstavby  detského  ihriska  pri  bytových
domoch, predmetom zákazky je nákup detských ihriskových prvkov pre Obec Kocurany, vrátane
terénnych  úprav,  dopravy,  montáže,  osadenia  a  ukončenie  revíznou  správou,  predpokladaná
hodnota zákazky je 8.000,- € bez DPH, momentálne prebieha verejné obstarávanie

10) Príprava kultúrnych podujatí

– dňa 26.5.2018 sa uskutoční turistická vychádzka do prírody spojená so stretnutím občanov
susedných katastrov obcí Šútovce, Máčov a Banky. Podujatie je organizačne zabezpečené.

– Oslavy 905. výročia obce v dňoch 16. a 17.6.2018 sú zabezpečované v spolupráci s pánom
Vojtechom Bartkom, navrhnuté a vytlačené sú plagáty a pozvánky na podujatie. Poslanci
schválili zabezpečenie prezentačných materiálov obce, ktoré sa budú predávať na podujatí,
jedná sa o hrnčeky, nožíky, svietidla, tašky a iné.

11) Rôzne
 prítomní poslanci boli oboznámení s požiadavkov pani Aleny Špeťkovej ohľadom výstavby

záhradnej chatky na pozemku vedľa cintorína a s podmienkami výstavby dočasnej stavby so
zriadením vecného bremena

 na  ďalšie  rokovanie  zastupiteľstva  bude  pripravený  návrh  na  prehodnotenie  aktuálnosti
územno plánovacej dokumentácie obce a možné zmeny a doplnky č.2

 
12)  Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

V Kocuranoch 16.5.2018                    Zapísal:  ....................................................
                       Ján Škandík

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
 Peter Ďureje          Miroslav Synko



Závery z rokovania
37. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 16.5.2018

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 551 /37 /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  doručených  žiadostiach  ohľadom uzavretia  opakovaného  prenájmu nájomných

bytov
c) informácie o čerpaní rozpočtu k 31.3.2018
d) informácie, že Obecné služby Kocurany s.r.o. pripravujú realizáciu výstavby detského ihriska

pri bytových domoch, kde predmetom zákazky je nákup detských ihriskových prvkov, vrátane
terénnych  úprav,  dopravy,  montáže,  osadenia  a  ukončenie  revíznou  správou,  predpokladaná
hodnota zákazky je 8.000,- € bez DPH a momentálne prebieha verejné obstarávanie

e) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
f) požiadavku  pani  Aleny  Špeťkovej  ohľadom  výstavby  záhradnej  chatky  na  pozemku  vedľa

cintorína
g) informácie o príprave materiálu na prehodnotenie aktuálnosti územno plánovacej dokumentácie

obce a možné zmeny a doplnky č.2

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

Uznesenie č. 552 /37 /2018  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Ján Škandík
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovania  Peter Ďureje a Miroslav Synko

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

Uznesenie č. 553 /37 /2018  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 37. zasadnutia obecného zastupiteľstva

4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Záverečný účet obce za rok 2017
          Stanovisko hlavného kontrolóra
7) Čerpanie rozpočtu roka 2018 a návrh I. úpravy rozpočtu
8) Komunálne voľby 2018
9) Informácie o pripravovaných investíciach
10) Príprava kultúrnych podujatí
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Záver

b)  opakované uzatvorenie zmluvy na nájomný byt č. 190/7 pre p. Katarínu Kováčovu a p. Ivana
Kováča, bytom Kocurany 190/7 od 1.6.2018 do 31.5.2021  

c)  opakované uzatvorenie zmluvy na nájomný byt č. 191/8 pre p. Moniku Adámikovú a p. Lukáša
Briatku, bytom Kocurany 191/8 od 1.7.2018 do 30.6.2021   



d)   zaradenie do zoznamu uchádzačov o byt Renáta Majcherová, bytom Kocurany 192/12
e)   pridelenie bytu č. 192/12 pre Renáta Majcherová, bytom Kocurany 192/12 na obdobie od  
      1.7.2018 do 30.6.2021
f)  opakované uzatvorenie zmluvy na nájomný byt č. 191/5 pre Ing. Martina Starychová a Ing. Peter
     Starych, bytom Kocurany 191/5 od 1.7.2018 do 30.6.2021  
g) opakované uzatvorenie zmluvy na nájomný byt č. 192/2 pre p. Jozef Olejník, bytom Kocurany 
    192/2 od 1.7.2018 do 30.6.2021    
h) opakované uzatvorenie zmluvy na nájomný byt č. 191/11 pre p. Ján Jágerský a p. Erika Jágerská,

bytom Kocurany 191/11 od 1.7.2018 do 30.6.2021   
i) opakované uzatvorenie zmluvy na nájomný byt č. 191/7 pre p. Marianna Hlinková a p. Pavel

Hlinka, bytom Kocurany 191/7 od 1.7.2018 do 30.6.2021
j)   Záverečný účet obce Kocurany za rok 2017 bez výhrad
k)  I. úpravu rozpočtu obce Kocurany za rok 2018 nasledovne:

l)  určiť  v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na  celé  nasledujúce  volebné  obdobie  rokov 2018 -  2022 počet  poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Kocurany v počte 5.
m) určiť  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších  predpisov  na  celé  nasledujúce  volebné  obdobie  rokov  2018  -  2022  rozsah  výkonu
funkcie starostu obce Kocurany na plný úväzok.
n)  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). 
o)  realizáciu  výsadby  zelene  pred  urnovou  stenou  na  cintoríne  podľa  ponuky  Ing.  Stanislavy
Balabasovej,  LandDesign,  Mierová  29,  05971  Ľubica  okr.  Kežmarok,  pracovisko  Nitrianske
Sučany 16, 972 01 Prievidza v celkovej cene prác a materiálu 607,10 €
p) pri požiadavke pani Aleny Špeťkovej ohľadom výstavby záhradnej chatky na pozemku vedľa 
cintorína uplatniť podmienku dočasnej stavby so zriadením vecného bremena

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  16.5.2018                                      Zapísal:                ...........................................
      Ján Škandík

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                             Peter Ďureje                                                         Miroslav Synko

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

Názov Upravený Čerpanie I. úprava Po úprave

212002 Prenájom pozemkov
242 Úroky z vkladov 100 113,30 350 450
456002 Prijaté finančné zábezpeky 0 912,00 912 912
637004 Všeobecné služby
819002 Vrátené finančné zábezpeky 0 912,00 912 912

Ekon.kl.

1 000 1 657,50 1 420 2 420

13 000 1 147,18 1 770 14 770


