
Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  20.3.2019

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

PROGRAM podľa pozvánky na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi obce
7) Investičné zámery pre rok 2019
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9) Príprava kultúrnych a športových 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 zapisovateľku zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. Ján
Škandík a p. Peter Ďureje.

3) Schválenie programu 4. 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
-  Viliam Škandík a  Emília  Škandíková,  bytom Kocurany č.  190/1  podali  žiadosť  o opakované
uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 190/1, nakoľko im ku dňu 30.6.2019 končí platnosť.
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  opakované  pridelenie  bytu  č.  190/5  Viliam Škandík  a  Emília
Škandíková, bytom Kocurany č. 190/1 od 1.7.2019 do 30.6.2022.
- na Obecný úrad  podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu Filip Rybár, bytom Športová 170/6,
Kamenec pod Vtáčnikom a Soňa Gajdošová, Nová 817/36, Koš. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt  Filip Rybár,
bytom Športová 170/6, Kamenec pod Vtáčnikom a Soňa Gajdošová, Nová 817/36, Koš
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje pridelenie  dvojizbového bytu  č.  191/6  pre Filip  Rybár,  bytom
Športová 170/6, Kamenec pod Vtáčnikom a Soňa Gajdošová, Nová 817/36, Koš od 1.5.2019 do
30.4.2022.
- starosta informoval o termíne odovzdania bytu č.191/2 od Martina Bíleka, predbežne k 29.3.2019
- na Obecný úrad  podal žiadosť o pridelenie nájomného bytu Peter Skala, bytom Urbánková 29/12,
Prievidza.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu uchádzačov o jednoizbový byt  Peter Skala,
bytom Urbánková 29/12, Prievidza.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 191/2 pre Peter Skala, bytom
Urbánková 29/12, Prievidza od 5.4.2019 do 31.3.2022.



6) Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi obce
Starosta  urobil  vyhodnotenie  dotazníkového  prieskumu  medzi  občanmi.  Celkom  bolo
distribuovaných 40 ks dotazníkov. Odovzdaných k vyhodnoteniu bolo 76 ks, t.j. zapojených 54%
občanov.  Z vyzbieraných  vyplnených  dotazníkov  označila  nadpolovičná  väčšina  spokojnosť
s kvalitou  života  a bývania  v našej  obci.  Zvýšenie  atraktívnosti  obce  vidia  občania  v lepšej
prezentácii  kultúrnych  podujatí  v obci,  v podobe  fotodokumentácie,  požiadavka  bola  aj  na
zavedenie optického internetu v obci,  ale boli  aj  odpovede, že obec je dosť atraktívna.  V rámci
kultúrno-spoločenských by občania privítali hudobné vystúpenia, zájazdy a športové podujatia. Ako
najlepší zdroj  informácii o dianí v obci viac ako 75% získal  Kocuransky hlásnik. Ďalšie otázky
boli  zamerané  na  celkový  rozvoj,  obnovu  a investičné  zámery  obce.  Najväčší  záujem  bol
o vybudovanie  materskej  škôlky,  o vybudovanie  spojovacieho  chodníka  s  obcou  Opatovce  nad
Nitrou.  Niektorí  by  zlepšili  zimnú  údržbu  ciest  na  hornom konci  a  poriadok  na  autobusových
zastávkach,  či  rekonštrukcia prístupu k domu smútku. Pri  separácií  odpadov sa názory občanov
rôznia. Poslanci správu o vyhodnotení Dotazníka zobrali na vedomie bez výhrad.

7) Investičné zámery pre rok 2019
V zmysle  schváleného   návrhu  investičného  plánu  do  roku  2022  boli  poslancami  prerokované
investičné zámery pre rok 2019 nasledovne:
- spracovanie projektovej dokumentácie na materskú škôlku, požiarnu zbrojnicu a obecné múzeum
- odkanalizovanie budov – OcÚ, škola, ihrisko
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby DS, nátery obkladov bytovky
- dokončiť úpravy na ihrisku v hornom konci,  spevnená plocha základne pre hasičov
- vstup do obecného úradu a KD, výmena vchodových dverí,  obec spracovala Komunitný plán
sociálnych služieb a bude žiadať dotáciu cez MPSVaR SR na bezbariérový prístup
- vybudovanie chodníkov po obci – realizácia
Vzhľadom k väčšiemu  množstvu  investičných  zámerov,  bude  realizácia  nasledovných  zámerov
operatívne riešená v ďalšom období a to:
- dobudovanie kamerového systému obce
- príprava na budovanie dažďovej kanalizácie
- prepojenie chodníkom a zeleňou nového a starého cintorína 
- energetické zhodnotenie budovy bývalej ZŠ - výmena okien, fasáda, strecha
- spojovací chodník Kocurany – Opatovce nad Nitrou - PD
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky
Starosta  navrhol  poslancom uskutočniť  kontrolu  rozhlasových  stĺpov po celej  obci,  s termínom
splnenia do nasledujúceho zastupiteľstva, kde by bol zistený stav vyhodnotený a stanovený ďalší
postup.

8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
Verejné stretnutie s občanmi obce sa uskutoční v piatok 22.3.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome.
Program bude nasledovný:    1) Otvorenie 

2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2018
         Výsledok hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.

3) Schválený rozpočet na rok 2019
                  Investičné zámery v roku 2019
          4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2019

5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2019“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

Poslanci vzali na vedomie informáciu o programe verejného stretnutia občanov.

9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
a) stavanie mája – 30.4.2019, potrebné zabezpečiť hudbu, občerstvenie, máj – kultúrna komisia



b) družobná návšteva obce Lukoveček – termín 22.-23.06.2019, uskutoční sa organizačná návšteva
Lukovečka s novým vedením obce. Občania budú o návšteve informovaní na verejnom stretnutí.
c)  zo  strany  občanov  bol  záujem  o poznávacie  zájazdy  /vyhodnotenia  z dotazníkov/  starosta
informoval  poslancov  o súčasných  cenách  a podmienkach  zájazdov.  Ďalšie  cenové  ponuky  na
zájazdy zabezpečí p. Peter Ďureje. Návrh aj Dní sv. Huberta v poľovníckom kaštieli Antol.
d) MDD, Mikuláš, vianočné trhy – budú prehodnocované v čase pred realizáciou

10) Rôzne
a) zmena času odchodu autobusu od 1.4.2019 schválená a posunutá na 15.40. hod z Prievidze
b) starosta informoval poslancov o možnosti verejnej prezentácie pre občanov alternatívnej liečby –
formou pijavíc, akcia by sa mohla konať v spolupráci s Jednotou dôchodcov.
c) starosta informoval poslancov o nutnosti väčšej separácie odpadu v obci s ohľadom na výpočet
koeficientu pre uloženie KO na skládku. Oboznámil poslancov s možnosťou  zavedenia systému
ELVIS.  Za  zavedenie  systému  by  obec  zaplatila  1200  EUR  jednorazovo  a mesačne  za
prevádzkovanie by sa platilo 150 EUR/mesačne. Používaním systému by bolo možné  pomocou QR
kódov odstupňovať mieru separácie odpadu jednotlivých domácností  a podľa toho by sa novým
VZN upravila výška poplatku za TKO pre ďalšie roky.

11) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania. 

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

V Kocuranoch 20.3.2019                    Zapísal:  ....................................................
                  Vladimíra Beňadiková

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

  Ján Škandík                                                                   Peter Ďureje



Závery z rokovania
4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 20.3.2019

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 585 / 4/2019  v ktorom berie na vedomie  : 
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenia boli splnené
b) žiadosti občanov ohľadom nájomných bytov
c) vyhodnotenia dotazníka od občanov obce
d) informácie o všetkých investičných zámeroch obce vrátane do roku 2022 
e) informácie o pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach
f) informáciu o zmene odchodu autobusového spoja
g) informácie o separovanom zbere v obci a o systéme kontroly separácie produktom ELVIS

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

Uznesenie č. 586 / 4/2019  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Ján Škandík a Peter Ďureje

     
       hlasovanie poslancov: za:                  5

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 587 / 4/2019  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Kontrola uznesení 
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi obce
7. Investičné zámery pre rok 2019
8. Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9. Príprava kultúrnych a športových podujatí
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

b) opakované pridelenie bytu č. 190/1 pre Viliam Škandík a Emília Škandíková, bytom Kocurany č.
190/1 od 01.07.2019 do 30.06.2022
c) zaradenie  do  zoznamu  uchádzačov  o  dvojizbový  byt  Filip  Rybár,  bytom  Športová  170/6,
Kamenec pod Vtáčnikom a Soňa Gajdošová, bytom Nová 817/36, Koš
d) pridelenie  bytu  č.  191/6  pre  Filip  Rybár,  bytom Športová  170/6,  Kamenec  pod  Vtáčnikom
a Soňa Gajdošová, bytom Nová 817/36, Koš  od 1.5.2019 do 30.04.2022
e) zaradenie do zoznamu uchádzačov o jednoizbový byt   Peter Skala,  bytom Urbánková 29/12,
Prievidza.
f) pridelenie jednoizbového bytu č. 191/2 pre Peter Skala, bytom Urbánková 29/12, Prievidza od
5.4.2019 do 31.3.2022.



g) investičné zámery pre rok 2019 nasledovne:
- spracovanie projektovej dokumentácie na materskú škôlku, požiarnu zbrojnicu a obecné múzeum
- odkanalizovanie budov – OcÚ, škola, ihrisko
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby DS, nátery obkladov bytovky
- dokončiť úpravy na ihrisku v hornom konci,  spevnená plocha základne pre hasičov
- vstup do obecného úradu a KD, výmena vchodových dverí,  obec spracovala Komunitný plán
sociálnych služieb a bude žiadať dotáciu cez MPSVaR SR na bezbariérový prístup
- vybudovanie chodníkov po obci – realizácia
h) verejné stretnutie s občanmi obce v piatok 22.3.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome.
Program bude nasledovný:    1) Otvorenie 

2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2018
         Výsledok hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.

3) Schválený rozpočet na rok 2019
                  Investičné zámery v roku 2019
          4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2019

5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2019“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  20.3.2019                                      Zapísal:                ...........................................
        Vladimíra Beňadiková

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                                Ján Škandík                                                                   Peter Ďureje

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


