Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 13.11.2019
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny, prítomní všetci poslanci OZ, hlavná
kontrolórka obce a zapisovateľka.
PROGRAM podľa pozvánky na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti OZ
6) Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2020
7) Investičná činnosť v obci
8) Príprava kultúrnych 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 Synko a p. Ján Škandík.
3) Schválenie programu 11. 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. Poslanci berú na vedomie plnenie uznesení.
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- p. Ing. Marián Šimkovič, bytom Kocurany č. 192/1 podal žiadosť o opakované uzavretie nájomnej
zmluvy na nájomný byt č. 192/1, nakoľko súčasnej zmluve končí platnosť ku dňu 29.12.2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opakované pridelenie bytu č. 192/1 p. Ing. Marián Šimkovič,
bytom Kocurany č. 192/1 od 30.12.2019 do 29.12.2022.
6) Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2020
- starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom rozpočtu na rozpočtové roky
2020, 2021 a 2022. Hlavne sa venoval rozpočtu na rok 2020, ktorý je navrhnutý ako vyrovnaný,
finančná úroveň z predchádzajúceho roku v bežných výdavkoch zostáva zachovaná. V kapitálových
príjmoch sa počíta so zapojením rezervného fondu a tiež z prijatím úveru z banky na zabezpečenie
výstavby materskej škôlky, požiarnej zbrojnice a obecného múzea. V kapitálových výdavkoch sa
zapájajú položky na výstavbu škôlky a potrebnej infraštruktúry. Vo výdavkových finančných
operáciach sa ráta so splátkami úveru. Návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci berú na vedomie informácie o návrhu rozpočtu na obdobie 2020 – 2022.

7) Investičná činnosť v obci
- starosta informoval prítomných poslancov:
a) o nezrealizovaní prác v roku 2019 zadaných spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. pre
investičný zámer výstavby multifunkčnej budovy,
b) o pozícii obce ako investora pri prípravných prácach, inžinierskej činnosti a výstavbe budovy
MŠ, obecného múzea a požiarnej zbrojnice
Poslanci berú na vedomie informácie o investičnej činnosti obce.
8) Príprava kultúrnych podujatí
- starosta informoval poslancov OZ o podujatiach do konca roku 2019:
a) stretnutie s Mikulášom v termíne 8.12.2019 – pre najmenších je prichystané divadelné
predstavenie Luciin príbeh a balíčky pre deti. O akcii budú obyvatelia informovaní prostredníctvom
webovej stránky obce, facebooku a formou plagátov.
b) Vianočné trhy v termíne 15.12.2019 – hosťom akcie bude súbor Košovan z Kanianky.
V kultúrnom programe vystúpia spevácka skupina Hrabovka a deti našej obce tiež nacvičujú
program. Predpokladané stánky: stánok s vianočnými ozdobami, medovníčkami, vianočným
punčom a kapustnicou, domácimi syrovými produktami, bižutéria a pod.
- starosta obce rozdal poslancom OZ návrh programu kultúrnych podujatí na rok 2020
k pripomienkovaniu. K upresneniu akcie Vianočné trhy a korekcii plánu kultúrnych podujatí na rok
2020 zvolal starosta obce pracovné stretnutie poslancov OZ na stredu 4.12.2019 o 17tej hodine.
Poslanci berú na vedomie informácie o kultúrnych podujatiach a termín pracovnej porady
4.12.2019.
9) Rôzne
- starosta informoval prítomných:
a) o priebehu verejného stretnutia občanov dňa 18.10.2019, na ktorom boli občania informovaní
o plánovanej úprave VZN č. 80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpad, v súlade s platnou
legislatívnou SR
b) o havarijnom stave dreveného kríža na starom cintoríne a potrebu jeho výmeny, a preto je
potrebné zabezpečiť cenové ponuky na výrobu nového kríža
c) o potrebe pracovníka, ktorý by mal na starosti údržbu verejných priestranstiev v obci, v zimnom
období by sa staral o údržbu miestnych komunikácií
d) na rok 2020 zostáva výška poplatku pre občana za TKO v nezmenenej výške, avšak vzhľadom
na legislatívu SR bude potrebné prepracovať odpadovú politiku obce, tak aby bol finančný dopad
v budúcom období na občanov čo najprijateľnejší
e) o podaní projektu na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci cezhraničnej
spolupráce – projekt sa týka výstavby altánku a vydaní brožovanej publikácie o kultúrnom
dedičstve obce Kocurany a obce Lukoveček.
f) na 8. zasadnutí OZ Kocurany boli poslanci OZ 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. Túto žiadosť
však môže predložiť obec len v prípade, že financie žiada na riešenie prístupu pre určité
organizované spolky občanov.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie v bodoch a) až f).

g) starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na zmeny VZN č. 80/2017 o miestnych daniach
a poplatku za odpad. Zmeny sa týkajú výšky dane za psa, dane z nehnuteľnosti a uplatňovania zliav
na poplatkoch. Návrh nového znenia VZN o miestnych daniach a poplatku za odpad bude
zverejnený obvyklým spôsobom. Poslanci OZ berú na vedomie navrhované zmeny v plnom
rozsahu.
h) starosta obce predložil návrh na zriadenie Klubu dôchodcov so sídlom Kocurany č. 105, 972 02.
Zaregistrovanie Klubu dôchodcov v Trenčíne na VÚC bude zabezpečené zo strany obecného úradu.
Poslanci OZ schválili zriadenie Klubu dôchodcov so sídlom Kocurany č. 105, 972 02
i) starosta obce predložil návrh OZ na ukončenie zmluvnej spolupráce so spoločnosťou TAXing
s.r.o. Banská Bystrica, ktorá obci zabezpečovala vedenie mzdovej agendy a súvisiace služby,
nakoľko v súčasnosti je obec schopná vedenie mzdovej agendy vykonávať vo vlastnej réžii.
Poslanci OZ schválili ukončenie zmluvnej spolupráce so spoločnosťou TAXing s.r.o. Banská
Bystrica.
13) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.
14) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 13.11.2019

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

Zapísala: ....................................................
Vladimíra Beňadiková

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

Závery z rokovania
11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 13.11.2019
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 610 /11 /2019 v ktorom berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy p. Ing. Marián Šimkovič, bytom Kocurany č.
192/1 od 30.12.2019 do 29.12.2022
c) Informácie o návrhu rozpočtu obce Kocurany na roky 2020 – 2022
d) Informácie o nezrealizovaní prác na investičných zámeroch zadaných spoločnosti Obecné
služby Kocurany s.r.o.
e) Informácie o kultúrnych podujatiach prejednaných v bode 8 a termín pracovnej porady
4.12.2019 k plánu kultúrnych podujatí na rok 2020
f) Informácie o priebehu a záveroch z verejného stretnutia občanov dňa 18.10.2019
g) Informáciu a potrebe výmeny dreveného kríža na starom cintoríne
h) Informáciu o potrebe personálne zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, zelene
a komunikácii v obci, prioritne počas zimného obdobia
i) Informáciu o podaní projektu na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci
cezhraničnej spolupráce – projekt sa týka výstavby altánku a vydaní brožovanej publikácie
o kultúrnom dedičstve obce Kocurany a obce Lukoveček
j) Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za odpad. Zmeny oproti súčasnému VZN sa týkajú
výšky dane za psa, dane z nehnuteľnosti a uplatňovania zliav na poplatkoch. Návrh nového
znenia VZN o miestnych daniach a poplatku za odpad bude zverejnený obvyklým spôsobom.
k) Návrh na zriadenie a zaregistrovanie Klubu dôchodcov Kocurany
l) Návrh na ukončenie spolupráce so spoločnosťou TAXing s.r.o. Banská Bystrica
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 611 / 11/2019 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslav Synko a p. Ján Škandík
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 612 / 11/2019 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.11.2019
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2020
7. Investičná činnosť v obci
8. Príprava kultúrnych podujatí
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

b) Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy s Ing. Marián Šimkovič, bytom Kocurany
č.192/1 od 30.12.2019 do 29.12.2022
c) Obec Kocurany ako investora prípravných, stavebných a inžinierskych prác pri investičnom
zámere výstavby multifunkčnej budovy MŠ, obecného múzea a požiarnej zbrojnice
d) Zriadenie a zaregistrovanie Klubu dôchodcov Kocurany so sídlom Kocurany 105, 972 02
e) Ukončenie spolupráce so spoločnosťou TAXing s.r.o. Banská Bystrica, zmysle platných
ustanovení uzavretej Zmluvy o dielo
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

V Kocuranoch 13.11.2019
Zapísala:

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

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

...........................................
Vladimíra Beňadiková

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

