
Zápisnica z  20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 6.2.2013

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

1) Zasadnutie  OZ  v zmysle  §  12  ods.  1  zákona  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  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 boli schválení 
Miroslav Škandík, Milan Šemrinec.

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  20.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 

4) Kontrola uznesení 
  5) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013

      6) Informácie o zmenách pri nakladaní s odpadmi
      7) Informácia o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
      8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
      9) Hospodárenie s lesmi – Lesné a pozemkové združenie Kocurany
     10) Zámery, ciele a východiská pre rok 2013 
     11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
     12) Rôzne
     13) Diskusia
     14) Schválenie záverov rokovania

15) Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z 
19. zasadnutia dňa  12.12.2012 boli splnené.

5) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013
Starosta predložil  poslancom návrh plánu kultúrnych akcií na rok 2013. V mesiaci január bol 
plánovaný stolnotenisový turnaj, ktorý sa zatiaľ nekonal.  V rámci cezhraničnej  spolupráce sú 
pozvaní občania z Kocurian na návštevu do Lukovečka v dňoch 22. – 23. júna 2013 na podujatie 
„Vítání prázdnin“. Recipročne my pozývame priateľov z Lukovečka v dňoch 24.-25.8.2013 na 
rozlúčku s prázdninami. 
Rok 2013 bude znamení osláv 900. výročia písomnej zbierky o obci Kocurany. Starosta predložil 
návrh  upomienkových  predmetov  –  magnetiek   s vyobrazením  kaplnky,  lipy  a erbu  obce 
Kocurany.  Oslavy  budú  prebiehať  5.  až  7.  júla  2013.  Počas  3  dní  sa  uskutoční  stretnutie 
s rodákmi, celodenný  kultúrny program, zábava, svätá omša a koncert. Zároveň starosta vyzval 
poslancov,  aby predložili  návrhy na oceňovanie občanov obce,  ktorí  sa zaslúžili  o jej  rozvoj 
a dôstojnú reprezentáciu v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho a športového života.
Poslanci plán kultúrnych a spoločenských  podujatí na rok 2013 schválili.

6) Informácie o zmenách pri nakladaní s odpadmi
Starosta  oboznámil  prítomných  o povinnosti  obcí  od  1.1.2013  zabezpečiť  nakladanie 
s biologickým rozložiteľným odpadom ako sú tráva,  konáre,  zvyšky  vznikajúce pri príprave 
jedál v domácnostiach. Výnimka je možná v prípade ak nakladanie s týmito odpadmi je pre obec 
ekonomicky vysoko náročné, alebo 50 % občanov obce  takýto odpad separuje. Je potrebné zistiť 
aktuálnu situáciu v obci, ako občania nakladajú s týmto odpadom, či separujú, majú vytvorené 
kompostoviska a pod., zisťovanie sa uskutoční formou ankety.  V predchádzajúcom období už 



bola robená osveta o zakladaní kompostoviska, boli distribuované letáky do domácnosti a tiež je 
zakúpený  drvič  konárov,  ktorý  sa  požičiava  zdarma.  Obec  môže  zvážiť  spoluúčasť  pri 
zakupovaní kompostérov pre domácnosti. 
Zároveň boli poslanci oboznámení s ponukou odkupovania opotrebovaných rastlinných olejov 
z domácností. Kontajnery na oleje budú umiestnené pri OcÚ a v bytovkách. Pri obchode je tiež 
umiestnený celoročne kontajner na textil, topánky a hračky. Na nasledujúce rokovanie OZ bude 
pripravený návrh VZN o nakladaní s odpadmi v obci.

7) Informácia o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s r.o.
Informácie  o hospodárení  spoločnosti  predložil  konateľ  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Spoločnosť 
zabezpečuje  výkon  správy majetku  obce, vykonávala  stavebnú  činnosť  pre  obec  –  výstavbu 
bytového domu II. etapa,  terénne úpravy centra obce.  V roku 2012 dosiahla  celkový zisk po 
zdanení 171,49 €. Po rokovaní valného zhromaždenia zápis z valného zhromaždenia spoločnosti 
a finančné výkazy budú zaslané do obchodného registra. 

8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
Termín verejného stretnutia schválený 1.3.2013 t.j. v piatok v sále Kultúrneho domu. Občania 
budú oboznámení s hospodárením obce a o zámeroch v roku 2013. 

9) Hospodárenie s lesmi – Lesné a pozemkové združenie Kocurany.
Výbor  lesného  a pozemkového  združenia  vyhodnotil  činnosť  združenia  v roku  2012.  Bolo 
podaných 16 žiadostí o palivové drevo, spolu sa vyťažilo 48 m3 drevnej hmoty.   Ťažba bude 
prebiehať aj  v roku 2013. Predbežne na marec 2013 je plánované valné zhromaždenie členov 
Lesného  a pozemkového  združenia  Kocurany.  Stav  finančných  prostriedkov  k 1.1.2012  bol 
653,04 €, celkové príjmy 822,48 € a výdavky 954,28 € , zostatok k 17.12.2012 bol  521,24 €. 
Združenie čaká úloha zabezpečiť vyčistenie lesa okolo oplotenia vojenského priestoru. Z tohto 
dôvodu bude potrebná aj zmena lesného hospodárskeho plánu.

10) Zámery, ciele a východiská pre rok 2013
- dokončiť centrum obce – námestie, dlažby, výsadba zelene, lavičky
- schváliť zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Kocurany 
- drobné úpravy a údržba cintorína
- pokračovanie pozemkových úprav
- natrieť strechu na budove bývalej školy
- zabezpečovať kultúrne a športové podujatia k oslavám 900. výročia obce
- dokončiť úpravu kaplnky – vnútorné a vonkajšie omietky

11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil správu o kontrolnej činnosti v roku 2012, 
ktorá  bola zhrnutím čiastkových správ  predkladaných počas  celého roka.  Správa  je  prílohou 
zápisnice. Poslanci správu vzali na vedomie

12) Rôzne
-  veľký strategický projekt odkanalizovania okresu Prievidza,  do ktorého je zahrnutá aj  obec 
Kocurany sa zatiaľ nerealizuje. Vo februári sa uskutoční stretnutie s riaditeľom STVS Banská 
Bystrica a.s.. Predpokladá sa, že projekt bude rozdelený na menšie čiastkové projekty. Vedenie 
obce trvá na svojom pôvodnom stanovisku, riešiť odkanalizovanie formou malých domových 
ČOV,  čo  môže  podložiť  prieskumom  medzi  občanmi  a zakreslením  umiestnenia  ČOV  na 
jednotlivých pozemkoch.  Realizácia  gravitačnej  kanalizácie  by mala za následok, že občania 
bývajúci pod hlavnou cestou, by sa ku kanalizácií nepripojili, čím by sa nenaplnila udržateľnosť 
projektu.
-  dňa  9.2.2013  sa  uskutočnia  Kocurianske  fašiangy  –   fašiangovanie  po  dedine  s hudbou 
zabezpečí mládež z klubu a ochutnávka zabíjačkových špecialít bude v športovo areáli 



- v roku 2013 končí platnosť zmluvy o poľovnom revíry s Poľovníckym združením Bojnice, kde 
obec Kocurany zastupuje aj drobných vlastníkov. Bol predložený návrh doplnkovej zmluvy, kde 
sa  zúčastnené  strany  zaväzujú  podpísať  tzv.  „veľkú“  zmluvu  o vytvorení  poľovného  revíru 
Vígľaš s Poľovníckym združením Bojnice.  Jedna sa celkom o 42,8247 ha poľnohospodárskej 
pôdy, na ktorej môže združenie vykonávať právo poľovania, za čo bude platiť ročný prenájom 
v sume 86,00 €. Uzatvorenie doplnkovej zmluvy bolo schválené prítomnými poslancami.

11) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.

12) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

V Kocuranoch  6.2..2013 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                         Miroslav Škandík                                             Milan Šemrinec
 



Závery z rokovania
 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 6.2.2013 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 344 /20 /2013  v ktorom berie na vedomie  :    

a) kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ
b) správu o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce za rok 2012
c) informácie o zmenách pri nakladaní s odpadmi
d) informáciu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
e) informácie o hospodárení s lesmi Lesným a pozemkovým združením Kocurany
f) súhrnnú správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
g) informácie o projekte odkanalizovania okresu Prievidza
h) informácie o konaní a zabezpečení  Kocurianskych fašianog

Uznesenie č. 345 /20 /2013  v     ktorom určuje:  

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Miroslav Škandík a Milan Šemrinec
     

Uznesenie č. 346 /20 /2013  v ktorom     schvaľuje:  

a) program rokovania  20. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
       4) Kontrola uznesení 

  5) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013
      6) Informácie o zmenách pri nakladaní s odpadmi
      7) Informácia o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
      8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
      9) Hospodárenie s lesmi – Lesné a pozemkové združenie Kocurany
     10) Zámery, ciele a východiská pre rok 2013 
     11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
     12) Rôzne
     13) Diskusia
     14) Schválenie záverov rokovania

15) Záver
b) plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013
c) zmluvu o spolupráci pri zbere odpadov – rastlinné oleje, so spoločnosťou INTA, s.r.o. Trenčín
d) uskutočnenie verejného stretnutia s občanmi dňa 1.3.2013 o 18.00 hod.
e) zámery a ciele pre rok 2013: 

-  dokončiť centrum obce – námestie, dlažby, výsadba zelene, lavičky
- schváliť zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Kocurany 
- drobné úpravy a údržba cintorína
- pokračovanie pozemkových úprav
- natrieť strechu na budove bývalej školy
- zabezpečovať kultúrne a športové podujatia k oslavám 900. výročia obce
- dokončiť úpravu kaplnky – vnútorné a vonkajšie omietky

f) doplnok zmluvy v zastúpení Obec Kocurany a drobní vlastníci pôdy a Poľovnícke združenie 
Bojnice  o vytvorení  poľovného  revíru  Vígľaš  za  ročný  prenájom  86,00  €  na  poľno-
hospodárskej pôde o výmere 42,8247 ha.



Uznesenie č. 347 / 20 /2013  v ktorom   odporúča starostovi  :  

a) podpísať Doplnkovú zmluvu o užívaní poľovného revíru „Vígľaš“ podľa zákona č. 274/2009 
Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Poľovníckym združením Bojnice

Hlasovanie poslancov za: 4
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 1

V Kocuranoch 6.2.2013                            Zapísal: ...........................................
         Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                   ....................................
    Miroslav  Škandík                                              Milan Šemrinec

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


