
Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  17.5.2019

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

PROGRAM podľa pozvánky na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti OZ
6) Štúdia multifunkčnej budovy
7) Prípravy kultúrnych podujatí
8) Rôzne
9) Diskusia
10) 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
Miroslav Synko a Miroslav Šemrinec.

3) Schválenie programu 6. 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.  Uznesenia  boli
splnené. 

5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- Lucia Benková a Peter Benko, bytom č. 189/4 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej
zmluvy  na  nájomný  byt  č.  189/4,  nakoľko  im  ku  dňu  30.6.2019  končí  platnosť.  Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje opakované pridelenie bytu č. 189/4 Lucia Benková a Peter Benko, bytom
Kocurany č. 189/4 od 1.7.2019 do 30.6.2022.
-  Veronika  Štetiarová  a Marián  Štetiar,  bytom  Kocurany  č.  190/3  podali  žiadosť  o  opakované
uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 190/3, nakoľko mu ku dňu 30.6.2019 končí platnosť.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opakované pridelenie bytu č. 190/3 Veronika Štetiarová a Marián
Štetiar, bytom Kocurany č. 190/3 od 1.7.2019 do 30.6.2022.
- Alena Synková a Miroslav Synko, bytom č. 189/7 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej
zmluvy  na  nájomný  byt  č.  189/7,  nakoľko  im  ku  dňu  30.6.2019  končí  platnosť.  Obecné
zastupiteľstvo  schvaľuje opakované pridelenie  bytu  č.  189/7 Alena Synková a Miroslav  Synko,
bytom Kocurany č. 189/7 od 1.7.2019 do 30.6.2022.
- Slavomír Mazáň  a Viera Mazáňová, trvale bytom Kocurany č. 192/7 podali žiadosť o ukončenie
doby  platnosti  nájomnej  zmluvy  ku  dňu 16.5.2019. Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie
ukončenie nájomnej zmluvy p. Slavomír Mazáň a Viera Mazáňová, bytom Kocurany 192/7.



- na Obecný úrad podal žiadosť o pridelenie nájomného bytu pán Marián Moravús, trvale bytom
Nábrežná 2/9, Prievidza  a Barbora Rumannová, trvale bytom Nová 20/1, Kanianka 972 17.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pán Marián
Moravús, trvale bytom Nábrežná 2/9, Prievidza a Barbora Rumannová, trvale bytom Nová 20/1,
Kanianka.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu číslo 192/7 pre Marián Moravús,
trvale bytom Nábrežná 2/9, Prievidza a Barbora Rumannová, trvale bytom Nová 20/1, Kanianka od
22.5.2019 do 31.5.2022.
-  od nájomníkov bytov na obecný úrad boli vznesené žiadosti  ohľadom vyčlenenia parkovacích
miest  pred bytovými  domami,  nájomníci  budú oslovení  listom,  v rámci  ktorého sa budú môcť
rozhodnúť  o  spôsobe  riešenia  a  zároveň  prejaviť  predbežný  záujem  o  parkovanie,  odpovede
pozbiera poslanec p. Miroslav Synko.

6) Štúdia multifunkčnej budovy
Starosta  informoval  prítomných  o  vypracovanej  štúdií  na  výstavbu  multifunkčnej  budovy,
pozostávajúcej  z  priestorov  materskej  škôlky  s  počtom  detí  do  15,  s  požiarnou  zbrojnicou  a
obecným  múzeom.  Poslanci  schválili  zadanie  na  vypracovanie  realizačnej  projektovej
dokumentácie vrátane rozpočtu stavby a výkaz výmer. Podľa finančnej náročnosti sa bude stavba
realizovať etapovite,  a preto aj projektová dokumentácia bude riešená v etapách a min.  pre dva
stavebné objekty. Poslanci schválili zvážiť splnenie podmienok a zapojenie sa do vyhlásenej výzvy
MV SR na výstavbu požiarnych zbrojníc a zároveň odporučili starostovi obce preveriť možnosti
získania úverových zdrojov.

7) Príprava kultúrnych podujatí
Starosta informoval prítomných o návšteve obce Lukoveček a rokovaní s novou pani starostkou a
místostarostom. Potvrdil sa termín návštevy v Lukovečku v dňoch 22. a 23.6.2019 a recipročnú
návštevu v Kocuranoch v dňoch 24. a 25.8.2019. Ďalšie podujatia sa pripravujú nasledovne:

 2.6.2019 – oslava MDD, uskutoční sa pod názvom Hľadanie pokladov v lese

 14.6.2019 – plánuje sa oslava 20. výročia založenie JDS v Kocuranoch a 15. výročie       
            speváckej skupiny Hrabovka, program zabezpečí obec Kocurany

 22. a 23.6.2019 – uskutoční sa návšteva družobnej obce Lukoveček

 6.7.2019 – pripravuje sa podujatie Leto v Kocuranoch, zamerané na mladých a strednú  
            generáciu, predpokladané výdavky sa odhadujú na 1.700,- €
K zabezpečeniu podujatí sa samostatne stretne komisia kultúry a športu 27.5.2019 o 18.00 hod.

8) Rôzne
- V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov  a v súlade  so  Smernicou  Obce  Kocurany  upravujúcou  systém  finančného  riadenia
a finančnej kontroly, obec vykonáva finančné kontroly podľa §7, §8 a §9, pričom je orgán verejnej
správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami
uvedenými  v  §6  ods.  4  na  príslušných  stupňoch  riadenia.  Tieto  finančné  kontroly  vykonáva
štatutárny orgán orgánu verejnej  správy alebo ním určený vedúci  zamestnanec  orgánu verejnej
správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné
odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho
orgánu  orgánu  verejnej  správy.  Ak   je  orgánom  verejnej  správy  obec  a nemôže  zabezpečiť
vykonanie finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva finančné kontroly starosta a aspoň



jedna fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením, V zmysle vyššie uvedeného
navrhol starosta na vykonávanie kontrol pani Vladimíru Beňadikovú. Návrh poslanci schválili.
-   starosta informoval  poslancov o,  ktorý predložila  kronikárka obce pani  Gabriela  Adámiková,
poslanci návrh zápisu za rok 2018 schválili
-  starosta informoval poslancov o doručení oznámenia z úradu vlády SR, v ktorom obci oznamujú
odporučenie na priznanie dotácie v sume 3.000,- € z programu Podpora športu 2019, do ktorého sa
obec  zapojila  projektom Cvičíme  v každom veku pre  zdravie.  Vzhľadom na poníženie  čiastky
dotácie poslanci schválili  realizovať projekt s úpravou a to inštaláciou šiestich prvkov namiesto
pôvodných 8 prvkov, pričom by spoluúčasť nemala presiahnuť sumu 2.000,- €.

9) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 

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

V Kocuranoch 17.5.2019                    Zapísal:  ....................................................
                  Vladimíra Beňadiková

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

Miroslav Šemrinec              Miroslav Synko  



Závery z rokovania
6. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 17.5.2019

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 591 / 6/2019  v ktorom berie na vedomie  : 

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenia boli splnené.
b) Žiadosti ohľadom opakovaného pridelenia nájomných bytov od Lucia Benková a Peter Benko,
bytom Kocurany č. 189/4, Veronika Štetiarová a Marián Štetiar, bytom Kocurany č.190/3, Alena
Synková a Miroslav Synko, Kocurany č. 189/7 a novú žiadosť o byt od  Marián Moravús, trvale
bytom Nábrežná 2/9, Prievidza a Barbora Rumannová, trvale bytom Nová 20/1, Kanianka 972 17.
c) Žiadosť  nájomníkov  Slavomír  Mazáň   a Viera  Mazáňová,  trvale  bytom Kocurany  č.  192/7
o ukončenie nájomnej zmluvy. 
d) Požiadavky nájomníkov bytov ohľadom vyčlenenia parkovacích miest pred bytovými domami.
e) Informácie o vypracovanej štúdií na výstavbu multifunkčnej budovy.

f) Informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach na najbližšie obdobie a o návšteve obce
Lukoveček v dňoch 22. a 23.6.2019 a recipročnej návšteve v Kocuranoch v dňoch 24. a 25.8.2019. 

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

Uznesenie č. 592 / 6/2019  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Miroslav Šemrinec a Miroslav Synko 

     
       hlasovanie poslancov: za:                  5

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 593 / 6/2019  v     ktorom schvaľuje:

a) program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.5.2019
4. Kontrola uznesení 
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Štúdia multifunkčnej budovy
7. Prípravy kultúrnych podujatí
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
b) opakované pridelenie bytu č. 189/4 pre Lucia Benková a Peter Benko, bytom Kocurany č. 189/4
     od 1.7.2019 do 30.6.2022.



c)  opakované pridelenie bytu č. 190/3  pre Veronika Štetiarová a Marián Štetiar, bytom Kocurany
     č. 190/3 od 1.7.2019 do 30.6.2022.
d)  opakované pridelenie bytu č. 189/7 pre Alena Synková a Miroslav Synko, bytom Kocurany
     č.189/7 od 1.7.2019 do 30.6.2022.
e)  zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pán Marián Moravús, trvale bytom 
     Nábrežná 2/9, Prievidza a Barbora Rumannová, trvale bytom Nová 20/1, Kanianka.
f) pridelenie dvojizbového bytu číslo 192/7 pre Marián Moravús, trvale bytom Nábrežná 2/9,  
      Prievidza a Barbora Rumannová, trvale bytom Nová 20/1, Kanianka od 22.5.2019 do 31.5.2022.
g) zadanie na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavby a výkaz 
     výmer multifunkčnej budovy, ktorá bude rozdelená podľa etáp výstavby na min. dva stavebné
     objekty 
h) v zmysle §7, § 8 a § 9 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite Vladimíru   
      Beňadikovú, Družstevná 587/26, Koš, vykonávať finančné kontroly finančných operácii obce  
      Kocurany
i)   návrh na zápis do kroniky obce Kocurany za rok 2018
j)  realizovať projekt Cvičíme v každom veku pre zdravie aj s použitím dotácie z úradu vlády SR v 
     sume 3.000,- €, pozostávajúcej z inštalácie šiestich prvkov a spoluúčasťou do 2.000,- €

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

neprítomní:    0

Uznesenie č. 594 / 6 /2019  v     ktorom odporúča:
a) starostovi obce preveriť možnosti získania úverových zdrojov na výstavbu multifunkčnej  
    budovy, pozostávajúcej z priestorov materskej škôlky, požiarnej zbrojnice a obecného múzea

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

V Kocuranoch  17.5.2019                                      Zapísal:                ...........................................
        Vladimíra Beňadiková

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                                   Miroslav Šemrinec             Miroslav Synko

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


