
 Zápisnica z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 7.12.2016

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Návrh Rozpočtu obce na roky 2017 – 2019

            Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019
6) Schválenie audítora na rok 2016
7) Schválenie poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve na území obce
8) Investičné zámery na rok 2017
9) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
10) Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
11) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2017
12) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2017
14) Rôzne
15) Diskusia
16) 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  Peter  Ďureje
a Miroslav Šemrinec.

3) Schválenie programu 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Poslanci schválili navrhovaný program.

4) Kontrola uznesení.
Kontrolu  uznesení  predložil  poslancom  starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Uznesenie  číslo
492/20/2016 bod a) ostáva v trvaní a uznesenia číslo 498/22/2016 písm d) a e) sa rušia. Ostatné
uznesenia boli splnené. 

5)  Návrh Rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
Návrh rozpočtu predložila poslancom p. Špeťková a starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec.
Návrh  rozpočtu  bol  vypracovaný  v zmysle  zákona  NR  SR  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  v znení  neskorších  predpisov.  V zmysle  §  9  tohto  zákona  je
rozpočet  obce   zostavený  na  tri  po  sebe  nasledujúce  roky.  Viacročný rozpočet  je  strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci obce vyjadrené zámery rozvoja územia
obce a potrieb občanov najmenej na tri rozpočtové roky.

Celkový sumár rozpočtu v     príjmovej a     výdavkovej časti  na rok 2017:

Príjmy bežného rozpočtu:                   227.055,-  €
Výdavky bežného rozpočtu:               141.210,-  €
Prebytok bežného rozpočtu:                 85.845,-  €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.



Príjmy kapitálového rozpočtu:              51.000,-  €
Výdavky kapitálového rozpočtu:        198.090,-  €
Schodok kapitálového rozpočtu:     -  147.090,-  €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.

Príjmové finančné operácie:               106.945,-  €
Výdavkové finančné operácie:             45.700,-  €
Hospodárenie finančných operácií:      61.245,-   €
V príjmovej časti nenastali výrazné zmeny, nakoľko obec nemenila sadzby dane a poplatku.
Vo výdavkovej časti sú zahrnuté pripravované investičné akcie obce.
Schodok  kapitálového  rozpočtu  vo  výške   147.090,-  €  bude  pokrytý  z prebytku  bežného
rozpočtu a finančných príjmových operácií.
Návrh rozpočtu na rok 2017 je vo výške 385.000,- € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej
časti.
Na rok 2018 je navrhnutý  rozpočet vo výške 271.460 €  v príjmovej aj výdavkovej časti a na
rok 2019 vo výške 272.660 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prílohou  zápisnice  je   rozpočet  v tabuľkovej  forme  podľa  príjmov  a výdavkov  jednotlivých
rozpočtov a skutočností  za roky  2014 – 2019 a dôvodová správa k návrhu rozpočtu.
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 predniesol hlavný kontrolór, ktorý predložený
návrh rozpočtu na rok 2017 odporúča schváliť a rozpočet na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.

6) Schválenie audítora na rok 2016
Za rok 2015 vykonáva  audit pre obec  Mgr. Ľubica Marčeková, Sklenné. Ešte stále prebiehajú
audítorské  prác  a  po  pripomienkach  audítora  bola  prepracovaná  forma,  nie  obsah  schválenej
výročnej správy.  Na základe ponúk na audítorské služby,  obecné zastupiteľstvo schválilo zadať
výkon auditu za rok 2016 Ing. Jozefovi Adamkovičovi, Topoľčany.

7) Schválenie poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve na území obce
Starosta  informoval  poslancov  ohľadom  vykonaného  prieskumu  trhu  na  poskytnutie  služby-
Likvidácia odpadov na území obce Kocurany. V roku 2015 tieto služby zabezpečovala spoločnosť
T+T Žilina, s ktorou bola uzatvorená zmluva do 31.12.2016. V prieskume trhu boli oslovení štyria
dodávatelia: T+T, a.s.  Žilina, Marius Pedersen, a.s. Trenčín, Brantner Fatra s.r.o. Martin, Dežerická
EKO s.r.o. Dežerice. 
Na Obecný úrad boli do prieskumu doručené ponuky od spoločností:
-  T+T a.s. Žilina a ponúknutá cena za likvidáciu odpadov vrátane komodít platených OZV – 
   13.888,30 € a bez komodít platených OZV je to 11.811,70 €
-  Marius Pedersen,a.s. Trenčín a ponúknutá cena za likvidáciu odpadov vrátane komodít platených 
    OZV –17.868,96 € a bez komodít platených OZV je to 13.156,- €
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena, preto bola na poskytovanie služieb  vybratá
spoločnosť T+T a.s., Žilina. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy s dodávateľom na
dva roky, t.j. do 31.12.2018. 

8) Investičné zámery na rok 2017
V roku 2017 bude obec pokračovať v investičných akciách, ktoré boli pripravované resp. zahájené
už v roku 2016:
- začali sa prípravné práce na výstavbu vodojemu, realizácia výstavby bude v roku 2017
- o budovaní chodníkov sa rozhodne po vyhodnotení výzvy z PRV, opatrenie 7.2
- budú sa realizovať kanalizačné prípojky k obecným budovám a k domom v uličke pri Hianikov 
- vybudovanie WC na cintoríne
- vybudovanie urnovej steny, stĺp Panny Márie na cintoríne
- prepojenie obcí Opatovce n.N. a Kocurany chodníkom, príprava projekčnej časti investície
- vytýčenie miestnej komunikácie na pieskovni, inžinierske posúdenie investície vrátane napojenia
  na cestu III. triedy
- vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí



- pri bytovkách riešiť oddychovú zónu vrátane osadenia lavičiek, výsadby zelene a detského
  ihriska
- rekonštruovať ozvučenie obradov v Dome smútku, doplniť prenosné zariadenie mikrofón
   a reproduktory na obrady nad hrobom

9) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom správu o kontrolnej činnosti za
obdobie  júl  –  november  2015.  Bola  vykonaná  kontrola  pokladne,  kontrola  sociálneho  fondu.
Zároveň  sa  zúčastňoval  seminárov  organizovaných  RVC  Nitra  a zasadnutí  Obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.
Za činnosť a prácu poslanci OZ schvalili hlavnému kontrolórovi odmenu za rok 2016 vo výške
20% z úhrnu ročného príjmu.

10) Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
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 31.12.2016.
Do ústrednej inventarizačnej komisie boli menovaní: Peter Ďureje, Eva Špeťková, Zdenek Bránik.
Do dielčej inventarizačnej komisie boli menovaní: Miroslav Synko, Silvia Grajciarová, Miroslav
Šemrinec.
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje ústrednú a dielčiu  inventarizačnú komisiu  a  berie  na vedomie
príkaz starostu obce na  vykonanie inventarizácie.

11) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2017
V spolupráci s kultúrnou a športovou komisiou starosta predložil plán kultúrnych podujatí v obci.
Plán podujatí na rok 2017 bude možné upravovať aj v priebehu roka, podľa momentálnej situácie,
alebo návrhov členov komisie. Plánovaný termín návštevy Lukovečka je 17.-18.6.2017  a rozlúčka
s prázdninami v Kocuranoch za účasti občanov z družobnej obce Lukoveček je plánovaná v dňoch
19.-20.8.2017.  Kultúrna  komisia  bola  doplnená  o občanov,  ktorí  sa  aktívne  podieľali  na
organizovaní viacerých kultúrnych a športových podujatí v obci. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie doplnenie komisie. 
- dňa 14.12.2016 sa uskutoční stretnutie členov komisie ohľadom organizovania Vianočných kolied
a trhov  v nedeľu 18.12.2016

12) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom návrh plánu činnosti na I. polrok
2017: inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola účtovných a pokladničných
dokladov obce, kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie
objednávok, správa o výsledku kontrol, odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok
2016, účasť  na  zasadnutiach  OZ. spolupráca  pri  vypracovaní  VZN,  základných  organizačných
pravidiel  a vnútorných smerníc  obce  a OcÚ, vzdelávanie  –  semináre  RVC Nitra  a ZHK SR na
vybrané témy.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.

13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2017
Starosta predložil poslancom návrh termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kocuranoch na
I.polrok 2017 nasledovne:
8.2.2017, 22.3.2017, 19.4.2017, 24.5.2017, 7.6.2017

14) Rôzne
-  žiadosť  o pridelenie  3-izbového  bytu  podali  Jozef  Čapo  a  Iveta  Čapová,  so  synom  Jozefom
Čapom, všetci bytom Mišíka 30/4, Prievidza. Poslanci žiadosť prerokovali  a zaradili žiadateľov do
zoznamu uchádzačov o 3- izbový byt.



- Obecné zastupiteľstvo následne schválilo pridelenie  3-izbového bytu č.192/11 pre Jozef Čapo a
Iveta Čapová, bytom Mišíka 30/4, Prievidza od 1.1.2017 – 31.12.2019
- obec Opatovce nad Nitrou v zastúpení starostkou obce navrhla  obci Kocurany zapojiť sa ako
partner do spoločného projektu v rámci integrovaného regionálneho programu na zvýšenie kapacity
Materskej škôlky v Opatovciach nad Nitrou. Deti z obce navštevujú škôlky v Prievidzi, Bojniciach,
ale najväčšia časť z nich navštevuje škôlku v Opatovciach nad Nitrou. 
Obec Kocurany bude využívať rozšírené kapacity škôlky a zároveň nebude po dobu 5 rokov žiadať
o finančné príspevky z IROP na zriadenie škôlky. Obecné zastupiteľstvo schvalilo podieľanie sa na
projekte zvýšenia kapacity škôlky v Opatovciach nad Nitrou.

15) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.

16) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 07.12.2016                    Zapísal:  ....................................................
                       Eva Špeťková

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Peter Ďureje                                                             Miroslav Šemrinec



Závery z rokovania
 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 07.12.2016

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 500 /23 /2016  v ktorom berie na vedomie  :  
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenie číslo 492/20/2016 bod a)

ostáva v trvaní
b) návrh rozpočtu na roky 2017-2019 a dôvodovú správu
c)  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017
d) informácie o prebiehajúcom audite v obci za rok 2015
e) informácie o prieskume trhu na dodávateľa služby – Likvidácia odpadov v obci
f) informácie o investičných zámeroch obce
g) správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Kocurany za obdobie júl – november 2016
h) plán kultúrnych a športových podujatí v obci v roku 2017
i) doplnenie kultúrnej komisie o ďalších členov

       hlasovanie poslancov: za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

Uznesenie č. 501 /23 /2016  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Peter Ďureje a Miroslav Škandík 

   
       hlasovanie poslancov: za:                  4

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

Uznesenie č. 502 /23 /2016  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva

4) Kontrola uznesení
5) Návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
            Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019
6) Schválenie audítora na rok 2016
7) Schválenie poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve na území obce
8) Investičné zámery na rok 2017
9) Správa o činnosti hlavného kontrolóra
10) Schválenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
11) Plán kultúrnych a športových pdujatí na I. polrok 2017
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017
14) Rôzne
15) Diskusia
16) Záver

b) rozpočet na rok 2017
Celkový sumár rozpočtu v     príjmovej a     výdavkovej časti  na rok 2017:
Príjmy bežného rozpočtu:                   227.055,-  €
Výdavky bežného rozpočtu:               141.210,-  €
Prebytok bežného rozpočtu:                 85.845,-  €



Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:              51.000,-  €
Výdavky kapitálového rozpočtu:        198.090,-  €
Schodok kapitálového rozpočtu:     -  147.090,-  €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:               106.945,-  €
Výdavkové finančné operácie:             45.700,-  €
Hospodárenie finančných operácií:      61.245,-   €
c) schvaľuje na výkon auditu za rok 2016 Ing. Jozefa Adamkoviča, Topoľčany
d) poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť T +T , a.s. , A. Kmeťa 18, 
    010 01 Žilina, IČO: 36400491na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2018
e) investičné zámery na rok 2017 nasledovne:
- realizácia výstavby vodojemu 100 m3,

- realizáciu kanalizačných prípojok k obecným budovám a k domom v uličke pri Hianikov 
- vybudovanie WC na cintoríne
- vybudovanie urnovej steny a stĺpu Panny Márie na cintoríne
- prípravu projekčnej časti investície - prepojenie obcí Opatovce n.N. a Kocurany chodníkom, 
- vytýčenie miestnej komunikácie na pieskovni, inžinierske posúdenie investície vrátane napojenia
  na cestu III. triedy
- vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí
- prípravu a realizáciu oddychovej zóny vrátane osadenia lavičiek, výsadby zelene a detského
  ihriska pri bytovkách
- rekonštrukciu ozvučenia obradov v Dome smútku, s doplnením prenosného zariadenia, mikrofón
   a reproduktory, na obrady nad hrobom
f) odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 20% z úhrnu ročných príjmov za rok 2016
g) komisie na vykonanie inventarizácie v obci Kocurany
    Ústredná inventarizačná komisia : Peter Ďureje, Eva Špeťková, Zdenek  Bránik. 
    Dielčia inventarizačná komisia : Miroslav Synko, Silvia Grajciarová, Miroslav Šemrinec.
h) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2017
i)  Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Kocurany na I. polrok 2017
j) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017:
    8.2.2017, 22.3.2017, 19.4.2017, 24.5.2017, 7.6.2017
k) zaradenie  do zoznamu uchádzačov o 3-izbový nájomný byt   Jozef  Čapo a Iveta  Čapová,  so
synom Jozefom Čapom, všetci bytom Mišíka 30/4, Prievidza
l) pridelenie 3-izbového bytu č.192/11 pre Jozef Čapo, Iveta Čapová so synom Jozef Čapo, všetci
bytom Mišíka 30/4, Prievidza  od 1.1.2017 do 31.12.2019.
m) partnerstvo  v  spoločnom  projekte  zameranom  na  zvýšenie  kapacít  materskej  školy  v  obci
Opatovce nad Nitrou, žiadateľa: Obce Opatovce and Nitrou, v rámci:
Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritnej osi 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičnej priority 2.2.: Investovanie do vzdelania,  školení  a odbornej  prípravy,  zručností  a

celoživotného  vzdelávania  prostredníctvom  vývoja  vzdelávacej  a
výcvikovej infraštruktúry

Špecifického cieľa 2.2.1:       Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
n) záväzok obce Kocurany využívať rozšírené kapacity materskej školy v rámci projektu žiadateľa
obce Opatovce nad Nitrou.
o) záväzok, že obec Kocurany nebude žiadať o finančné prostriedky z EŠIF na ďalšie rozširovanie
svojej kapacity MŠ na svojom území v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít
projektu. 

      hlasovanie poslancov:      za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0      

neprítomní:    1



Uznesenie č. 503 /23 /2016  v     ktorom ruší:
a) uznesenia číslo 498/22/2016 písm d) a e)

       hlasovanie poslancov: za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

V Kocuranoch  07.12.2016                                      Zapísal:                ...........................................
       Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                         ........................................
                                Peter Ďureje                                                        Miroslav Šemrinec 

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


