
Zápisnica z 1.ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 12.12.2014

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM: 
 1) Otvorenie zasadnutia
 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 4) Zloženie sľubu starostu obce
 5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce

      7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
      8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
      9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov komisií
12) Určenie platu starostu obce
Prestávka
13) VI. Úprava rozpočtu  na rok 2014

     14) VZN č. 63/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
15) VZN č. 64/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce
16) Schválenie rozpočtu na roky 2015 - 2017
17) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku

     18) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
19) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce

     20) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
21) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2015

     22) Rôzne
23) Diskusia
24) Záver

1) Zasadnutie OZ po odznení štátnej hymny SR v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej  len zákona)  zvolal  a  otvoril  starosta  Ing.  Vojtech Čičmanec,  ktorý 
privítal prítomných. 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice p. Zdenek Bránik 
a p. Škandík Ján. 

3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Prítomní boli predsedom MVK Jozefom Fábrym oboznámení podľa zápisnice miestnej  volebnej 
komisie  o  výsledku  komunálnych  volieb  do  samosprávnych  orgánov  obce,  konaných  dňa 
15.11.2014,  o  počte  získaných  hlasov  na  funkciu  starostu  obce  a   poslancov  obecného 
zastupiteľstva. 

4) Zloženie sľubu starostu obce
Na základe výsledkov volieb na funkciu starostu obce Kocurany a v zmysle § 13 ods. 2 zákona, 
novozvolený starosta Ing. Vojtech Čičmanec zložil sľub starostu a potvrdil ho svojím podpisom.

5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Na  základe  výsledkov  volieb  na  funkciu  poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce  Kocurany 
a v zmysle  §  25  ods.  1  písm.  a)  a  §  26  zákona,  novozvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva 



Zdenek  Bránik,  Peter  Ďureje,  Roman  Šandor,  Miroslav  Šemrinec  a  Ján  Škandík,  zložili  sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva a potvrdili ho každý svojim podpisom.

6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Po zložení sľubu vystúpil  novozvolený starosta Ing. Vojtech Čičmanec.  Zablahoželal  zvoleným 
poslancom obecného zastupiteľstva k úspechu vo voľbách, získanej dôvery od občanov a poprial im 
veľa zdravia  a  chuti  do tvorivej  a náročnej  práce v prospech občanov obce Kocurany.  Načrtol 
zámery  rozvoja  obce,  ktoré  budú  predmetom  ďalších  rokovaní  a  schvaľovania  v  obecnom 
zastupiteľstve.  Záverom vyzval poslancov, aby svoje sily a snaženia zamerali v prospech obce a jej  
občanov.

7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
       8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
      9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov komisií
12) Určenie platu starostu obce
Prestávka
13) VI. Úprava rozpočtu  na rok 2014

     14) VZN č. 63/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
15) VZN č. 64/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce
16) Schválenie rozpočtu na roky 2015 - 2017
17) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku

     18) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
19) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce

     20) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
21) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2015

     22) Rôzne
23) Diskusia
24) Záver

Predložený návrh programu rokovania bol poslancami schválený.

8)  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
Návrh na poverenie  poslanca  Jána Škandíka,  oprávneného  zvolať  a viesť zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona o obecnom zriadení. Návrh bol schválený.

9)  Informácia o menovaní zástupcu starostu obce
Starosta informoval prítomných, že v zmysle ustanovenia § 13b ods.1 až 3  zákona č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. 12. 2014 poveril výkonom 
funkcie zástupcu starostu obce Kocurany poslanca Jána Škandíka.

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Do mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: 
p. Ján Škandík, p. Zdenek Bránik a p. Eva Špeťková
Do volebnej komisie boli navrhnutí a schválení:
p. Peter Ďureje, p.Roman Šandor a Miroslav Šemrinec

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií v zmysle § 15 zákona, voľba predsedov komisií

Určenie počtu obecnej rady - starosta oboznámil poslancov s § 14 zákona o možnosti zriadenia 
obecnej rady. V zmysle platného Štatútu obce sa obecná rada nezriaďuje.



Na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve boli navrhnuté:
a) komisia finančná a správy majetku – predseda  Peter Ďureje, členovia Zdenek Bránik, Eva  

Špeťková
b) komisia kultúry, vzdelávania a športu – predseda  Zdenek Bránik, členovia  Miroslav Šemrinec,  

Roman Šandor, Miroslav Synko, Adriana Hepnerová, 
c) komisia na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík , členovia Roman Šandor 
    a Miroslav Šemrinec.

12)  Určenie platu starostu obce
1. V zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 
písm.  i)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  obecné 
zastupiteľstvo určuje plat starostu,  a to  podľa ust. § 3 ods. 1 v sume 1.360,- €. 
2.  Obecné  zastupiteľstvo  podľa   §  4  ods.  2  zákona  č.  253/1994  Z.  z.  o   právnom  postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat 
určený podľa § 3 ods. 1 zvýšiť až o 70 %.
Obecné zastupiteľstvo plat určený podľa § 3 ods. 1 zvyšuje o 60 %.

13) VI. úprava rozpočtu  na rok 2014
Pani Špeťková oboznámila poslancov so VI. úpravou rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol 
upravovaný päť krát, z toho jedna úprava bola schválená obecným zastupiteľstvom a ostatné úpravy 
boli  prijaté  na  základe  rozhodnutia  starostu  obce.  Rozpočet  obce  bol  prijatý  ako  vyrovnaný  v 
celkovej výške 235.960,- €. V priebehu roku 2014 bol do rozpočtu obce zapojený rezervný fond vo 
výške 11.678,73 € a peňažný fond vo výške 22.229,90 €.  Tieto finančné prostriedky je možné 
použiť len na kapitálové výdavky. V priebehu rozpočtového roka sa realizoval investičný zámer 
rekonštrukcia  starého  cintorína.  Spomínané  fondy  nebolo  treba  zapojiť  do  rozpočtu,  preto  bol 
podaný a schválený návrh fondy vyňať z rozpočtu roka 2014 a ďalej viesť ich na analytických 
účtoch. Následne bola navrhnutá a schválená zmena rozpočtovaných príjmov a výdavkov celkovým 
ponížením  na  výšku  201.600,-  €.  Ostatné  navrhované  úpravy  sa  týkajú  presunov  medzi 
jednotlivými položkami, na základe skutočnosti k 30.11.2014 a očakávaného plnenia a čerpania v 
mesiaci december 2014. Prílohou zápisnice je dôvodová správa a čerpanie VI. úpravy rozpočtu na 
rok 2014 v tabuľkovej forme. K navrhovanej úprave rozpočtu predniesol svoje stanovisko hlavný 
kontrolór, ktorý odporučil schváliť VI. úpravu rozpočtu na rok 2014. Následne poslanci VI. úpravu 
rozpočtu na rok 2014 schválili.

14) VZN č. 63/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Starosta predniesol návrh VZN č.63/2014 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálny 
odpad. V nariadení sa nemenia sadzby daní a poplatkov, ale uplatňujú sa úľavy pre občanov, ktorí  
sa v obci nezdržujú pre pracovné povinnosti a štúdium, sú držiteľom preukazu ŤZP a ďalšie. Nové 
nariadenie sa prijíma z dôvodu zosúladenia s novelou zákona č. 582/2004 Z.z. V obci sa na základe 
tohto VZN  vyberá daň z nehnuteľností a za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a 
nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálny odpad. Poslanci návrh VZN č.63/2014 
schválili 3/5 počtom hlasov, zároveň sa ruší VZN č. 57/2012.

15) VZN č. 64/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce
Prítomným bol predložený návrh VZN č.64/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce Kocurany. 
V nariadení je pomenovaný systém zberu v obci. Komunálny odpad sa zberá do 110 l, 240 l a 1100 
l  nádob.  V  obci  sú  min.  2x  ročne  umiestňované  veľkoobjemové  kontajnery.  Zabezpečuje  sa 
triedenie papiera, plastov, kovu, skla, textilu a obuvi. Zároveň je v nariadení určený systém zberu, 
prepravy a zneškodňovania elektroodpadov z domácností a odpadov s obsahom škodlivín. Občania 
kompostujú vlastný  biologický odpad na svojich domácich  kompostoviskách,  obec zabezpečuje 
zber  použitého  rastlinného  oleja  prostredníctvom  oprávnenej  osoby,  s  ktorou  má  uzatvorenú 
zmluvu. Poslanci predložený návrh VZN č. 64/2013 schválili 3/5 počtom hlasom.



16) Schválenie rozpočtu na roky 2015 - 2017
Návrh rozpočtu na roky 2015- 2017 predložila poslancom p. Špeťková. Rozpočet na rok 2015 je 
záväzný,  rozpočty na roky 2016 a 2017 sú informatívne.  Celkový rozpočet  obce  Kocurany bol 
navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 240.500,- €. Rozpočet bol zostavený na základe zhodnotenia 
rozpočtov  z  predchádzajúcich  rokov  a  očakávaných  príjmov  v  roku  2015.  Zároveň  sa  ráta  v 
prípadne potreby so zapojením rezervného a peňažného fondu obce do rozpočtu. Vo výdavkovej 
časti sa  uvažuje o investičných zámeroch  obce na rok 2015.
Celkový sumár rozpočtu v     príjmovej a     výdavkovej časti  na rok 2015:
Príjmy bežného rozpočtu:                   196.596,-  €
Výdavky bežného rozpočtu:               126.224,-  €
Prebytok bežného rozpočtu:                 70.372,-  €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.

Príjmy kapitálového rozpočtu:               3.500,-  €
Výdavky kapitálového rozpočtu:         69.276,-  €
Schodok kapitálového rozpočtu:       -  65.776,-  €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.

Príjmové finančné operácie:                40.404,-  €
Výdavkové finančné operácie:            45.000,-  €
Hospodárenie finančných operácií:  -   4.596,-   €
Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bude vykrytý   prebytkom bežného rozpočtu 
vo výške  70.372,- €.
Návrh rozpočtu na rok 2015 je vo výške 240.500 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
Na rok 2016 je navrhnutý  rozpočet vo výške 246.200 €  v príjmovej aj výdavkovej časti.
Rok 2017 je rozpočtovaný vo výške 249.400 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
K predloženému návrhu predniesol svoje stanovisko hlavný kontrolór obce a odporučil poslancom 
OZ rozpočet na rok 2015 schváliť a rozpočty na roky 2016 a 2017 zobrať na vedomie.  Predložený 
rozpočet  poslanci  schválili.  Návrh  rozpočtu  na  roky  2016  –  2017,  správu  k návrhu  rozpočtu 
a stanovisko hlavného kontrolóra zobrali poslanci na vedomie a sú prílohou zápisnice.

17) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku
Poslancom  bol  predložený  návrh  ústrednej  inventarizačnej  komisie  a dielčich  inventarizačných 
komisií  na  vykonanie  inventarizácie.  Inventarizácia  bude vykonaná  podľa  vnútorného  predpisu 
o inventarizácií majetku obce k 31.12.2014.
Do ústrednej inventarizačnej komisie boli menovaní: Peter Ďureje, Eva Špeťková, Zdenek Bránik.
Do dielčej inventarizačnej komisie boli menovaní: Roman Šandor, Silvia Grajciarová, Ján Škandík.
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje ústrednú a dielčiu  inventarizačnú komisiu  a  berie  na vedomie 
príkaz starostu obce na  vykonanie inventarizácie.

18) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
Starosta informoval poslancov o stave žiadosti p. Michala Šimku na odkúpenie pozemku, ktorá už 
bola prerokovaná v obecnom zastupiteľstve v mesiaci apríl 2014. Bol schválený zámer na odpredaj 
pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, na parc. č. 664/5– záhrada vo výmere 98 m2 ako časť parcely EKN č. 229/3 – vodné plochy v 
k.ú Kocurany. Podľa znaleckého posudku bola navrhnutá  kúpna cena pozemku vo výške 474,32 €. 
Po písomnej komunikácií s právnym zástupcom pána Šimku a výzve zo strany obce na uzatvorenie 
žiadosti,  pán  Michal  Šimko  podal  žiadosť  dňa  28.11.2014 o  zníženie  kúpnej  ceny o 25 % zo 
sociálnych dôvodov. Žiadosť bola prerokovaná a podaný návrh na zníženie kúpnej ceny o 20 %. Po 
hlasovaní poslancov, kde boli 3 za, 1 proti a 1 sa zdržal hlasovania, bola schválená kúpna cena za 
pozemok v sume 380,- €. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec predmetný pozemok 
neplánuje využívať, nachádza sa medzi potokom a nehnuteľnosťami žiadateľa.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi  podpísanie kúpno-predajnej zmluvy za sumu 380,- €. 
Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh na vklad zabezpečí kupujúci. 



- p. Milan Kliniec a p. Anastázia Klincová, bytom Kocurany č. 41 si podali žiadosť o odkúpenie 
časti parcely EKN č. 100 o výmere 324 m2. Obec je spoluvlastníkom na uvedenej parcele v podiele 
4/144 čo je 9 m2. Milan Kliniec s manželkou sú väčšinoví spoluvlastníci v podiele 11/18 a chcú si  
nehnuteľnosť usporiadať do stavu 1/1. Obec nemá záujem svoj podiel využívať. Poslanci schválili 
zámer na odpredaj pozemku z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
-  na  Obecný  úrad  bola  30.10.2014  doručená  žiadosť  Michala  Alaxu  a  manž.  Magdalény  na 
ukončenie  nájomnej  zmluvy  na  byt  č.  190/6  k  15.12.2014.  OZ schvaľuje  zrušenie  nájomného 
vzťahu k požadovanému termínu
- obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti o 3- izbový byt zaraďuje do zoznamu uchádzačov o byt 
p. Milana Adámika, Kocurany č. 101 a p. Martinu Adámikovú, Kocurany č. 10
- obecné zastupiteľstvo prideľuje 3-izbový byt č. 190/6 pre p. Milana Adámika, Kocurany č. 101 a 
p. Martinu Adámikovú, Kocurany č. 10 a uzatvorenie nájomnej zmluvy dňom 15.12.2014
- na Obecný úrad bola 24.9.2014 doručená žiadosť Jany Dúbravkovej a Alexandra Kováča, bytom 
Kocurany  190/5  na  ukončenie  nájomnej  zmluvy  na  byt  č.  190/5  k  17.12.2014.  OZ schvaľuje 
zrušenie nájomného vzťahu k požadovanému termínu 
- na základe žiadosti p. Jaroslava Rozenberga a p. Mgr. Andrei Rozenbergovej, bytom Kocurany 
191/1,  obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  ukončenie  nájomnej  zmluvy  na  byt  č.  191/1  dňom 
17.12.2014 a zároveň ich zaraďuje do zoznamu uchádzačov o 3-izbový byt 
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 190/5 p. Jaroslavovi Rozenbergovi, 
Kocurany 191/1 a p. Mgr. Andrei Rozenbergovej, bytom Kocurany 191/1 od 17.12.2014
-  na  Obecný  úrad  bola  14.11.2014  doručená  žiadosť  Petra  Skalu,  bytom  Kocurany  191/9  na 
ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 191/9. OZ schvaľuje zrušenie nájomného vzťahu, predbežný 
termín k 2.1.2015, podľa dohody s novým nájomcom, inak podľa zmluvy do 28.2.2015 
-  do  zoznamu  uchádzačov  o  dvojizbový  izbový  byt  zaraďuje  na  základe  žiadosti  z  2.12.2014 
p.Zuzanu Molnárovú, Detva, Kriváň 96,  agronómka v RDP Koš, aj v súlade s VZN č.56/2012 čl.3 
ods. 1.
- obecné zastupiteľstvo prideľuje dvojizbový byt č. 191/9 p. Zuzane Molnárovej, Detva, Kriváň 96 
dňom 2.1.2015
-  do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt  zaraďuje na základe žiadosti z 3.12.2014 MUDr. Jána 
Belanského MPH., adresa Slnečná 2, Bojnice, aj v súlade s VZN č.56/2012 čl.3 ods. 1.
- obecné zastupiteľstvo prideľuje dvojizbový byt č. 191/1 MUDr. Jánovi Belanskému MPH., adresa 
Slnečná 2, Bojnice, dňom 19.12.2014

19) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
Starosta informoval poslancov o predpokladanej zmene partnera na vývoz a likvidáciu odpadov. 
Firma Tezas Prievidza oznámila obci zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládku o 3,- €/t od 
1.11.2014.  Toto  navýšenie  nebolo  zo  strany  obce  akceptované.  Obec  bude  spolu  s  okolitými 
obcami Opatovce n. Nitrou a Koš, hľadať alternatívy spolupráce aj s inými spoločnosťami. Pripraví 
sa  prieskum trhu resp. verejné obstarávanie. V prípade nového dodávateľa je podmienkou, aby boli 
vyvážané všetky komodity odpadov a nebola zásadne zvyšovaná doterajšia cena.

20) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
Predložený plán poslanci schválili a je prílohou zápisnice.
Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi za vykonanú prácu a navrhol odmena vo výške 
15% z úhrnu ročnej mzdy.

21) Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015
Starosta  navrhol  poslancom  termíny  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  na  I.  polrok  2015 
nasledovne:  6.2.2015, 20.3.2015, 15.5.2015 a 19.6.2015 o 18.00 hod.
Poslanci schválili navrhované termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva.



22)  Rôzne
 - p. Špeťková predložila poslancom návrh na zaradenie do majetku obce investíciu,  ktorá bola 
dokončená v roku 2014 a to rekonštrukcia a oprava oplotenia starého cintorína v sume 3.670,-  €
Poslanci návrh na zaradenie majetku schválili
- v mesiaci február sa na zasadnutí OZ budú podrobnejšie prerokovávať investičné zámery obce, 
starosta požiadal poslancov,  aby si pripravili návrhy
- poslanci boli vyzvaní, aby na ďalšom zasadnutí predniesli svoje návrhy a pripomienky do plánu 
kultúrnych a športových podujatí.

23) Diskusia

24) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

V Kocuranoch 12.12.2015 Zapísala:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
Zdenek Bránik                                                 Ján Škandík



Závery z rokovania
 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany,

konaného dňa 12.12.2014 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
  
Uznesenie č. 411 / 1 /2014  v ktorom berie na vedomie  :  
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce predloženú predsedom MVK p. Jozefom Fábrym
b) vystúpenie novozvoleného starostu
c) informáciu o menovaní Jána Škandíka funkciou zástupcu starostu obce
d) informáciu o nezriadení obecnej rady v zmysle Štatútu obce
e) plat  starostu  obce,  ktorý  mu  patrí  v  zmysle  §  3  ods.  1  zákona  č.253/1994  Z.z.  právnom 

postavení  a platových  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  v  znení  neskorších 
predpisov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za  predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. 

f) stanovisko hlavného kontrolóra obce k VI. úprave rozpočtu obce na rok 2014
g) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
h) rozpočet obce Kocurany na roky 2016 a 2017
i) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce Kocurany k 31.12.2014
j) informácie o odpadovom hospodárstve a jednostrannom navýšení ceny od TEZAS Prievidza za 

uloženie jednej tony odpadu a neakceptovanie tohto návrhu zo strany obce

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

Uznesenie č. 412 / 1 /2014  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutí OZ pani Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Zdenek Bránik

               P. Ján Škandík

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

Uznesenie č. 413 / 1 /2014  v ktorom konštatuje, že  :  
a) novozvolený  starosta  obce  Kocurany  Ing.  Vojtech  Čičmanec  zložil  podľa  §  13  zákona 
predpísaný sľub starostu obce
b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Kocuranoch:
Zdenek Bránik, Peter Ďureje, Roman Šandor, Miroslav Šemrinec a Ján Škandík, zložili podľa § 25 
ods. 1 písm. a) a § 26 zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 414 / 1 /2014  v ktorom   zriaďuje:
a) komisiu finančnú a správy majetku 
b) komisiu kultúry, vzdelávania a športu 
c) komisiu na ochranu verejného záujmu 



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

Uznesenie č. 415 / 1 /2014  v ktorom   volí:
a) predsedov komisií obecného zastupiteľstva:

- mandátnu a návrhovú – predseda Ján Škandík, člen Zdenek Bránik, Eva Špeťková
- volebnú – predseda Peter Ďureje, člen Roman Šandor a Miroslav Šemrinec
- finančnej a správy majetku – predseda  Peter Ďureje, členovia Zdenek Bránik a Eva   

 Špeťková
- kultúry, vzdelávania a športu – predseda  Zdenek Bránik, členovia  Miroslav Šemrinec,    

                 Roman Šandor, Miroslav Synko, Adriana Hepnerová,
- na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík , členovia Roman Šandor 
          a Miroslav Šemrinec.

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

Uznesenie č. 416 / 1 /2014  v ktorom     schvaľuje:
a) program rokovania I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) plat starostu obce  určený podľa § 3 ods. 1 zvýšiť podľa  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o  

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov o 60 %

c) VI. úpravu rozpočtu na rok 2014 podľa predloženého návrhu, celkové príjmy a výdavky sú 
vyrovnané v sume 201.600,- €

d) vrátenie rezervného fondu vo výške 11.678,73 € na analytický účet 
e) vrátenie peňažného fondu vo výške 22.229,90 € na analytický účet
f) VZN č. 63/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
g) VZN č. 64/2014 o nakladaní s odpadom na území obce
h) rozpočet obce Kocurany na rok 2015: 
     Príjmy bežného rozpočtu:                   196.596,-  €
     Výdavky bežného rozpočtu:               126.224,-  €
     Prebytok bežného rozpočtu:                 70.372,-  €
    Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
    Príjmy kapitálového rozpočtu:               3.500,-  €
    Výdavky kapitálového rozpočtu:         69.276,-  €
    Schodok kapitálového rozpočtu:      -  65.776,-  €
    Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
    Príjmové finančné operácie:                40.404,-  €
    Výdavkové finančné operácie:            45.000,-  €
    Hospodárenie finančných operácií:  -   4.596,-   €
Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bude vykrytý   prebytkom bežného rozpočtu 
vo výške  70.372,- €.
Návrh  rozpočtu  na  rok  2015 je  vo  výške  240.500 €  a je  vyrovnaný  v príjmovej  aj výdavkovej 
časti.
i) ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení Peter Ďureje, Eva Špeťková a Zdenek Bránik a dielčiu 

inventarizačnú komisiu v zložení Roman Šandor, Silvia Grajciarová a Ján Škandík
       hlasovanie poslancov: za:                 5

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0



j) odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí a to pozemok parc. č.  664/5 – záhrada vo výmere 98 m2 ako časť parcely EKN č. 
229/3 – vodné plochy v k.ú. Kocurany, vedená na LV č.1 vo vlastníctve obce Kocurany pre p.  
Michala Šimku, Kocurany č. 2 za kúpnu cenu 380,- €.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec predmetný pozemok neplánuje využívať, 
nachádza sa medzi potokom a nehnuteľnosťami žiadateľa.

hlasovanie poslancov: za:                 3
                                     proti:             1  
                                     zdržali sa:      1 
                                          neprítomní:    0
k) zámer  zámer na odpredaj pozemku z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí časti pozemku parc. č. 100  vo výmere 9 m2, čo 
je spoluvlastnícky podiel obce Kocurany pre žiadateľov p. Milana Klinca a manž. p. Anastáziu 
Klincovú, bytom Kocurany č. 41
Odôvodnenie: Obec je spoluvlastníkom na uvedenej parcele v podiele 4/144 čo je 9 m2. Milan 
Kliniec  s  manželkou  sú  väčšinoví  spoluvlastníci  v  podiele  11/18  a  chcú  si  nehnuteľnosť 
usporiadať do stavu 1/1. Obec nemá reálny prístup na pozemok, ani záujem svoj podiel odčleniť 
a využívať.

l) ukončenie nájomnej zmluvy pre p. Michala Alaxu, Kocurany č.190/6 a Magdalénu Alaxovú, 
Kocurany  č. 190/6 k 15.12.2014

m)zaradenie do zoznamu uchádzačov pre pridelenie 3-izbového bytu pre p. Milana Adámika, 
Kocuranyč. 101 a p. Martinu Adámikovú, Kocurany 10

n) pridelenie 3-izbového bytu č. 190/6 pre p. Milana Adámika, Kocurany č. 101 a p. Martinu 
Adámikovú, Kocurany č. 10

o) ukončenie nájomnej zmluvy pre p. Janu Dúbravkovú, Kocurany č. 190/5 a Alexandra Kováča, 
Kocurany č. 190/5 k termínu 17.12.2014

p) zaradenie do zoznamu uchádzačov o 3-izbový byt p. Jaroslav Rozenberga, Kocurany 191/1 a p. 
Mgr. Andreu Rozenbergovú, Kocurany 191/1

q) pridelenie 3-izbového bytu č. 190/5, pre p. Jaroslava Rozenberga, Kocurany č. 191/1 a p. Mgr. 
Andreu Rozenbergovú, Kocurany č. 191/1

r) ukončenie nájomnej zmluvy pre p. Petra Skalu, Kocurany 191/9 k dátumu 2.1.2015
s) zaradenie do zoznamu uchádzačov o 2-izbový byt p. Zuzanu Molnárovú, Detva, Kriváň č. 96
t) pridelenie 2-izbového bytu č. 191/9 pre p. Zuzanu Molnárovú, Detva, Kriváň č. 96 k 2.1.2014
u) zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt  na základe žiadosti z 3.12.2014 MUDr. 

Jána Belanského MPH., adresa Slnečná 2, Bojnice, aj v súlade s VZN č.56/2012 čl.3 ods. 1.
v) pridelenie  dvojizbového  bytu  č.  191/1  MUDr.  Jánovi  Belanskému  MPH.,  adresa  Slnečná  2, 

Bojnice, dňom 19.12.2014
w)plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 
x) odmenu hlavnému kontrolórovi obce za prácu v roku 2014  vo výške 15% z úhrnu ročnej mzdy
y) plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok  2015 nasledovne: 

               6.2.2015, 20.3.2015, 15.5.2015, 19.6.2015 o 18.00 hod
z) zaradenie do majetku investície dokončené v roku 2014: 
      Rekonštrukcia a oprava oplotenia starého cintorína v sume : 3.670,- €

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



Uznesenie č. 417 / 1 /2014  v     ktorom ukladá:
a) predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadanie obecného 

zastupiteľstva návrhy  na doplnenie členov zriadených komisií obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 418 / 1 /2014  v     ktorom poveruje:
a) poslanca  Jána  Škandíka  zvolaním  a vedením  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

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

V Kocuranoch 12.12.2014                             Zapísal: ...........................................
    Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                              .....................................
Zdenek Bránik                                                 Ján Škandík      

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


