Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 22.1.2020
Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.
PROGRAM podľa pozvánky na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Príprava investícií
6) Príprava stretnutia s nájomníkmi bytov
7) Príprava kultúrnych a športových 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 p. Ján
Škandík a p. Miroslav Synko.
3) Schválenie programu 13. 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.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení.
5) Príprava investícií
Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich prípravných prácach na projekte výstavby
multifunkčnej budovy MŠ, požiarnej zbrojnice a obecného múzea.
Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom materiálne vybaviť kuchyňu v priestoroch kultúrneho
domu, ktorá by sa za určitých podmienok mohla využívať aj pre MŠ i pre dôchodcov, ktorí by mali
v budúcnosti záujem o objednávanie stravy. Pokiaľ bude možnosť čerpania finančných prostriedkov
z fondov EÚ na zariadenie do kuchyne, obec sa zapojí do získania dotácie.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o prebiehajúcich prípravných prácach na
projekte výstavby multifunkčnej budovy MŠ, požiarnej zbrojnice a obecného múzea.
6) Príprava stretnutia s nájomníkmi bytov
Starosta obce navrhol termín stretnutia s nájomníkmi bytov na 6.3.2020 v piatok o 18,00 hod.
O stretnutí budú nájomníci informovaní formou pozvánok. Programom stretnutia budú problémy
s parkovaním áut pred bytovkami a možné riešenia, upratovanie spoločných priestorov a s tým spojené
problémy, zodpovednejší prístup občanov k separovaniu a nakladaniu s odpadom. Nájomníci budú
upozornení na dodržiavanie ustanovení nájomnej zmluvy a oboznámení o možnostiach čerpania
financií z fondu opráv. Potreba diskusie na uvedené témy je podložená vyhodnotením návratiek listu,
ktorý bol v roku 2019 distribuovaný do každého bytu.

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú dátum stretnutia s nájomníkmi bytov 6.3.2020 o 18,00 hod
a berú na vedomie predbežný program tohto stretnutia.
7) Príprava kultúrnych a športových podujatí
Najbližšia kultúrno-spoločenská akcia bude 15.2.2020 v sobotu - Koštovka destilátov – na oživenie
tradície, bol návrh zo strany Pálenice Kocurany pozvať na akciu aj stálych zákazníkov pálenice,
ktorými sú väčšinou občania zo susedných obcí a mesta /Opatovce nad Nitrou, Šútovce, Bojnice/.
Z organizačných vecí bude potrebné zabezpečiť ceny do súťaže a občerstvenie. Starosta požiadal
poslancov o pomoc pri organizačnom zabezpečení akcie.
Dňa 22.2.2020 – fašiangový sprievod, starosta požiadal poslancov o predbežný prieskum záujmu zo
strany mládeže. Hudobný doprovod zabezpečil starosta obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o nadchádzajúcich kultúrnych akciách.
8) Rôzne
- Na obecný úrad bola nahlásená porucha verejného osvetlenia pri dome č.116 – výpadok lampy,
starosta poveril J. Škandíka odstránením poruchy.
- Starosta obce informoval poslancov o novele Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a potrebe
prijatia nového VZN ohľadom ochranného pásma pohrebiska.
- Starosta informoval poslancov o potrebe výmeny drevených krížov na Starom cintoríne a pri Beňov.
Oboznámil ich s cenovou ponukou na 2 ks drevených krížov z mäkkého dreva.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú nákup a výmenu krížov na Starom cintoríne a pri Beňov.
- Starosta obce oboznámil poslancov s hospodárením na úseku sociálnych služieb, kde obec
zamestnáva na čiastočný úväzok pracovníčku p. Kováčovú, ktorá zároveň pracuje aj pre iné obce
regiónu. Paušálny príspevok na prevádzku kancelárie vo výške 15 Eur/obec/mesiac bol za predošlé
obdobie vyhodnotený ako postačujúci a výška zostáva nezmenená aj pre rok 2020.
- Vzhľadom na napĺňanie jednotlivých zámerov Programu rozvoja obce Kocurany na roky 2015 –
2020 odporúča obecné zastupiteľstvo starostovi obce pripraviť aktualizáciu tohto dokumentu.
- Starosta obce navrhol pracovné stretnutie pre zástupcov DHZ Kocurany v 5. týždni, termín bude ešte
upresnený, za účasti Zdenka Bránika a Petra Ďureje.
9) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.
10) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a celoročnú spoluprácu a rokovanie
ukončil.
V Kocuranoch 22.1.2020

Overovali: .......................................
Ján Škandík

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

.....................................................
Miroslav Synko

Závery z rokovania
13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 22.1.2020
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 618 /1 /2020 v ktorom berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
b) Informácie o prebiehajúcich prípravných prácach na projekte výstavby multifunkčnej budovy MŠ,
požiarnej zbrojnice a obecného múzea.
c) Termín stretnutia s nájomníkmi bytov 6.3.2020 o 18,00 hod a predbežný program tohto stretnutia.
d) Informácie o nadchádzajúcich kultúrnych akciách.
e) Informáciu o novele Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
f) Cenovú ponuku na výrobu a dodanie 2 ks drevených krížov z mäkkého dreva.
g) Informáciu o hospodárení na úseku sociálnych služieb.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1 /Peter Ďureje/

Uznesenie č. 619 /1 /2020 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Jána Škandíka a p. Miroslava Synka
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 620 /1 /2020 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.1.2020
4. Kontrola uznesení
5. Príprava investícií
6. Príprava stretnutia s nájomníkmi bytov
7. Príprava kultúrnych a športových podujatí
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
b) dátum stretnutia s nájomníkmi bytov 6.3.2020 o 18,00 hod.
c) nákup a výmenu krížov na Starom cintoríne a pri Beňov v zmysle predloženej cenovej ponuky.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 621 /1 /2020 v ktorom odporúča starostovi obce:
a) pripraviť aktualizáciu Programu rozvoja obce Kocurany 2015 - 2022.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

V Kocuranoch 22.1.2020
Zapísala:

Overovali: .....................................
Ján Škandík

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

...........................................
Vladimíra Beňadiková
...........................................
Miroslav Synko

