
 Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 24.8.2016

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Budovanie kanalizačnej prípojky k bytovému domu
5) Schválenie záverov rokovania
6) 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  Eva  Špeťková  a  za  overovateľov  zápisnice  Miroslav
Šemrinec a Zdenek Bránik.
3) Schválenie programu 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  poslanci  schválili
predložený návrh programu.
4) Budovanie kanalizačnej prípojky k bytovému domu
Starosta informoval prítomných o príprave odkanalizovania bytových domov Nižovec gravitačnou
kanalizáciou.  Investičnú  akciu  budú  realizovať  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  Materiál  bude
nakupovaný z obchodnej  siete  a  práca  s  mechanizmami  bude zabezpečovaná dodávateľsky.  Na
investičnú akciu odkanalizovanie bytových domov bude spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
poskytnutý kapitálový výdavok a to v zmysle Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného
majetku uzatvorenej v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany Čl. IX
ods. 2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva Kocurany č. 176/18/2008 písm. b) a ) zo dňa 25. 7.
2008  medzi  Obcou  Kocurany  a  Obecnými  službami  Kocurany  s.r.o.  zo  dňa  30.7.2008,  podľa
Článku V.  Platobné podmienky ods.5.1 -  Výdavky na modernizáciu,  rekonštrukcie  a investičné
úpravy,  ako  aj  na  opravy väčšieho  rozsahu,  odsúhlasené  obcou bude  správca  uhrádzať  svojim
menom zo zdrojov získaných jednak z prostriedkov z výkonu správy zvereného majetku a jednak
z prostriedkov,  ktoré  budú správcovi  uhradené z rozpočtu  obce na základe  schválenia  obecným
zastupiteľstvom  a  tiež  v  zmysle  zákona  č.583/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 7 ods. 2) Výdavky rozpočtu obce ods. 2 - z
rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to
na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže
poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre
obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo
inej podobnej udalosti na ich území. Prvý výdavok na realizáciu investičnej akcie Odkanalizovanie
Bytových domov Nižovec – napojenie na gravitačnú kanalizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v
sume 5.000,-€.
5) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.
6) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 24.8.2016                    Zapísala:  ....................................................
                       Eva Špeťková

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Miroslav Šemrinec                                                     Zdenek Bránik           



Závery z rokovania
 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 24.8.2016

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 486 /19 /2016  v ktorom berie na vedomie  :  

a) informácie  o príprave realizácie  odkanalizovania  Bytových domov Nižovec – napojením na
gravitačnú kanalizáciu

b) informácie  o realizácii  investičnej  akcie  odkanalizovania  Bytových  domov  Nižovec  –
napojením na gravitačnú kanalizáciu obecnou firmou Obecné služby Kocurany s.r.o.

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

Uznesenie č. 487 /19 /2016  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ p. Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslav Šemrinec  a Zdenek Bránik

      
hlasovanie poslancov: za:                 5

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 488 /19 /2016  v     ktorom schvaľuje:

a) Program rokovania 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva
      4)   Budovanie kanalizačnej prípojky k bytovému domu 

5) Schválenie záverov rokovania
6) Záver

b) realizáciu  investičnej  akcie  odkanalizovania  Bytových  domov  Nižovec  –  napojením  na
gravitačnú kanalizáciu obecnou firmou Obecné služby Kocurany s.r.o. 
c)   na  investičnú  akciu  odkanalizovania  Bytových  domov  Nižovec  –  napojením na  gravitačnú
kanalizáciu poskytnúť obecnej spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. prvý kapitálový výdavok
v sume  5.000,-  €  a  to  v  zmysle  Zmluvy o výkone správy hnuteľného  a nehnuteľného  majetku
uzatvorenej v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany Čl. IX ods. 2
a uznesenia Obecného zastupiteľstva Kocurany č. 176/18/2008 písm. b) a c) zo dňa 25. 7. 2008 v
platnom znení medzi Obcou Kocurany a Obecnými službami Kocurany s.r.o. zo dňa 30.7.2008,
podľa  Článku  V.  Platobné  podmienky  ods.5.1  -  Výdavky  na  modernizáciu,  rekonštrukcie
a investičné úpravy, ako aj na opravy väčšieho rozsahu, odsúhlasené obcou bude správca uhrádzať
svojim menom zo zdrojov získaných jednak z prostriedkov z výkonu správy zvereného majetku
a jednak  z prostriedkov,  ktoré  budú  správcovi  uhradené  z rozpočtu  obce  na  základe  schválenia
obecným zastupiteľstvom a tiež v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 7 ods. 2) Výdavky rozpočtu obce ods. 2 - z
rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to
na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže
poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre
obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo
inej podobnej udalosti na ich území. 



 
 

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  24.8.2016                                      Zapísala:                ...........................................
       Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                         ........................................
                              Miroslav Šemrinec                                                    Zdenek Bránik
 

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


