
   Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  20.2.2019

Počet  prítomných  podľa  pripojenej  prezenčnej  listiny,  prítomní  všetci  poslanci  OZ  a   hlavná
kontrolórka obce.

PROGRAM podľa pozvánky na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Zásady odmeňovania – úprava
7) Smernica o verejnom obstarávaní
8) Opatrovateľská služba v obci
9) Ukončenie nájomnej zmluvy s RDP Koš
10) Výsledok hospodárenie Obecné služby Kocurany s.r.o.
11)  Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2018
12) Príprava kultúrnych a športových podujatí
13) Rôzne
14) Diskusia
15) 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  zapisovateľku  zápisnice  bola  určená  Vladimíra  Beňadiková  a  za  overovateľov  zápisnice  p.
Zdenek Bránik a p. Miroslav Šemrinec.

3) Schválenie programu 3. 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
-  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,- €.  V prípade
nesplácania  navrhnutého  splátkového  kalendára  bude  obec  postupovať  zaslaním  výzvy  na
uhradenie doterajšieho dlhu a oznámením okamžitého uvoľnenia bytových priestorov. 
-  Jozef Boledovič a Alena Boledovičová, bytom Kocurany č. 189/5 podali žiadosť o opakované
uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/5, nakoľko im ku dňu 28.2.2019 končí platnosť.
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  pridelenie  bytu  č.  189/5  pre  Jozef  Boledovič  a  Alena
Boledovičová, bytom Kocurany č. 189/5 od 1.3.2019 do 28.2.2022.
-  Ján Bakalár a Petra Bakalárová, bytom Kocurany č. 189/6 podali žiadosť o ukončenie nájomnej
zmluvy na nájomný byt č. 189/6 k 31.3.2019. Poslanci berú na vedomie.
- na Obecný úrad  podala žiadosť o pridelenie nájomného bytu Eva Horváthová, bytom Sebedražie
Boriny 462/12, 972 05 aj s dvomi deťmi. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu
uchádzačov o trojizbový byt Eva Horváthová, bytom Sebedražie Boriny 462/12, 972 05. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie trojizbového bytu č. 189/6 pre Eva Horváthová, bytom
Sebedražie od 1.4.2019 do 31.3.2022.



- Miroslav Baláž a Júlia Balážová, bytom Kocurany č. 192/11 podali žiadosť o ukončenie nájomnej
zmluvy na nájomný byt č. 192/11 k 28.2.2019. Poslanci berú na vedomie.
- na Obecný úrad  podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu Miroslav Kotrík, bytom Kocurany
č.103  a  Lucia  Francová,  bytom  Zemianske  Kostoľany,  Domovina  251/8,  972  43. Obecné
zastupiteľstvo  schvaľuje  zaradenie  do  zoznamu  uchádzačov  o dvojizbový  byt Miroslav  Kotrík,
bytom Kocurany č.103 a Lucia Francová, bytom Zemianske Kostoľany, Domovina 251/8, 972 43.
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  pridelenie  dvojizbového  bytu  č.  192/11  pre  Miroslav  Kotrík,
bytom Kocurany č.103 a Lucia Francová bytom Zemianske Kostoľany, Domovina 251/8, 972 43 od
1.3.2019 do 28.2.2022.
- Patrik Vaňo a Dominika Antolová, bytom Kocurany č. 189/2 podali žiadosť o ukončenie nájomnej
zmluvy na nájomný byt č. 189/2 k 31.3.2019. Poslanci berú na vedomie.
- na Obecný úrad  podala žiadosť o pridelenie nájomného bytu Petra Adámiková, bytom Kocurany
č.70  a  Patrik  Jakal,  bytom  Zemianske  Kostoľany  972  43. Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje
zaradenie  do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt Petra  Adámiková,  bytom Kocurany č.70 a
Patrik Jakal, bytom Zemianske Kostoľany 972 43.
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  pridelenie  dvojizbového  bytu  č.  189/2  pre  Petra  Adámiková,
bytom  Kocurany  č.70  a  Patrik  Jakal,  bytom  Zemianske  Kostoľany  972  43  od  1.4.2019  do
31.3.2022. 

6) Zásady odmeňovania – úprava
Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR
č.369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších predpisov vydáva Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva. Zásady odmeňovania boli upravené v bodoch výšky odmeny:

-  poslancov obecného zastupiteľstva na sumu: 40,00 € za účasť na rokovaní
-  odmena kronikára za zápis na sumu:    5,00 €
-  vedenie obecnej kroniky na sumu:            100,00 €

Poslanci schválili navrhované zmeny a Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

7) Smernica o verejnom obstarávaní
Starosta  informoval  prítomných o Smernici  o verejnom obstarávaní  obce Kocurany k zákazkám
s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá je platná
od 2.1.2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie novú Smernicu o verejnom obstarávaní obce Kocurany.

8) Opatrovateľská služba v obci
Na výkon opatrovateľskej  služby bola obec úspešná s projektom „Opatrovateľská služba v obci
Kocurany“  v rámci  výzvy  Operačného  programu  Ľudské  zdroje,  čím  sa  stáva  prijímateľom
nenávratného  finančného  príspevku  vo  výške:  14 820,00  €.  Finančný  príspevok  je  účelového
charakteru  a čiastočne  pokrýva  cenu  práce  v rámci  poskytovania  opatrovateľskej  služby  v obci
Kocurany. Financovanie bude prebiehať formou zálohových platieb zasielaných na účet obce. Obec
je zároveň povinná mesačne predkladať Implementačnej agentúre Žiadosti  o platby a predpísanú
povinnú dokumentáciu k vyúčtovanie poskytnutého príspevku. Ako odborného garanta má obec
uzatvorenú zmluvu o dielo zo dňa 13.2.2019 s Mgr. Ivanou Palovčíkovou. Za vykonávanú činnosť
podľa zmluvy patrí zhotoviteľovi odmena a to:

 podľa  čl.  I  písm.  a)  a  b)  vo  výške  200  eur  do  30  dní  odo  dňa  odovzdania  diela
Objednávateľovi

 podľa čl. I písm. c) vo výške 50 eur za každú ŽoP do 30 dní odo dňa vypracovania ŽoP

 podľa čl. I písm. d) vo výške 100 eur za každú monitorovaciu správu do 30 dní odo dňa
vypracovania správy

 podľa čl. I písm. e) bezodplatne



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o prebiehajúcom projekte a schvaľuje Zmluvu o
dielo s Mgr. Ivanou Palovčíkovou, bytom Poluvsie 194 zo dňa 13.2.2019 vrátane odmeňovania.

9) Ukončenie nájomnej zmluvy s RDP Koš
Starosta  informoval  prítomných  o  platnej  Nájomnej  zmluve  č.1539  na  nájom  pozemku  na
poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, uzavretej v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z.
druhá časť, §§ 663-684 Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č.229/91
Zb. v znení neskorších predpisov o úprave vlastníckych vzťahov k pôde medzi Obcou Kocurany a
Roľníckym družstvom podielnikov Koš z  roku 2015 na  obdobie  od 1.7.2015 do 30.6.2020.  V
zmysle čl. VII ods. 1 je potrebné zmluvu vypovedať 1 rok pre ukončením platnosti, lebo inak sa
automaticky predlžuje o 1 rok. 
Poslanci  schválili  ukončenie Nájomnej  zmluvy č.1539 a zaslanie  RDP Koš písomnej  výpovede
zmluvy k 30.6.2020 so žiadosťou o odovzdanie nehnuteľností.

10) Výsledok hospodárenie Obecné služby Kocurany s.r.o.
Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2018 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.
Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči Magna Energia Piešťany za dodávky zemného plynu  a za
dodávky elektrickej energie do spravovaných objektov, celkové náklady boli v sume 4373,32 €. 
V roku 2018 spoločnosť Obecné služby s.r.o. Kocurany realizovala pre obec Kocurany investičné
zámery  a  to  výstavbu  sociálneho  zariadenia  na  miestnom  cintoríne  v hodnote  5 839,24  €,
rekonštrukciu  kuchynky  v Dome  kultúry  v hodnote  1 947,12  €  a výstavbu  detského  ihriska  pri
bytovom dome v hodnote 4 193,00 €. Na nákup drobného materiálu čerpala sumu 556,38 €.
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 2 582,24 €.  Daň z príjmu
predstavuje 463,92 €.  Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je zisk 2 118,32 €.  
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú hospodársky výsledok zisk vo výške 2 118,32 €.
Hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 105,92 € a sumu
2 012,40 € použiť na pokrytie straty minulých rokov.
Obecné služby Kocurany s.r.o. realizovali vybudovanie kanalizačnej prípojky v športovom areáli v
náklade 1658,- €.  Na realizovanú kanalizačnú prípojku v športovom areáli pre spoločnosť  Obecné
služby Kocurany s.r.o. poslanci schválili poskytnutie kapitálového výdavku v sume 1.600,- € 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). 

11) Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predniesla prítomným správu hlavného kontrolóra
obce za rok 2018. Poslanci správu zobrali na vedomie.

12) Príprava kultúrnych a športových podujatí
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,  akcia  bola  vopred  ohlásená  prostredníctvom  obecného
rozhlasu a formou plagátov na autobusových zastávkach  
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. 

13) Rôzne
-  starosta informoval prítomných o vyhlásení výzvy na poskytnutie dotácie na program Podpora
rozvoja športu v roku 2019, podprogram č.4 – nákup športovej techniky. V rámci žiadosti by obec
dobudovala  v  športovom areáli  výstavbu  exteriérových  fitnes  prvkov  v  počte  8  kusov.  Možná
dotácia je do výšky 6 000,00 € a spolufinancovanie min. 5 %. 
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  Žiadosť  o  poskytnutie  dotácie  z  úradu  vlády  SR  a  tiež  5  %
spolufinancovanie projektu na výstavbu exteriérových fitnes prvkov.
- Starosta informoval prítomných o žiadosti o zmenu územného plánu obce Kocurany v lokalite s
parcelami č.753 a č.1578 v súkromnom vlastníctve. Poslanci obecného zastupiteľstva sa oboznámili
s  platným Územným plánom obce.  Obec  ako  orgán  ÚP preskúmala  v zmysle  §  30  zákona  č.
50/1976  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len
„stavebný  zákon“)  aktuálnosť  územnoplánovacej  dokumentácie  a  posúdila  platný  ÚPN  obce
Kocurany ako aktuálny, bez potreby súčasného obstarania Zmien a doplnkov. 

 Starosta  informoval  prítomných  o zvýšení  ceny  za  prevádzku  a  aktualizáciu  softvérového
vybavenia Korwin od firmy Datalan,  ktorý sa používa na obecnom úrade.  Jedná sa o finančnú
politiku  spoločnosti,  softvér  je  potrebný  a  kompatibilný  aj  s  DCOM,  zvýšenie  ceny  bude
akceptované po rokovaní s dodávateľom
 starosta informoval prítomných o pripravovanom nákupe inventáru a reklamných predmetov:
a) teflónové obrusy bielej farby, rozmer 140x270 cm - 10 ks (zakúpi Obecné služby Kocurany)
b) papierové tašky obojstranné s obrázkom a erbom obce - 100 ks 
c) zakúpenie Koruhvy (obecná zástava s erbom do kancelárie starostu)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup v súlade s rozpočtom obce.
-  starosta  informoval  prítomných  o  stretnutí  s  projektantom dopravných  komunikácií  ohľadom
možnosti, podmienok a realizácie napojenia účelovej komunikácie na Pieskovni na cestu 3. triedy
číslo  III/1776.   Stretnutie  bolo  spojené  s obhliadkou  miesta.  Po  obhliadke  bude obci  doručené
stanovisko k predmetnej požiadavke.  O výsledku budú občania informovaní na Verejnom stretnutí
s občanmi obce dňa 22.3.2019 v sále kultúrneho domu. 
-  Starosta  informoval  prítomných  o začatí  jednania  vo  veci  spolupráce  s útulkom  zvierat  a
karanténnou stanicou, ktoré prevádzkujú mestá Bojnice a Prievidza.

 

14)  Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.



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

V Kocuranoch 20.2.2019                    Zapísal:  ....................................................
                  Vladimíra Beňadiková

   
Overovali:  .......................................                                    .....................................................

  Zdenek Bránik                                                           Miroslav Šemrinec



Závery z rokovania
3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 20.2.2019

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 582 / 3/2019  v ktorom berie na vedomie  : 
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenia boli splnené
b) splátkový kalendár pre Martinu Adámikovú a Milana Adámika, bytom Kocurany 190/6
c) žiadosť ukončenia nájmu k 31.3.2019, Petra Bakalárová a Ján Bakalár, bytom Kocurany 189/6
d) žiadosť ukončenia nájmu k 28.2.2019, Júlia Balážová a Miroslav Baláž,bytom Kocurany 192/11
e) žiadosť ukončenia nájmu k 31.3.2019,Dominika Antolová a Patrik Vaňo,bytom Kocurany 189/2
f) Smernicu o verejnom obstarávaní obce Kocurany k zákazkám s nízkou hodnotou s platnosťou

od 2.1.2019 
g) informácie o priebehu a stave projektu „Opatrovateľská služba v obci Kocurany“
h) správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
i) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
j) informácie o navýšení ceny za využívanie softvéru Korwin od firmy Datalan
k) informácie o nákupe inventára a reklamného materiálu 
l) informácie o rokovaní vo veci spolupráce s útulkom psov a karanténnou stanicou 

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

Uznesenie č. 583 / 3/2019  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Zdenek Bránik a Miroslav Šemrinec

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

Uznesenie č. 584 / 3/2019  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Kontrola uznesení 
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Zásady odmeňovania - úprava
7. Smernica o verejnom obstarávaní
8. Opatrovateľská služba v obci
9. Ukončenie nájomnej zmluvy s RDP Koš
10. Výsledok hospodárenia Obecné služby Kocurany s.r.o.
11. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2018
12. Príprava kultúrnych a športových podujatí
13. Rôzne
14. Diskusia

b) opakované pridelenie bytu č. 189/5 pre Jozef Boledovič a Alena Boledovičová, bytom Kocurany
č. 189/5 od 1.3.2019 do 28.2.2022
c) zaradenie do zoznamu uchádzačov o trojizbový byt Evu Horváthovú, Sebedražie, Boriny 462/12
d) pridelenie bytu č. 189/6 pre Evu Horváthovú, bytom Sebedražie, Boriny 462/12 od 1.5.2019 do
30.4.2022
e)  zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt  Miroslava Kotríka, bytom Kocurany č.103
a Luciu Francovú, bytom Zemianske Kostoľany, Domovina 251/8



f) pridelenie bytu č. 192/11 pre p. Miroslava Kotríka, bytom Kocurany č. 103  a p. Luciu Francovú,
bytom Zemianske Kostoľany, Domovina 251/8 od 1.3.2019 do 28.2.2022
g)  zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt  Petru Adámikovú, bytom Kocurany č. 70 a
Patrika Jakala, bytom Zemianske Kostoľany
h)  pridelenie bytu č. 189/2 pre Petru Adámikovú, bytom Kocurany č. 70 a Patrika Jakala, bytom
Zemianske Kostoľany od 1.4.2019 do 31.3.2022
i) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva s odmenami nasledovne:

-  poslancov obecného zastupiteľstva za účasť na rokovaní: 40,00 €
-  odmena kronikára za zápis do pamätnej knihy:             5,00 €
-  vedenie obecnej kroniky, za ročný zápis:                       100,00 €

j) odborného  garanta  pri  projekte  „Opatrovateľská  služba  obce  Kocurany“  podľa  uzatvorenej
zmluvy o dielo zo dňa 13.2.2019 s Mgr. Ivanou Palovčíkovou, bytom Poluvsie 194. Za vykonávanú
činnosť podľa zmluvy patrí zhotoviteľovi odmena a to:
- podľa čl. I písm. a) a b) vo výške 200 eur do 30 dní odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi
- podľa čl. I písm. c) vo výške 50 eur za každú ŽoP do 30 dní odo dňa vypracovania ŽoP
- podľa čl.  I  písm.  d) vo výške  100 eur za každú monitorovaciu správu  do 30 dní  odo dňa
vypracovania správy
- podľa čl. I písm. e) bezodplatne
k) výpoveď Nájomnej zmluvy č. 1539 s RDP Koš k 30.6.2020
l)  hospodársky výsledok  spoločnosti  Obecné  služby Kocurany  s.r.o.  zisk  vo  výške  2 118,32  €
a Hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 105,92 € a sumu
2 012,40 € použiť na pokrytie straty minulých rokov
m)  na  „Kanalizačnú  prípojku  v  športovo-oddychovom  areáli“ pre  spoločnosť   Obecné  služby
Kocurany s.r.o. poskytnutie kapitálového výdavku v sume 1.600,- € 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).   
n)  podanie  žiadosti na  poskytnutie  dotácie  na  program  Podpora  rozvoja  športu  v  roku  2019,
podprogram č.4 – nákup športovej techniky z úradu vlády SR, na výstavbu exteriérových fitnes
prvkov v počte 8 kusov v športovom areáli a spolufinancovanie vo výške min. 5 %
uskutočnenie Verejného stretnutia s  občanmi obce dňa  22.03.2019 v kultúrnom dome Kocurany
o) preskúmanie  v zmysle  § 30  zákona č.  50/1976 o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku
v znení  neskorších  predpisov  aktuálnosti  územnoplánovacej  dokumentácie  s  konštatovaním,  že
platný ÚPD obce Kocurany je aktuálna, bez potreby súčasného obstarania Zmien a doplnkov
p) termín verejného stretnutia s občanmi obce dňa 22.3.2019 o 18.00 hod. v KD Kocurany

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  20.2.2019                                      Zapísal:                ...........................................
        Vladimíra Beňadiková

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                                Zdenek Bránik                                                           Miroslav Šemrinec

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


