Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 21.1.2019
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Príprava kultúrnych a športových podujatí
7) Rôzne
8) Diskusia
9) 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.
Miroslav Synko.
3) Schválenie programu 2. 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 boli
splnené.
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- Katarína Pršová, bytom Kocurany č. 191/6 podala žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na
nájomný byt č. 191/6 ku dňu 30.4.2019. Poslanci žiadosť zobrali na vedomie.
- Ľubor Bešorna, bytom Kocurany č. 192/5 podal žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy
na nájomný byt č. 192/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 192/5 pre Ľubor Bešorna, bytom Kocurany
č.192/5 od 1.3.2019 do 28.2.2022.
- Ján Bakalár a Petra Bakalárová, bytom Kocurany č. 189/6 podali žiadosť o opätovné uzatvorenie
nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/6.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 3-izbového bytu č. 189/6 pre Ján Bakalár a Petra
Bakalárová, bytom Kocurany č. 189/6 od 1.4.2019 do 31.3.2022.
- Ing. Petra Briatková a Branislav Briatka, bytom Kocurany č.129, požiadali o predĺženie nájomnej
zmluvy č. 11/2016 o prenechaní časti nehnuteľnosti zapísaných v EN LV č.1139 k.ú. Kocurany
parcelné č.827 ostatná plocha o výmere 1344 m2 na dočasné užívanie - ako ekonomický prenájom,
ktorá bola uzatvorená 16.6.2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2016,
v ktorom sa upraví čl. II ods. 2 nasledovne:
Táto zmluva sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2022 s ponechaním možnosti pre prenajímateľa
v prípade potreby ukončiť nájom s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
- Martina Adámiková a Milan Adámik, bytom 190/6 požiadali Obec Kocurany o prehodnotenie
výpovede z nájomného bytu č. 190/6, kde im skončila platnosť nájomnej zmluvy k 31.12.2018.
Dlžné nájomné sa zaviazali splácať v splátkovom kalendári mesačne sumou 120,- €. Obecné
zastupiteľstvo o uzavretí novej jednoročnej nájomnej zmluvy rozhodne na februárovom rokovaní
OZ podľa dodržiavania platobnej disciplíny splátkového kalendára.

- na obecný úrad bola dňa 4.12.2018 doručená podpisová akcia občanov o zaradenie komunikácie
na Pieskovne do investičného plánu na roky 2019-2022. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o
opakovanú požiadavka, ktorá už bola riešená aj s občanmi aj na verejnom stretnutí, uskutoční sa
pracovné stretnutie s dotknutými občanmi dňa 30.1.2019 o 17.30 hod. v sále kultúrneho domu, na
ktoré budú pozvaní písomnou pozvánkou.
6) Príprava kultúrnych a športových podujatí
a) Koštovka destilátov sa uskutoční 23.2.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v kultúrnom dome
Kocurany, pravidlá súťaže sa nemenia
b) Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou bude 2.3.2019, sprievod masiek zabezpečí DHZ
Kocurany – ženy, hudbu do sprievodu Jozef Baláž – ZUŠ Bojnice a pochovávanie basy v
kultúrnom dome FS Hájiček z Chrenovca Brusna. Kultúrna komisia sa stretne 30.1.2019 o 18.00
hod. v kancelárií starostu obce.
7) Rôzne
 starosta informoval prítomných o výsledkoch čerpania rozpočtu obce k 31.12.2018 a o príprave
podkladov pre prípravu Záverečného účtu obce za rok 2018.
 starosta informoval prítomných o novele zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
ktorou obec dostala povinnosti v oblasti odchytu a starostlivosti o túlavých psov, obec nemá
oprávnenie na odchyt túlavých psov ani útulok pre zvieratá, preto písomné osloví známe stanice v
okrese Prievidza
 starosta informoval prítomných o pripravenom Dotazníku pre občanov, ktorým by sa
aktualizoval PHSR obce Kocurany a zároveň spoznal názor občanov na plánované investičné
zámery obce Kocurany na obdobie 2019-2022. Dotazníky roznesú a pozbierajú od občanov
poslanci OZ.
 starosta informoval prítomných o výsledku verejnej súťaže na vývoz a likvidáciu komunálneho
odpadu z obce Kocurany, víťazom sa stala firma T+T s.r.o. Žilina
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce k podpisu zmluvy na obdobie rokov 2019-2021.
 starosta informoval prítomných o fungovaní stavebného úradu v obci, kde odbornú činnosť od
roku 2019 vykonáva pre obec Kocurany Ing. Vladimíra Richterová, ktorá bude zatiaľ zabezpečovať
svoj výkon každú stredu v nepárny týždeň v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. priamo na obecnom
úrade Kocurany
 starosta informoval prítomných o možnosti založiť Občianske združenie pre Obec Kocurany za
účelom získavania 2 % z daní príjmov fyzických a právnických osôb, poslanci odporučili starostovi
predložiť podklady na ďalšie rokovanie OZ
 zo strany poslancov bola vznesená požiadavka na úpravu autobusového spoja s posunom 15.30
hod. na 15.40 hod., aby tento spoj mohli využívať pri vyzdvihnutí detí z MŠ Opatovce nad Nitrou
8) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
9) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Kocuranoch 23.1.2019

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

Zapísal: ....................................................
Ján Škandík
.....................................................
Miroslav Synko

Závery z rokovania
2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 23.1.2019
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 578 / 2/2019 v ktorom berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenie boli splnené
informácie o žiadostiach doručených na obecný úrad
informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
informácie o čerpaní rozpočtu k 31.12.2018
informácie o zákone č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a z neho vyplývajúcich
povinnostiach pre obec
informácie o pripravovanom dotazníku pre občanov, ako formu aktualizácie PHSR a zároveň
podklad pre plánovanie investičných zámerov obce na roky 2019 – 2022
informácie o výsledku verejného obstarávania na vývoz a likvidáciu komunálnych odpadov
informácie o fungovaní stavebného úradu obce Kocurany
informácie o možnosti založenia Občianskeho združenia
požiadavku na zmenu autobusového spoja z 15.30 hod. na 15.40 hod.
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

Uznesenie č. 579 / 2/2019 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Ján Škandík
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Peter Ďureje a Miroslav Synko
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 580 / 2/2019 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Príprava kultúrnych a športových podujatí
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
b) pridelenie bytu č. 192/5 pre Ľubor Bešorna, bytom Kocurany č. 192/5 od 1.3.2019 do 28.2.2022
c) pridelenie bytu č. 189/6 pre Ján Bakalár a Petra Bakalárová, bytom Kocurany č. 189/6 od
1.4.2019 do 31.3.2022

d) pre Ing. Petra Briatková a Branislav Briatka, bytom Kocurany č.129 predĺženie nájomnej zmluvy
č. 11/2016 o prenechaní časti nehnuteľnosti zapísaných v EN LV č.1139 k.ú. Kocurany parcelné
č.827 ostatná plocha o výmere 1344 m2 na dočasné užívanie - ako ekonomický prenájom, ktorá
bola uzatvorená 16.6.2016 a to formou Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2016, v ktorom sa upraví čl. II
ods. 2 nasledovne:
Táto zmluva sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2022 s ponechaním možnosti pre prenajímateľa
v prípade potreby ukončiť nájom s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
e) splátkový kalendár pre Martinu Adámikovú a Milana Adámika, bytom Kocurany č. 190/6 na
splácanie dlžného nájomného sume 120,- €/mesačne.
f) uskutočnenie pracovného stretnutia s občanmi podpisovej akcie za zaradenie komunikácie na
Pieskovni do plánu zámerov na roky 2019-2022 dňa 30.1.2019 o 17.00 hod. v kultúrnom dome
hlasovanie poslancov:

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

Uznesenie č. 581 / 2/2019 v ktorom odporúča starostovi obce:
a) osloviť známe karanténne a odchytné stanice zvierat v okrese Prievidza, za účelom naplnenia
povinností vyplývajúcich zo zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
b) podpísať zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s firmou T+T, a.s. Žilina ako
víťazom verejného obstarávania
c) pripraviť podklady na založenie Občianskeho združenia obce Kocurany
d) prerokovať so SAD a.s. Prievidza možnosť posunu autobusového spoja z 15.30 na 15.40 hod.
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
V Kocuranoch 23.1.2019

Zapísal:

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

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

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

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

