Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 11.12.2019
Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.
PROGRAM podľa pozvánky na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti OZ
6) Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2022
7) Návrh VZN č. 81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad
8) Návrh VZN č. 82/2019 o elektronickej komunikácii
9) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
10) Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2020
11) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
12) Návrh investičného plán na rok 2020
13) Inventarizácia majetku obce
14) Rôzne
15) Diskusia
16) 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 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. Poslanci
obecného zastupiteľstva schválili navrhovaný program bez zmeny.
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec.
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 612/11/2019 písm. d). Ostatné uznesenia boli splnené.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení.
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- p. Ľubomíra Dedíková, bytom Brestové 1306, 916 42 Moravské Lieskové, podala Žiadosť
o zahrnutie pozemku p.č. 961, 963 do územného plánu obce Kocurany ako stavebný pozemok.
Vzhľadom k platnému uzneseniu č. 584/3/2019, ktoré OZ Kocurany schválilo 20.2.2019, je územný
plán obce aktuálny. Výstavba rodinných domov v tejto lokalite nie je v súlade s platným ÚPD.
Doručená žiadosť bude evidovaná do ďalšieho prehodnocovania územného plánu obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie doručenú žiadosť.
6) Návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022
- rozpočet bol zverejnený podľa platnej legislatívy 15 dní pred zasadnutím OZ. Počas doby zverejnenia
neboli doručené žiadne pripomienky,

- vzhľadom k informácii, že projektová dokumentácia bude obci fakturovaná v rozpočtovom roku
2020, odporučil starosta preniesť výdavok z rozpočtového roku 2019 vo výške 12.000,- EUR určený
na úhradu prípravnej projektovej dokumentácie na multifunkčnú stavbu MŠ, požiarnej zbrojnice
a obecného múzea do nasledujúceho rozpočtového obdobia na strane výdavkov ako kapitálový
výdavok, na strane príjmov ako čerpanie Rezervného fondu obce,
- k návrhu rozpočtu na obdobie 2020 doručila poslancom obecného zastupiteľstva svoje stanovisko aj
kontrolórka obce Ing. Topoľská – v ktorom skonštatovala, že návrh rozpočtu na rok 2020 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zákonom č. 523/2004 Z.z..
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce je prílohou tejto zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na
rok 2020 -2022.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú rozpočet na rok 2020 vrátane úpravy o sumu 12.000,EUR, ktorá bude čerpaná z rezervného fondu obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú rozpočet na rok 2020 a berú na vedomie rozpočet na roky
2021 a 2022.
7) Návrh VZN č. 81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad
- návrh VZN č. 81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad bol zverejnený podľa platnej
legislatívy, starosta obce skonštatoval, že obci neboli doručené žiadne pripomienky k návrhu VZN č.
81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad,
- poslanci OZ navrhli zapracovať do VZN informáciu o nevyrubovaní dane z nehnuteľnosti do výšky
3,- EUR, nakoľko administrácia tak nízkej dane nie je pre obec efektívna § 99e ods. 9 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú VZN č. 81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad
v zmysle zverejneného návrhu so zapracovaním dodatku v zmysle § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach.
8) Návrh VZN č. 82/2019 o elektronickej komunikácii
- návrh VZN č. 82/2019 o elektronickej komunikácii bol zverejnený podľa platnej legislatívy, starosta
obce skonštatoval, že obci neboli doručené žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 82/2019
o elektronickej komunikácii.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú VZN č. 82/2019 o elektronickej komunikácii v zmysle
zverejneného návrhu.
9) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
- plán činnosti prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Topoľská. Plán činnosti bol v zmysle platnej
legislatívy zverejnený 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.
Starosta navrhol poslancom obecného zastupiteľstva schváliť odmenu pre hlavnú kontrolórku obce
Ing. Topoľskú za vykonanú prácu vo výške 30% z ročnej mzdy.
Poslanci schválili odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 30% z ročnej mzdy.
10) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020
- starosta oboznámil poslancov s plánom zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020. Termíny
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020:
22.1., 19.2., 18.3., 22.4., 13.5., 17.6. 2020 vždy v stredu o 18,00 hod v zasadačke obecného úradu.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú plán zasadnutí bez pripomienok.

11) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
- plán kultúrnych a športových podujatí mali poslanci k dispozícii na doplnenie prípadne navrhnutie
zmien. Poslanci obecného zastupiteľstva plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020 schválili
bez pripomienok.
- starosta poďakoval poslancom za pomoc pri organizovaní stretnutia s Mikulášom
- 15.12.2019 sa budú konať Vianočné trhy Kocurany 2019 – po obci boli vyvesené plagáty, akcia je
vyhlasovaná obecným rozhlasom.
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie rozdelenie úloh na nadchádzajúcej kultúrnej akcii
v obci.
12) Návrh investičného plánu na rok 2020
- starosta obce zhodnotil plnenie plánu investičnej činnosti v roku 2019. Zámery, ktoré sa nestihli
zrealizovať v roku 2019 budú presunuté do ďalšieho obdobia. Zámery, ktoré nie je možné zrealizovať,
boli z investičného plánu na rok 2020 vyradené. Hlavnými investíciami pre rok 2020 je výstavba
multifunkčnej budovy MŠ, hasičskej zbrojnice a obecného múzea, oprava podhľadov na budove
obecného úradu, obnova náterov obkladov na bytovkách.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zabezpečenie výstavby materskej školy, požiarnej
zbrojnice a obecného múzea spoločnosťou Obecné služby Kocurany.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú investičný plán na rok 2020, v zmysle návrhu bez
pripomienok.
13) Inventarizácia majetku obce
- starosta obce vydal Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019. Vymenoval členov Ústrednej
inventarizačnej komisie:
Predseda: Peter Ďureje
Členovia: Vladimíra Beňadiková, Zdenek Bránik
Dielčej inventarizačnej komisie:
Predseda: Miroslav Synko Členovia: Silvia Grajciarová, Ján Škandík
Termín vykonania fyzickej inventarizácie stanovil od 16.12.2019 do 31.12.2019.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019.
14) Rôzne
a) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe kontroly parkovania pred
bytovými domami v Nižovci a kontroly udržiavania čistoty v spoločných priestoroch bytových domov.
Získané poznatky budú podkladom k jednotlivým bodom programu plánovanej schôdze pre
obyvateľov nájomných domov v 02/2020,
b) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stretnutí v Bojniciach 12.12.2019 vo
veci požiadavky SOcÚ Bojnice na dofinancovanie nedoplatkov za roky 2017 a 2018. Uznesením č.
609/10/2019 zo dňa 16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo Kocurany neschválilo návrh úpravy rozpočtu
pre dofinancovanie nedoplatkov za roky 2017a 2018 . S ohľadom na dlhoročnú spoluprácu sa štatutári
obcí organizovaní v spoločnom obecnom úrade Bojnice budú snažiť nájsť spoločné východisko
prijateľné všetkými účastníkmi zmluvy. Návrh na finančné vysporiadanie nedoplatku za roky 2017
a 2018 poslanci odporúčajú akceptovať maximálne vo výške 550,- EUR.
d) starosta informoval prítomných o potrebe podpísania Dodatok č.1 ku kúpnej zmluvy
č.Z201763355_Z zo dňa 28.11.2017 komunálny traktor s príslušenstvom, kde sa mení termín dodania
na 06/2020. Predmet Kúpnej zmluvy č. Z201763355_Z je financovaný z Programu rozvoja vidieka SR
2014 -2020, v rámci opatrenia 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenia 7.4 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 074TN220124. Obec Kocurany ako

objednávateľ predmetnú zmluvu o NFP uzavrelo v mesiaci 09/2019 a zmluva nadobudla účinnosť
01.10.2019. V dôsledku enormne zdĺhavého procesu hodnotenia predloženého projektu, t.j. od
30.11.2017 a s tým spojeného verejného obstarávania sa dostali obec Kocurany ako prijímateľ dotácie
a odberateľ a spoločnosť AGROSERVIS spol. s r.o. ako dodávateľ do časovej tiesne s plnením
predmetu kúpnej zmluvy.Obec Kocurany ihneď po obdržaní účinnej Zmluvy o NFP kontaktovala
dodávateľa AGROSERVIS spol. s r.o. na plnenie predmetu zmluvy. Ten začal okamžite realizovať
proces objednávania a prípravy dodania komunálnej techniky. Nakoľko sa vyskytli okolnosti
vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka po dobu 669 dní,
nárokoval si dodávateľ predĺženie lehoty plnenia o 182 dní, do 30.06.2020.
e) starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so zmenou organizačnej štruktúry OcÚ
Kocurany. Nová štruktúra bude založená na obecnom úrade v evidencii platných smerníc.
f) starosta obce oboznámil poslancov o vykonanej kontrole zo strany Okresného riaditeľstva HaZZ
v Prievidzi, z vykonanej kontroly bude doručená obci správa. O výsledku kontroly budú poslanci
obecného zastupiteľstva informovaní,
- poslanec Zdenek Bránik informoval o školení hasičov, ktorého sa zúčastnil aj s poslancom Petrom
Ďureje v obci Sebedražie. Povinnosťou obce je aj zabezpečiť materiálne vybavenie hasičov, vrátane
jednotného oblečenia.
15) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.
14) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a celoročnú spoluprácu a rokovanie
ukončil.

V Kocuranoch 11.12.2019

Overovali: .......................................
Zdenek Bránik

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

.....................................................
Miroslav Šemrinec

Závery z rokovania
12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 11.12.2019
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 613 /12 /2019 v ktorom berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
b) Žiadosť pani Ľubomíry Dedíkovej, bytom Brestové 1306, 916 42 Moravské Lieskové o zahrnutie
pozemku p.č. 961, 963 do územného plánu obce Kocurany ako stavebný pozemok.
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2020 -2022.
d) Rozpočet obce Kocurany na roky 2021 a 2022
e) Rozdelenie úloh na kultúrnej akcii 15.12.2019 Vianočné trhy Kocurany 2019.
f) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019.
g) Informácie o potrebe vykonávania kontrol parkovania pred bytovými domami v Nižovci a kontrol
udržiavania čistoty v spoločných priestoroch bytových domov.
h) Informácie o finančnom vysporiadaní nedoplatku so SOcÚ Bojnice za roky 2017 a 2018
i) Informáciu o návrhu Dodatok č.1 ku kúpnej zmluvy č. Z201763355_Z zo dňa 28.11.2017
komunálny traktor s príslušenstvom, kde sa mení termín dodania na 06/2020
j) Informáciu o zmene organizačnej štruktúry OcÚ Kocurany.
k) Informácie o vykonanej kontrole zo strany Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi a informácie
o potrebe materiálneho zabezpečenia pre hasičov.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

(Peter Ďureje)

Uznesenie č. 614 / 12/2019 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Zdenek Bránik a p. Miroslav Šemrinec
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 615 / 12/2019 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2019
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2022
7. Návrh VZN č. 81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad
8. Návrh VZN č. 82/2019 o elektronickej komunikácii
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
10. Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2020
11. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
12. Návrh investičného plánu na rok 2020
13. Inventarizácia majetku obce
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

b) Rozpočet obce Kocurany na rok 2020 ako vyrovnaný v sume 509.962,- €
c) VZN č. 81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad v zmysle zverejneného návrhu so
zapracovaním dodatku v zmysle § 99 e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
d) VZN č. 82/2019 o elektronickej komunikácii v zmysle zverejneného návrhu
e) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.
f) Odmenu hlavného kontrolóra obce za vykonanú prácu vo výške 30% z ročnej mzdy roka 2019
g) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020 v termínoch 22.1., 19.2., 18.3., 22.4.,
13.5., 17.6. 2020 vždy v stredu o 18,00 hod v zasadačke obecného úradu.
h) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.
h) Investičný plán na rok 2020 - výstavba budovy MŠ, hasičskej zbrojnice a obecného múzea,
oprava podhľadov na budove obecného úradu, obnova náterov obkladov na bytovkách.
i) Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Z201763355_Z zo dňa 28.11.2017 uzatvorený s AGROSERVIS Komárno spol. s r.o. na dodanie komunálneho traktora s príslušenstvom, kde sa mení
termín dodania na 06/2020.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 616 / 12/2019 v ktorom ruší:
a) Uznesenie č. 612/11/2019 písm. d) .
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 617 / 12/2019 v ktorom odporúča starostovi obce:
a) pri finančnom vysporiadaní nedoplatku so SOcÚ Bojnice akceptovať sumu v max. 550,- EUR.
b) podpísať Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Z201763355_Z zo dňa 28.11.2017 uzatvorený s
AGROSERVIS Komárno spol. s r.o. na dodanie komunálneho traktora s príslušenstvom, kde sa
mení termín dodania na 06/2020.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

V Kocuranoch 11.12.2019
Zapísala:

Overovali: .....................................
Zdenek Bránik

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

...........................................
Vladimíra Beňadiková
...........................................
Miroslav Šemrinec

