
Zápisnica zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  21.8.2019

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

PROGRAM podľa pozvánky na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti OZ
6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 a návrh II. úpravy rozpočtu
7) Investičná činnosť v obci
8) Príprava kultúrnych a športových podujatí
9) Rôzne
10) Diskusia
11) 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.
Miroslav Šemrinec a p. Zdenek Bránik.

3) Schválenie programu 8. 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.  Plnenie Uznesenia
číslo  594/6/2019  písm.  a)  v ktorom  OZ  odporúča: starostovi  obce  preveriť  možnosti  získania
úverových  zdrojov  na  výstavbu  multifunkčnej  budovy,  pozostávajúcej  z  priestorov  materskej
škôlky, požiarnej zbrojnice a obecného múzea zostáva v sledovaní. Ostatné uznesenia boli splnené. 

5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- p. Igor Kovács, bytom Kocurany č. 192/3 podal žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy
na nájomný byt  č.  192/3,  nakoľko súčasnej  zmluve končí  platnosť ku dňu 15.12.2019. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje opakované pridelenie bytu č. 192/3 p. Igor Kovács, bytom Kocurany č.
192/3 od 16.12.2019 do 15.12.2022. 
- p. Klaudia Penteková a p. Anton Kopecký, bytom Kocurany č. 189/3 podali žiadosť o opakované
uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/3, nakoľko súčasnej zmluve končí platnosť ku
dňu 13.10.2019. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opakované pridelenie bytu č. 189/3 p. Klaudia
Penteková a p. Anton Kopecký, bytom Kocurany č. 189/3 od 14.10.2019 do 13.10.2022. 
- p. Ing. Milan Škandík podal žiadosť o prehodnotenie zaradenie pozemkov p.č.: 1587, 1588, 1589
a 763 pri posudzovaní zmien územného plánu obce Kocurany. Žiadosť zostáva v evidencii obce a
pri prerokovávaní zmien bude posunutá spracovateľovi.



-  komunikácia  Pieskovňa  –  starosta  obce  informoval  poslancov  obecného  zastupiteľstva
o majetkovej  situácii  na pozemkoch,  ktorých by sa týkala výstavba komunikácie.  Vzhľadom na
skutočnosť, že pozemky nie sú vo vlastníctve obce a súčasní vlastníci nemajú záujem o majetkove
vysporiadanie  v prospech obce za účelom výstavby komunikácie,  tento  investičný zámer  nebol
doplnený  medzi  ostatné  investičné  zámery  obce  Kocurany.  Obecné  zastupiteľstvo  odporúča
starostovi obce oboznámiť dotknuté strany so stanoviskom.
-  starosta  obce  informoval  poslancov  s  ponukou  na  odpredaj  pozemkov  obci  Kocurany  podľa
aktuálneho stavu vlastníctva na Katastri nehnuteľností – ponuku predložila pani Elena Kornútová.
Nakoľko  sa  jedná  o rozdrobené  časti  pozemkov,  prevažne  lesné  pozemky  v extraviláne  obce,
obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  nákup  ponúkaných  pozemkov  od  pani  Eleny  Kornútovej
v maximálnej cene 300,00 Eur. 

6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 a návrh II. úpravy rozpočtu
- starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s čerpaním rozpočtu k 30.6.2019 a
zároveň s návrhom na II. úpravu rozpočtu, pričom sa jedná hlavne o presuny medzi už existujúcimi
položkami rozpočtovanej skladby
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutú II. úpravu rozpočtu k 30.6.2019.

7) Investičná činnosť v obci
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva:
-   so stavom investičného zámeru – výstavba multifunkčnej  budovy materskej  školy,  obecného
múzea a požiarnej zbrojnice. Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti
a vybavenia stavebného povolenia  zabezpečí spoločnosť Obecné služby Kocurany s. r .o..
- prítomní boli informovaní o zámere riešenia bezbariérového prístupu do budovy obecného úradu a
kultúrneho domu a o možnosti financovania zámeru aj z dotácie MPSVaR SR. Termín predkladania
žiadostí o dotáciu je do konca roku 2019.
-  o schválení  žiadosti  o Nenávratný  finančný príspevok  z EŠIF  na  nákup  malých  zariadení  na
komunálnu  techniku  na  čistenie,  údržbu  zelene  a zimnú  údržbu  miestnych  komunikácii
(multifunkčný traktor John Dier s vlečkou) vo výške 97.900,00 EUR .
- o návrhu Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 zo ŠR – projekt:
Cvičíme v každom veku pre zdravie. Z dotácie budú obstarané 4 vonkajšie fitness stroje. Prípravné
práce na ich osadenie v teréne zabezpečí obec svojpomocne. Výška celkovej dotácie je 3.000,00
EUR s 10% spolufinancovaním.
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zmluvu  o dotácii  a zároveň  splnomocňuje  starostu  obce  Ing.
Vojtecha Čičmanca k podpísaniu zmluvy.
-  o investičnom  zámere  rekonštrukcie  komunikácie  MITANI  a  možnostiach  financovania
z vlastných  zdrojov obce,  alebo  z  cudzích  zdrojov.  Bude tiež  závisieť   od  výsledku  verejného
obstarávania.
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  vyhlásenie  verejného  obstarávania  na  dodávateľa  investičného
diela „Rekonštrukcia miestnej komunikácie MITANI“.
-  o  stave  investičných  zámerov  obce,  ktoré  boli  stanovené v Programe rozvoja  obce  Kocurany
(ďalej len PRO) na roky 2015 – 2022 a potrebe vyhodnotenia a aktualizácie PRO.

8) Príprava kultúrnych a športových podujatí
- v termíne 24. – 25.8.2019 Rozlúčka s prázdninami za účasti hostí z družobnej obce Lukoveček,
všetky  potrebné  organizačné  veci  boli  riešené  na  pracovných  stretnutiach  Kultúrnej  komisie



a poslancov Obecného zastupiteľstva. Starosta obce skonštatoval, že príprava akcie prebieha podľa
stanoveného časového harmonogramu.
- dňa 8.9.2019– Slávnostná hodová sv. omša na námestí pred budovou obecného úradu o 10,00 hod.

9) Rôzne
-  starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s problémom parkovania pred bytovkami
Nižovec. Prečítal návrh listu, ktorým by sa uskutočnil prvý prieskum medzi obyvateľmi bytových
domov  o ich  predstave  a  o možnostiach  parkovania  automobilov  pred  bytovkami.  Na  základe
zisteného by sa uskutočnilo stretnutie dotknutých nájomníkov, kde by sa navrhlo riešenie problému.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje distribúciu prieskumných listov s termínom návratnosti 30.9.2019.
-  starosta  obce  požiadal  p.  Zdenka  Bránika  a p.  Petra  Ďureje  o  súčinnosť  so  zaregistrovaním
dobrovoľného hasičského zboru obce Kocurany
-  starosta  obce  informoval  poslancov  o ponuke  zahrnúť  informácie  o  obci  do  reprezentatívnej
publikácie Horná Nitra z neba. Obchodná ponuka na ¼ stránku + zadarmo 20 publikácii za cenu
330,00  EUR.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  reprezentáciu  obce  prostredníctvom  publikácie
Horná Nitra z neba v rozsahu ¼ strany v cene 330,00 EUR.
- starosta obce informoval o výsledku ročnej kontroly na detských ihriskách a potrebe úprav na
detskom ihrisku v športovom areáli. O zabezpečenie súladu s platnými normami a smernicami bude
požiadaná spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o., ktorá zabezpečuje výkon správy obecného
majetku.

10) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 

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

V Kocuranoch 21.8.2019                    Zapísala:  ....................................................
                  Vladimíra Beňadiková

   

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



Závery z rokovania
8. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 21.8.2019

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 598 / 8/2019  v ktorom berie na vedomie  : 
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) Žiadosť o opakované pridelenie bytu č. 192/3  Igor Kovács, bytom Kocurany č. 192/3  
c) Žiadosť o opakované pridelenie bytu č. 189/3  Klaudia Penteková a Anton Kopecký, bytom

Kocurany č. 189/3 
d) Žiadosť  o zaradenie  pozemkov  parc.č.:1587,1588,1589  a  763  podanú  p.  Ing.  Milanom

Škandíkom na prerokovanie pri najbližšom preskúmavaní územného plánu obce Kocurany
e) Informácie o stave zámeru na vybudovanie komunikácie na Pieskovni
f) Informáciu o ponuke od p. Eleny Kornútovej na odpredaj pozemkov obci Kocurany
g) Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2019 a návrh II. úpravy rozpočtu 2019
h) Informácie o príprave výstavby materskej škôlky, obecného múzea a požiarnej zbrojnice
i) Informácie o možností riešenia bezbariérového prístupu do obecného úradu a kultúrneho domu
j) Informáciu o schválení žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z EŠIF na nákup prídavných

zariadení  na  komunálnu  techniku  na  čistenie,  údržbu  zelene  a zimnú  údržbu  miestnych
komunikácii v sume 97.900,- €

k) Informáciu o návrhu Zmluvy o poskytnutí  dotácie  na podporu rozvoja športu na rok 2019 z
Úradu vlády SR na projekt „Cvičíme v každom veku pre zdravie“ v sume 3.000,- €

l) Informácie o možnosti rekonštrukcie miestnej komunikácie MITANI a spôsobe financovania
m) Informáciu o stave investičných zámerov definovaných v Programe rozvoja obce Kocurany na

roky 2015 – 2022 a potrebe jeho aktualizácie
n) Informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
o) List na oslovenie nájomníkov v nájomných bytoch Nižovec
p) Informáciu o prezentácií obce v publikácii Horná Nitra z neba
q) Informácie o výsledku ročnej kontroly detských ihrísk v obci

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

Uznesenie č. 599 / 8/2019  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslav Šemrinec a p. Zdenek Bránik. 

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

Uznesenie č. 600 / 8/2019  v     ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.8.2019

4. Kontrola uznesení 
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 a návrh II. úpravy rozpočtu



7. Investičná činnosť v obci
8. Príprava kultúrnych a športových podujatí
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

b) opakované pridelenie bytu  č.  192/3  pre Igor Kovács, bytom Kocurany č. 192/3 od 16.12.2019  
    do 15.12.2022. 
c) opakované pridelenie bytu  č. 189/3  pre Klaudia Penteková a Anton Kopecký, bytom Kocurany 
    č. 189/3 od 14.10.2019 do 13.10.2022. 
d) vzhľadom na skutočnosť, že pozemky potrebné na výstavbu účelovej komunikácie na Pieskovni

nie  sú  vo  vlastníctve  obce  a  súčasní  vlastníci  nemajú  záujem o  majetkove  vysporiadanie  v
prospech  obce,  tento  zámer  a  požiadavku  občanov  nezaradiť  medzi  investičné  zámery  obce
Kocurany

e) predbežný zámer odkúpenia pozemkov od pani Eleny Kornútovej v max. cene 300,00 EUR
f) návrh II. úpravy rozpočtu obce Kocurany na rok 2019 
g) zabezpečenie projektovej dokumentácie, realizáciu investičného zámeru a vybavenie stavebného
    povolenia  pre viacúčelovú budovu materskej škôlky, obecného múzea a požiarnej zbrojnice 
    prostredníctvom spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
h) Zmluvu o poskytnutí  dotácie  na podporu rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vlády SR na

projekt „Cvičíme v každom veku pre zdravie“ na sumu 3.000,- €
i) vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa diela „Rekonštrukcia komunikácie MITANI“
j) prezentáciu obce v publikácii Horná Nitra z neba  na ¼ strany za 330,00 EUR

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

neprítomný:   0

Uznesenie č. 601 / 8/2019  v     ktorom odporúča starostovi obce:
a) oboznámiť dotknuté strany s Uznesením č. 600/8/2019 písm. d)
b) podpísať Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 z Úradom vlády 

SR na projekt „Cvičíme v každom veku pre zdravie“ s dotáciou 3.000,- € a spolufinancovaním 
min. 10 %

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

neprítomný:   0

V Kocuranoch  21.8.2019                                     
     Zapísala:                ...........................................

        Vladimíra Beňadiková

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

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


