
Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 25. 9. 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 
Ján Škandík a Roman Šandor. 

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  25.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 

4) Kontrola uznesení
5) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2013
6) Výročná správa obce Kocurany za rok 2012
7) Informačné správy
8) Žiadosti občanov
9) Rôzne
10)Diskusia
11)Schválenie záverov rokovania
12)Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z 
24. zasadnutia OZ konaného dňa  7.8.2013 boli splnené.

5) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2013
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2013 predložila poslancom p. Špeťková. 
V správe sa uvádza členenie výdavkovej časti rozpočtu na jednotlivé programy. Súčasťou správy 
je  finančné  plnenie  rozpočtu  podľa  programov a textová  časť  programového  rozpočtu.  Obec 
Kocurany má rozpočet rozdelený do štyroch programov: 1. Plánovanie, manažment a kontrola, 
2.Odpadové  hospodárstvo,  3.Kultúra  a šport,  4.Rozvoj  obce.  V každom  programe  je 
špecifikovaný  zámer  s komentárom  a monitorovanie  plnenia   cieľov  formou  merateľných 
ukazovateľov.
Poslanci monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2013 vzali na vedomie.

6) Výročná správa obce za rok 2012
Výročnú  správu  obce  za  rok  2012  predložila  p.  Špeťková.  Vo  výročnej  správe  je  zhrnutie 
hospodárenie  obce,  stav  majetku  a  celoročná  činnosť  a podujatia  v obci.  Uvádzajú  sa  tu 
všeobecné  informácie  o samospráve,  volených  orgánoch,  ďalej  zloženie  obyvateľstva 
a historické  informácie  o obci.  Vo  finančnej  časti  sa  uvádzajú  informácie  o majetku  obce, 
účtovníctve a celoročnom hospodárení. Tieto údaje sú čerpané z poznámok k účtovnej závierke, 
z výkazov čerpania a plnenia rozpočtu a zo záverečného účtu.  Na záver sa v správe uvádzajú 
kultúrne, športové a spoločenské akcie, ktoré sa organizovali v roku 2012. 
Poslanci Výročnú správu obce za rok 2012 schválili.

7) Informačné správy
a)  Starosta  informoval  poslancov  o zhromaždení  vlastníkov  poľovných  pozemkov,  ktoré  sa 
uskutočnilo 5.9.2013 v Bojniciach aj za účasti notárky JUDr. Ľubice Rexovej. Zúčastnil sa ho 
ako  zástupca  vlastníkov  poľovných  pozemkov  Lesného  a pozemkového  združenia  Kocurany 
a zároveň aj ako splnomocnený zástupca obce. Zhromaždenia sa zúčastnili všetci splnomocnenci 



vlastníkov  a vlastníci  pozemkov.  Cieľom  zhromaždenia  bolo  prijať  rozhodnutie  o využití 
spoločného poľovného revíru Vígľaš na obdobie rokov 2014 – 2028. Výkon poľovného práva na 
spoločných poľovných pozemkoch bol schválený pre Poľovnícke združenie Vigľaš – Bojnice. 
Zmluva  o výkone  práva  poľovníctva  bude  zaregistrovaná  na  Lesnom  úrade  v Prievidzi. 
Zhromaždenie  ďalej  schválilo  svojich  zástupcov,  ktorí  budú  konať  v ich  mene  a to  Viktora 
Pekára, Ing. Vojtecha Čičmanca a Ing. Tomáša Reisa. 
b)  starosta  informoval  poslancov  o súdnom  pojednávaní  s navrhovateľkou  p.  Cachovanovou, 
Kocurany  č.6  ohľadom vyčlenenia  vlastníckeho  podielu  na  pozemku  parc.  č.  197.  Sudkyňa 
navrhla obidvom stranám mimosúdnu dohodu. 
V rámci mimosúdnej dohody obec bude navrhovať:

1) kúpa zvyšného podielu za cenu 0,66 €/m2, vzhľadom k tomu, že pôvodnú parcelu 197 
bolo nutné vysporiadať so 42 spoluvlastníkmi, vykonať náhradné dedičské konania, až do 
dnešnej podoby, keď na LV je zapísaná len Obec Kocurany a p. Cachovanová. Všetky 
doterajšie náklady znášala len Obec.

2) vyčlenenie rovnakého podielu na parcele č. 942/7, kde p. Cachovanová už je podielovou 
spoluvlastníčkou

3) Pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode, obec bude akceptovať rozhodnutie súdu
Prítomní poslanci predložený návrh schválili.

8) Žiadosti občanov 
- p. Hrúzová Emília, Kocurany č. 115 podala žiadosť o prevod  časti  parcely CKN č.485, ktorá je 
na  LV č.1  zapísaná  ako  parcela  EKN č.  168  o výmere  254  m2.  Pri  geodetickom zameraní 
pozemkov pani  Hrúzovej  bolo zistené,  že zaberá cca 19 m2 z uvedenej  parcely.  K riadnemu 
vysporiadaniu  bude  vyhotovený  geometrický  plán  s presnou  špecifikáciou.  V zmysle  zákona 
o majetku obcí prítomní poslanci  schválili  zámer,  previesť majetok obce Kocurany kupujúcej 
Emílií Hrúzovej, bytom Kocurany č. 115  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku  obcí  (prípad hodný osobitného zreteľa)  a to  časť pozemku parc.  č.  168,  zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere cca 19 m2, k. ú. Kocurany, vedený na LV č. 1.
Dôvod: obec s využitím predmetného pozemku neráta, žiadateľka pozemok dlhodobo užíva, stará 
sa o pozemok  a má ho oplotený spolu s priľahlým pozemkom v jej vlastníctve.
V prípade  predaja  kúpnu  cenu  určí  obecné  zastupiteľstvo.  Ďalšou  alternatívou  je  zámena 
pozemkov podľa vzájomnej dohody.

9) Rôzne
- výkon správy majetku obce vykonáva spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o..  V oblasti 
dodávky elektrickej  energie  bol  urobený prieskum trhu  na  porovnanie  cien  energií  elektriny 
a plynu  od iných dodávateľov (SSE, SPP,  ČEZ,  Magna).  Najlepšie  ponúkla  ceny spoločnosť 
Magna E.A. s.r.o., kde by došlo k úspore za elektrickú energiu cca 598,- € oproti súčasnému 
dodávateľovi SSE Žilina.  Zatiaľ boli odoslané výpovede zmlúv súčasným dodávateľom (SSE 
a SPP) a ďalej budú pokračovať rokovania o najvýhodnejších cenách. 
- obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 319/13/2012 bod a) zo dňa 16.5.2013
-  starosta  informoval  poslancov  o verejnom  obstarávaní,  ktoré  realizovali  združené  obce  na 
poistenie  majetku.  Víťazom sa  stala  spoločnosť  Union.  Pre  obec  by  sa  podľa  vysúťažených 
podmienok síce zvýšila poistná suma zo súčasných 2.791.198,- € na 4.414.571,- €, ale zároveň 
by sa zvýšila aj ročná poistná suma z 988,- € na 1.249,- €. Nakoľko budovy obce Obecný úrad 
a kultúrny  dom,  bytovky,  šatne,  dom  smútku  sú  nanovo  postavené,  alebo  zrekonštruované, 
účtovná hodnota 2.791.198,- € je reálna a nie je potrebné ju zvyšovať koeficientmi poisťovne.
V zmysle uvedeného, nie je dôvod meniť súčasného zmluvu s poisťovňou Generali.  
- zimná údržba ciest v prípade snehovej kalamity sa bude realizovať technikou v spolupráci s 
RDP Koš, bežná zimná údržba sa bude vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti
-  poslanci sa zaoberali nutnosťou opravy, alebo výmeny kríža na cintoríne
- k požiarnej striekačke je vedené príslušenstvo – prívesný vozík za traktor, ktorý sa nevyužíva, 
a preto bude ponúknutý na odpredaj, následne bude zakúpený prívesný vozík za osobné auto 



- Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy  predložil poslancom Správu o kontrolnej činnosti 
na základe plánu kontrol.  Vykonal  kontrolu pokladne a kontrolu správnosti  výberu správnych 
poplatkov. Poslanci správu vzali na vedomie.
- na základe požiadaviek občanov, bude od 15.12.2013 spoj s odchodom o 7,05 hod. z Kocurian, 
mať konečnú až pri Nestlé v Prievidzi
- dňa 30.10. 2013 t.j. v stredu sa uskutoční o 18.00 hod. verejné stretnutie s občanmi
- práce na oprave kaplnky sú ukončené, celková rekonštrukcia bola vo výške 6.170,87 €, ešte je 
zámer kúpiť nové stoličky po dohode s pánom farárom,

10) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

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

V Kocuranoch  25.9.2013 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                         Ján Škandík                                            Roman Šandor



Závery z rokovania
 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 25. 9. 2013 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 366 /25 /2013  v ktorom berie na vedomie  :    

a) kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ konaného dňa  7.8.2013
b) monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2013
c) informácie o zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a rozhodnutie prenajať poľovné 

pozemky Poľovníckemu združeniu Vígľaš – Bojnice na obdobie 2014-2028
d) informácie o prebiehajúcom súdnom spore obce a p. Cachovanovej
e) informáciu o prieskume trhu na dodávateľa energií pre Obecné služby Kocurany s.r.o.
f) informáciu o verejnom obstarávaní združených obcí na poistenie majetku
g) prípravu na zimnú údržbu miestnych komunikácií
h) správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
i) zmenu konečnej autobusového spoja s odchodom o 7.05 hod. z Kocurian pri Nestle PD
j) informácie o ukončení rekonštrukcie kaplnky

Uznesenie č. 367 /25 /2013  v     ktorom určuje:  

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Ján Škandík, Roman Šandor
    

Uznesenie č. 368 /25 /2013  v ktorom     schvaľuje:  

a) program rokovania  25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany 
4)    Kontrola uznesení
5)  Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2013
6) Výročná správa obce Kocurany za rok 2012
7) Informačné správy
8) Žiadosti občanov
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver

b)  výročnú správu obce Kocurany za rok 2012
c) pre rokovanie o mimosúdnej dohode s p. Cachovanovou navrhovať alternatívy:

1) kúpa zvyšného podielu za cenu 0,66 €/m2, vzhľadom k tomu, že pôvodnú parcelu 197 
bolo nutné vysporiadať so 42 spoluvlastníkmi, vykonať náhradné dedičské konania, až 
do dnešnej podoby, keď na LV je zapísaná len Obec Kocurany a p. Cachovanová. Všetky 
doterajšie náklady znášala len Obec.

2) vyčlenenie rovnakého podielu na parcele č. 942/7, kde p. Cachovanová už je podielovou 
spoluvlastníčkou

3) Pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode, obec bude akceptovať rozhodnutie súdu
d) zámer previesť majetok obce Kocurany kupujúcej Emílií Hrúzovej, bytom Kocurany č. 115 

v zmysle  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  (prípad  hodný 
osobitného zreteľa) a to časť pozemku parc. č. 168, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
cca 19 m2, k. ú. Kocurany, vedený na LV č. 1



e) odpredaj  hasičského  prívesného  vozíka  za  traktor,  zverejnením  v obecnom  rozhlase  a v 
Kocuranskom hlásniku za najvyššiu ponúknutú cenu

f) zvolať verejné stretnutie s občanmi obce dňa 30.10.2013 o 18.00 hod.

Uznesenie č. 369 / 25 /2013  v ktorom   ruší  :  

a) uznesenie č. 319/13/2012 písmeno a) zo dňa 16.5.2012

Hlasovanie poslancov za: 3
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 2

V Kocuranoch  25.9.2013                           

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

Overovali:   .....................................                                   ....................................
    Ján Škandík                Roman Šandor

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


