Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 13.5.2015
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva :
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Projekt odkanalizovania obce
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) VZN- prevádzkový poriadok pohrebiska
9) Investičné zámery obce
10) Správa hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2015
11) Pripravované kultúrne a športové podujatia
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
15) 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 zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice p. Zdenek Bránik
a p. Ján Škandík.
3) Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Do zverejneného programu bol doplnený bod č. 12 Prevádzka pohrebiska v obci Kocurany a ostatné
body boli prečíslované tak ako nasledujú za sebou.
Upravený program rokovania aj s doplneným bodom bol poslancami schválený nasledovne:
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Projekt odkanalizovania obce
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) VZN- prevádzkový poriadok pohrebiska
9) Investičné zámery obce
10) Správa hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2015
11) Pripravované kultúrne a športové podujatia
12) Schválenie zápisu do kroniky
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia č.
431/4/2015 body a) b) a f) zostávajú v trvaní. Ostatné uznesenia zo 4.zasadnutia OZ konaného dňa
18.3.2015 boli splnené.
5) Žiadosti občanov

P. Peter Kravčuk a Lucia Kravčuková požiadali o odpredaj pozemkov parcelné čísla 465/1,
465/2, 152/5 v susedstve rodinného domu, kde v súčasnosti bývajú, v celkovej výmere 377 m2. Na
predmetných pozemkoch si chcú postaviť rodinný dom. Obec odkúpila podiely na týchto
pozemkoch ako súčasť dedičstva po p. Antónii Radošinskej. Poslanci OZ schválili na
predchádzajúcom zasadnutí zámer na odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa § 9 ods. 8

písm. e), ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na web stránke obce. Po prerokovaní
obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to pozemok pozemok CKN č.465/1 – záhrady, vo
výmere 956 m2, pozemok CKN č.465/2 – záhrady, vo výmere 164 m2 a pozemok EKN č.152/5 –
záhrady, vo výmere 12 m2, v podieloch 2/6 v k. ú. Kocurany, zapísaná na LV č.226 v
spoluvlastníctve Obce Kocurany spolu vo výmere 377 m2 pre žiadateľov p. Peter Kravčuk, bytom
Kocurany č. 23 a Lucia Kravčuková, rod. Grosová, bytom Kocurany č. 77 za cenu odvodenú od
znaleckého posudku spracovaného Ing. Pavlom Jurkovičom dňa 12.5.2015. Celková kúpnopredajná cena bola schválená na sumu 3.206,- €. Poslanci splnomocňujú starostu obce k podpisu
kúpno-predajnej zmluvy.
Odôvodnenie: Obec je v 2/6 spoluvlastníkom na uvedených parcelách v celkovej výmere 377 m2.
Nehnuteľnosti sú priľahlé k stavbe rodinného domu č. súp. 23. Obec s využitím spoluvlastníckych
podielov predmetného pozemku nepočíta, žiadatelia sú novomanželia, žijú u rodiny Jaroslava
Kravčuka a Ing. Evy Kravčukovej, ktorý sú vlastníkmi rodinného domu a priľahlých pozemkov,
ktoré susedia s predmetnými pozemkami. S ďalšími spoluvlastníkmi pozemkov pani Annou
Hianikovou, bytom Kocurany č.56 a pani Oľgou Briatkovou, bytom ul. Družstevná č.32, Prievidza
sa uskutočnilo spoločné stretnutie dňa 11.3.2015 na obecnom úrade. Pani Anna Hianiková
prehlásila, že odmenu za svoj podiel prenecháva v prospech Oľgy Briatkovej, nakoľko sa tak
dohodla pri usporiadavaní svojej časti nehnuteľností (CKN parc.č.462) s jej už nebohým svokrom
Laurincom Briatkom a teda aj s predajom súhlasí. Oľga Briatková poslala písomný súhlas zo dňa
12.3.2015 s odpredajom predmetných nehnuteľností v prospech kupujúcich.

Pán Milan Matias, bytom Kocurany č.30 požiadal 5.5.2015 o odpredaj pozemkov v
spoluvlastníctve obce Kocurany zapísaných:
- na LV 702 parc. registra „E“ č.140/1 zastavaná plocha o výmere 114 m2, ktorá je
spoluvlastníctvom obce v podieli 1/16;
- na LV 699 parcely registra „E“ č. 138/2 záhrada vo výmere 362 m 2 a č.139 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 40 m2 , ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podieli 1/16;
- na LV 698 parcela registra „E“ č. 138/1 záhrada vo výmere 13 m2, ktorá je spoluvlastníctvom obce
v podieloch 1/24 a 4/2400;
- na LV 178 parcela registra „C“ č. 383 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, ktorá je
spoluvlastníctvom obce v podieli 15/360;
- na LV 967 parcely registra „C“ č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2;
č. 378 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 30 m2, č.380 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 ; č. 381 záhrady vo výmere 917
m2, ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podieli 1125/27000.
Pán Milan Matias je väčšinovým spoluvlastníkom predmetných pozemkov. Obec Kocurany svoj
spoluvlastnícky podiel v celkovej výmere 87 m 2 neplánuje využívať. Poslanci schvaľujú zámer na
odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
- Pán Jozef Olejník bytom Kocurany 192/2 doručil na Obecný úrad žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na nájomný byt č. 192/2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺžiť nájomnú zmluvu od
1.7.2015 do 30.6.2018.

Pán Miloš Perniš, bytom Kocurany 156 doručil na Obecný úrad žiadosť o prenájom
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce, na ktorých chce v budúcnosti hospodáriť.
Pozemky v súčasnej dobe sú v prenájme RDP Koš. Navrhuje cena za prenájom 30,- € za hektár.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť na prenájom, bude sa prejednávať po zapísaní
pozemkových úprav v obci. Zároveň poslanci ukladajú obecnému úradu pripraviť návrh podmienok
na prípravu verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov, v ktorej by mal byť predložený
napr. aj podnikateľský zámer a jeho finančné zabezpečenie.

Starosta oboznámil poslancov s ponukou na odkúpenie pozemku pri cintoríne, ktorý je vo
vlastníctve p. Ladislava Ujhelyiho, Kocurany 151. Obecné zastupiteľstvo doporučuje odkúpiť časť
pozemkov o výmere cca 500 m2 v závislosti od navrhnutej kúpnej ceny.

MUDr. Ján Belanský, MPH, Kocurany 191/1 požiadal dňa 29.4.2015 o zrušenie nájomnej
zmluvy na byt č. 191/1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy.


Pán Roman Kudolány bytom Kocurany 190/7 požiadal dňa 10.4.2015 o zrušenie nájomnej
zmluvy. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 190/7.

Pán Ivan Kováč a Katarína Kováčová, Bojnice, Kvetová 7 podali žiadosť o pridelenie
nájomného bytu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájomné
byty p. Ivana Kováča a Katarínu Kováčovú, Kvetová 7, Bojnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 191/7 pre p. Ivana Kováča a Katarínu
Kováčovú bytom Bojnice, Kvetová 7 od 1.6.2015.

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou 9 občanov obce o vybudovanie prístupovej
cesty k pozemkom v hornej časti obce pri zastávke na pieskovni. V schválených investičných
zámeroch na roky 2015-2018 sa zatiaľ budovanie prístupovej cesty na pieskovni nenachádza. Podľa
mapových podkladov cesta začína v časti, kde je osadená autobusová zastávka a pokračuje delením
pozemku rodiny Ďureje. Okrem toho je pôvodná cesta prerušená bývalou rampou na násyp štrku a
osadený je tam aj stĺp telefónneho vedenia. Obnovenie cesty si vyžaduje geodetické zameranie,
návrh prekládky telefónneho stĺpa a autobusovej zastávky s ich určením miesta prekládky, terénne
úpravy a spevnenie povrchu. Je to zložitá investícia, ktorú je potrebné naplánovať, technicky
pripraviť a finančne zabezpečiť. Požiadavku občanov bude registrovať finančná komisia a po
získaní ďalších podkladov a finančnej náročnosti ju predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva,
na zaradenie do investičných zámerov a rozpočtu obce. Odpoveď bude zaslaná všetkým občanom
podpísaným v žiadosti.
6) Projekt odkanalizovania obce
Starosta obce informoval poslancov o prípravách na budovanie kanalizácie v obci. Dňa 16.5.2015
na kontrolnom dni požiadal starosta obce o doplnenie kanalizačnej prípojky aj k bytovým domom s
vybudovaním prečerpávacej stanice. Úloha bola pridelená projektantovi na posúdenia a následne
bude daná odpoveď na riešenie pripojenia bytoviek. Ak by nebola vybudovaná kanalizačná
prípojka, bytovky budú pokračovať v súčasnom režime čistenia odpadových vôd, prostredníctvom
skolaudovaných ČOV. Dodávateľ stavby, firma Combin Banská Štiavnica, si objednala na
Obecných pozemkoch prenájom skladových priestorov s návrhom ceny prenájmu 300,- € bez DPH
za mesiac, za účelom uskladnenie materiálu. Obecné zastupiteľstvo schválilo cena za prenájom
420,- € bez DPH. Firme budú ponúknuté pozemky parc.č.665/3, 665/4, 665/5, 665/6 a 665/7 pri
bytovke, so samostatným vjazdom z cesty III/050064.
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce.
Starosta vyhodnotil priebeh verejného stretnutie s občanmi obce, ktoré sa uskutočnilo dňa
27.3.2015 o 18.00hod. v Kultúrnom dome. Zúčastnilo sa ho 43 občanov. Na stretnutí boli
oboznámení s prípravami na vybudovanie kanalizácie, čerpaním rozpočtu za rok 2014, o
schválenom rozpočte na rok 2015, o investičných zámeroch na roky 2015-2018 a kultúrnych a
športových podujatiach.
8) VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska
Prítomní boli oboznámení s návrhom VZN – prevádzkového poriadku pohrebiska. Tento sa musel
zmeniť z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, ktorým sa stala spoločnosť PARTE s.r.o, p. Miroslav
Mičo Bojnice. Poslanci prevádzkovateľa a návrh VZN schválili.
9) Investičné zámery obce
- na ihrisku prebiehajú práce na prístavbe skladu, toaliet a prístrešku, ktoré vykonajú Obecné služby
Kocurany s.r.o.
- na budove kultúrneho domu je potrebné opraviť podhľady, starosta osloví domácich kutilov
- STVS a.s. B. Bystrica pripravuje projektovú dokumentácia na vybudovanie vodojemu. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce požiadať Vodárenskú spoločnosť o zaradenie výstavby
vodojemu do investičného plánu na rok 2016.
10) Správa hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom správu o svojej činnosti za
obdobie od januára do mája 2015. V tomto období bola kontrolovaná pokladňa, doklady, stav
záväzkov a pohľadávok k 31.3.2015. Podieľal sa na príprave všeobecne záväzných nariadení
a zúčastňoval školení. Poslanci vzali správu na vedomie. Správa je prílohou zápisnice.
Hlavný kontrolór oboznámil poslancov s návrhom smernice – opatrenia súvisiace s oznamovaním
protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ má zabezpečiť osobu, ktorej je možné nahlásiť

protispoločenskú činnosť. Pre obce je takouto osobou hlavný kontrolór. Poslanci vzali informácie
o smernici na vedomie, čo potvrdili aj svojim podpisom na záznam.
11) Pripravované kultúrne a športové podujatia
- dňa 16.5.2015 sa uskutoční májová veselica, kde bude hrať skupina Forever Music Band,
podujatie zabezpečuje kultúrna komisia spolu s dobrovoľníkmi s radou mládeže. Vstupenky sa
predávajú aj na OcÚ.
- dňa 7.6.2015 sa uskutoční oslava MDD so súťažami pre deti v športovom areáli
- starosta informoval poslancov o služobnej ceste do Lukovečka, ktorej sa zúčastnil spolu s p.
Jánom Škandíkom. V dňoch 27.6.2015-28.6.2015 sú občania obce Kocurany pozvaní na návštevu
Lukovečka, kde sa zúčastnia futbalového turnaja a kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré
pripravujú v družobnej obci a druhý deň sa uskutoční návšteva mesta Vizovice.
- 22.8.2015 sa uskutoční rozlúčka s prázdninami pod názvom „Na Kocurskom salaši“
- v mesiaci júl je plánovaný nohejbalový turnaj
- v septembri sa pripravuje stretnutie obecných zastupiteľstiev obcí Kocurany a Lukoveček
Poslanci vzali informácie na vedomie.
12) Schválenie zápisu do kroniky
Starosta obce predložil poslancom návrh zápisu do kroniky, ktorý pripravila kronikárka p. Gabriela
Adámiková. V zápise je zhrnutý život obyvateľov obce počas roku 2014, počasie, kultúrne
a športové podujatia, zloženie obecného zastupiteľstva a výsledky volieb, činnosť organizácii, ktoré
pracujú v obci ako sú hasiči, jednota dôchodcov, skupina Hrabovka, pokračovanie cezhraničnej
spolupráce a ďalšie zaujímavosti zo života v obci. Poslanci zápis do kroniky obce schválili.
13) Rôzne
- starosta obce informoval poslancov o zmene hospodárskeho výsledku spoločnosti Obecné služby
Kocurany s.r.o., ktorý sa schvaľoval dňa 28.1.2015. Hospodársky výsledok ktorý bol pred
zdanením vo výške 361,70 € sa musel znížiť z dôvodu zaplatenia daňovej licencie. Daňová
licencia bola zavedená zmenou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 46 b). Pre Obecné
služby Kocurany s.r.o. je daňovou licenciou minimálna daň, čo predstavuje 960,- €. Čistý
hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je strata 598,30 €.
Zároveň starosta predložil poslancom návrh preúčtovať stratu na neuhradenú stratu minulých rokov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia a preúčtovanie straty. V súvislosti s vyššie
uvedenými skutočnosťami, ruší uznesenie č. 421/2/2015 bod l) zo dňa 28.1.2015
- starosta informoval o účasti na školení o správe nájomných bytov a o smernici na nájomné byty,
ktorú je potrebné pripraviť
- dňa 27.3.2015 podal starosta obce majetkové priznanie, zaevidované pod číslom 129/2015
- v obci prebieha súťaž „Moja záhradka, môj dom 2015“, fotografie urobí Peter Ďureje
- obec Kocurany bola úspešná v žiadosti o dotáciu zo slovenskej agentúry životného prostredia na
projekt „Náučný chodník obce Kocurany“ vo výške 4.180,- €. Poslanci schválili vyčleniť v
rozpočte obce z kapitálových výdavkov sumu 220,- € na spolufinancovanie
- starosta informoval prítomných o vydaní Rozhodnutia č. OU-PD-PLO 2015-00380/0022971
Okresným úradom v Prievidzi odor pozemkový a lesný ohľadom schválenie pozemkových úprav v
obci Kocurany
- zmluva na predaj pozemkov p. Erichovi Adámikovi bola zaregistrovaná OÚ v Prievidzi,
katastrálny odbor
7) Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom rokovania, iné diskusné príspevky neodzneli.
8) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.
9) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.
V Kocuranoch 13.5.2015
Overovali: .......................................
Zdenek Bránik

Zapísala: ....................................................
Eva Špeťková
.....................................................
Ján Škandík

Závery z rokovania
5. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 13.5.2015
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 432 / 5 /2015 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 18.3.2015, s tým že uznesenia
čísla 431/4/2015 body a) b) a f) zostávajú v trvaní.
b) informácie o žiadosti na prenájom obecných pozemkov od Miloša Perniša, Kocurany č. 156
c) informáciu o ponuke na odkúpenie pozemku od p. Ladislava Ujhelyiho, Kocurany 151
d) informáciu o žiadosti MUDr. Jána Belanského, MPH z dňa 29.4.2015 o ukončenie nájomnej
zmluvy na byt č. 191/1
e) informáciu o žiadosti Romana Kudolányho z dňa 10.4.2015 o ukončenie nájomnej zmluvy na
byt č. 190/7
f) informáciu o žiadosti 9 občanov na vybudovanie prístupovej cesty v časti Pieskovňa
g) informácie o odkanalizovaní obce
h) informáciu o vyhodnotení verejného stretnutia s občanmi obce dňa 27.3.2015
i) informácie o aktuálnych investičných zámeroch v obci
j) správu hlavného kontrolóra obce za obdobie 01/2015 až 05/2015
k) smernicu – opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti
l) informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach
m) informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce
n) o pridelení dotácie na projekt „Náučný chodník obce Kocurany“
o) informácie o schválení pozemkových úprav Rozhodnutím č. OU-PD-PLO 2015-00380/0022971
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 433 / 5 /2015 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. 434 / 5 /2015 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Projekt odkanalizovania obce
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska
9) Investičné zámery obce
10) Správa hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2015
11) Pripravované kultúrne a športové podujatia
12) Schválenie zápisu do kroniky
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver

b) predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to pozemok pozemok CKN č.465/1 – záhrady, vo výmere 956 m 2, pozemok
CKN č.465/2 – záhrady, vo výmere 164 m2 a pozemok EKN č.152/5– záhrady, vo výmere 12 m2,
v podieloch 2/6 v k. ú. Kocurany, zapísaná na LV č.226 v spoluvlastníctve Obce Kocurany
spolu vo výmere 377 m2 pre žiadateľov p. Peter Kravčuk, bytom Kocurany č. 23 a Lucia
Kravčuková, rod. Grosová, bytom Kocurany č. 77 za cenu odvodenú od znaleckého posudku
spracovaného Ing. Pavlom Jurkovičom dňa 12.5.2015. Celková kúpno-predajná cena bola
schválená na sumu 3.206,- €. Poslanci splnomocňujú starostu obce k podpisu kúpno-predajnej
zmluvy.
Odôvodnenie: Obec je v 2/6 spoluvlastníkom na uvedených parcelách v celkovej výmere 377 m2.
Nehnuteľnosti sú priľahlé k stavbe rodinného domu č. súp. 23. Obec
s využitím
spoluvlastníckych podielov predmetných pozemkov nepočíta, žiadatelia sú novomanželia, žijú u
rodiny Jaroslava Kravčuka a Ing. Evy Kravčukovej, ktorí sú vlastníkmi rodinného domu a
priľahlých pozemkov, susediacich s predmetnými pozemkami. S ďalšími spoluvlastníkmi
pozemkov pani Annou Hianikovou, bytom Kocurany č.56 a pani Oľgou Briatkovou, bytom ul.
Družstevná č.32, Prievidza sa uskutočnilo spoločné stretnutie dňa 11.3.2015 na obecnom úrade.
Pani Anna Hianiková prehlásila, že odmenu za svoj podiel prenecháva v prospech Oľgy
Briatkovej, nakoľko sa tak dohodla pri usporiadavaní svojej časti nehnuteľností (CKN parc.
č.462) s jej už nebohým svokrom Laurincom Briatkom a s predajom súhlasí. Oľga Briatková
poslala písomný súhlas zo dňa 12.3.2015 s odpredajom predmetných nehnuteľností v prospech
kupujúcich.
c) zámer na odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí a to nehnuteľnosti v k.ú. Kocurany zapísané:
- na LV 702 parc. registra „E“ č.140/1 zastavaná plocha o výmere 114 m2, ktorá je
spoluvlastníctvom obce v podieli 1/16;
- na LV 699 parcely registra „E“ č. 138/2 záhrada vo výmere 362 m 2 a č.139 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 40 m2 , ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podieli 1/16;
- na LV 698 parcela registra „E“ č. 138/1 záhrada vo výmere 13 m2, ktorá je spoluvlastníctvom obce
v podieloch 1/24 a 4/2400;
- na LV 178 parcela registra „C“ č. 383 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, ktorá je
spoluvlastníctvom obce v podieli 15/360;
- na LV 967 parcely registra „C“ č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2; č. 378
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30
m2, č.380 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 ; č. 381 záhrady vo výmere 917 m2, ktoré
sú spoluvlastníctvom obce v podieli 1125/27000,
v prospech kupujúceho Milana Matiasa, bytom Kocurany č.30.
Odôvodnenie: Pán Milan Matias je väčšinovým spoluvlastníkom predmetných pozemkov. Obec
Kocurany svoj spoluvlastnícky podiel v celkovej výmere 87 m2 neplánuje využívať.
d) predĺženie nájomnej zmluvy pre Jozef Olejník, Kocurany 192/2 na nájomný byt č. 192/2 od
1.7.2015 do 30.6.2018.
e) zaradenie do zoznamu uchádzačov o 3 izbový byt p. Ivan Kováč a p. Katarína Kováčová, bytom
Bojnice, Kvetová 7
f) pridelenie nájomného bytu č. 190/7 pre p. Ivana Kováča a Katarínu Kováčovú, bytom Bojnice,
Kvetová 7 od 1.6.2015
g) dočasný prenájom od 05/2015 do 11/2015 pozemkov pri bytovke parc.č. 665/3, 665/4, 665/5,
665/6 a 665/7 firme Combin Banská Štiavnica, cena za prenájom 420,- € bez DPH za mesiac.
Dôvodom účelového prenájmu je výstavba kanalizácie v obci Kocurany a potreba skladneni
materiálu.
h) VZN č. 65/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska
i) predložený zápis do kroniky za rok 2014, ktorý spracovala kronikárka obce p. Adámiková
j) hospodársky výsledok spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o., ktorý bol pred zdanením vo
výške 361,70 € a upravený z dôvodu daňovej licencie v sume 960,- €. Čistý hospodársky
výsledok spoločnosti po zdanení je strata 598,30 € a bude preúčtovaná na neuhradenú stratu
minulých rokov

k) vyčleniť v rozpočte obce z kapitálových výdavkov sumu 220,- € na spolufinancovanie projektu
Náučný chodník obce Kocurany
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 435 / 5 /2015 v ktorom odporúča starostovi:
a) požiadať Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť o zaradenie vybudovania vodojemu do
investičných zámerov spoločnosti na rok 2016
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 436 / 5 /2015 v ktorom ruší:
a) uznesenie č. 421/2/2015 bod l) zo dňa 28.1.2015
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 437 / 5 /2015 v ktorom ukladá obecnému úradu:
a) pripraviť podmienky na prípravu verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskych
pozemkov vo vlastníctve obce Kocurany
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
V Kocuranoch 13.5.2015

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

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

Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková

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

