Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 3.4.2020
Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.
PROGRAM podľa pozvánky na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Investičná činnosť v obci
6) Rôzne
7) Diskusia
8) 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. Úvodom požiadal prítomných, aby
si ponechali na tvári rúško, prípadne nasadili pripravené rukavice a dodržiavali pripravené sedenie
s rozstupmi.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. Peter
Ďureje a p. Ján Škandík.
3) Schválenie programu 15. 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) Investičná činnosť v obci
Investičný zámer – výstavba Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea:
- obec Kocurany ako hlavný investor, poveril realizáciou výstavby 100 % obecná spoločnosť Obecné
služby Kocurany s.r.o. Na najbližšie rokovanie zastupiteľstva spoločnosť predloží návrh zmluvy
o dielo, vrátane rozpočtu diela.
- financovanie výstavby bude zabezpečené z úverových zdrojov a z vlastných zdrojov vrátane
zapojenia rezervného fondu, na najbližšie rokovanie predloží pani Beňadiková návrh na úpravu
rozpočtu aj so zapojením rezervného fondu
- k poskytnutiu komerčného úveru v sume 120.000,- € boli oslovené finančné inštitúcie – Slovenská
sporiteľňa a.s., Všeobecná úverová banka a.s., Prima banka Slovensko a.s., Slovenská záručná
a rozvojová banka a ČSOB a.s. Najvýhodnejšia ponuka bola vyhodnotená od Prima banky Slovensko
a.s., ktorá v indikatívnej ponuke na poskytnutie úveru v sume 120.000,- € na 10 rokov, poskytla úrok
12 mesačný euribor + 0,25 % p.a.. Jednorazový poplatok za spracovanie úveru vo výške 0,25 %
z istiny, bez zabezpečenia.
Starosta oboznámil poslancov zo stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Ing. Kamily Topoľskej, ktorá
vo svojom stanovisku čerpanie úveru zhodnotila v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách a odporúča čerpanie úveru v sume 120.000,- € poslancom schváliť.

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili čerpanie úveru z Prima banky Slovensko a.s. a splnomocnili
starostu podpísaním zmluvy. Splácanie úveru bude anuitnými splátkami, prvá splátka v sume 1.025,- €
bude k 25. dňu mesiaca.
6) Rôzne
- starosta oboznámil poslancov so zápisom zo stretnutia nájomníkov z bytových domov v Nižovci,
ktoré sa konalo 6.3.2020.
Parkovanie – nedisciplinovanosť, zlé parkovanie, parkovanie pred smetnými nádobami, vyhodnotenie
dotazníkového prieskumu, kde zo 40 bytov odpovedalo 21 bytov,
Návrh riešenia:
- pri kontajneroch bude vyznačená žltá čiara, neparkovať cez týždeň od 6.00 do 14.00 hod.
- bude spracovaný projekt parkovania, vyznačené čiary parkovacích miest
- zákaz parkovania z druhej strany bytoviek
Upratovanie spoločných priestorov – buď sa nevykonáva vôbec, alebo len niektorí nájomníci
Návrh riešenia: - ak sa nájomníci nedohodnú samostatne v jednotlivých vchodoch na upratovaní,
bude zabezpečená upratovacia služba za úhradu. Obec zabezpečila upratovanie firmou, nakoľko stav
priestorov bol nevyhovujúci, keď spoločnosť poskytujúca upratovacie služby zašle cenový návrh, bude
upravená výška nájomného o cenu upratovania.
Chovanie psov a ich venčenie – dochádza k znečisťovaniu verejných priestranstiev, detského ihriska,
s poznámkou, že značne znečisťujú priestor daniele.
Názory a požiadavky nájomníkov:
- bol by vhodný kontajner na papier – v riešení so zberovou spoločnosťou, zatiaľ budú
vyčlenené krabice na papier pod dohľadom správcu bytov – zatiaľ neakceptovateľné od
zberovej spoločnosti
- návrh na oplotenie detského ihriska – je to možnosť, obecné zastupiteľstvo prerokuje
- doplniť kontajnery na plasty – bude zabezpečené
- aktualizovať menovky na zvončekoch – zrealizované
- pristaviť veľkoobjemové kontajnery aj k bytovkám – bude zabezpečené
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zadanie na spracovanie a vyznačenie parkovacích miest
pred bytovkami.
7) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania
8) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 3.4.2020

Overovali: .......................................
Peter Ďureje

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

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

Závery z rokovania
15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 3.4.2020
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 626 /15/2020 v ktorom berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenia boli splnené.
b) Informácie o stave pripravenosti investičného zámeru výstavby Materskej škôlky, hasičskej
zbrojnice a múzea.
c) Informácie z prieskumu ponúk na poskytnutie komerčného úveru v sume 120.000,- €, pričom boli
oslovené finančné inštitúcie – Slovenská sporiteľňa a.s., Všeobecná úverová banka a.s., Prima
banka Slovensko a.s., Slovenská záručná a rozvojová banka a ČSOB a.s.
d) Informácie o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od hlavnej
kontrolórky obce.
e) Stanovisko hlavnej kontrolórky, ktorá odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce Kocurany úver vo
výške 120.000,- € schváliť.
f) Informácie o záveroch stretnutia s občanmi bytových domov v Nižovci zo 6.3.2020
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 627 /15/2020 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Peter Ďureje a p. Ján Škandík.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 628 /15/2020 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 3.4.2020
4. Kontrola uznesení
5. Investičná činnosť v obci
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
b) poveriť realizáciou výstavby 100 % obecnú spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o.
c) v zmysle § 7 a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
prijatie municipálneho úveru vo výške 120.000,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11,010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
úver dlhodobý, so splatnosťou na 10 rokov, s variabilnou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR+0,25
% p.a., s anuitnými mesačnými splátkami, bez zabezpečenia úveru na účel zabezpečenia
financovania investičného projektu „Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum Kocurany“.
d) realizovať zadanie na spracovanie a vyznačenie parkovacích miest pred bytovkami.

hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 629 /15/2020 v ktorom ukladá:
a)
spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. na najbližšie rokovanie zastupiteľstva predložiť
návrh zmluvy o dielo
b)
pani Beňadikovej Vladimíre na najbližšie rokovanie návrh na úpravu rozpočtu aj so zapojením
rezervného fondu
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 630 /15/2020 v ktorom splnomocňujú:
a)
starostu obce Ing. Vojtecha Čičmanca podpísaním zmluvy o čerpaní úveru s Prima bankou
Slovensko a.s. na sumu 120.000,- €.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

V Kocuranoch 3.4.2020
Zapísala:

Overovali: .....................................
Peter Ďureje

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

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

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

