
Zápisnica z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 27. 11. 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  26.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 
4)  Kontrola uznesení
5)  Informácia o čerpaní rozpočtu
6)  Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2013
7)  Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8)  Žiadosti občanov
9)  Plán zimnej údržby miestnych komunikácií
10)  Rôzne
11)  Diskusia
12)  Schválenie záverov rokovania
13)  Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z 
25. zasadnutia OZ konaného dňa  25.9.2013 boli splnené.

5) Informácia o čerpaní rozpočtu 
Poslancom predložila čerpanie rozpočtu p. Špeťková. Celkové príjmy rozpočtu k 31.10.2013 boli 
159.584,39 € , výdavky 127.524,95 € a rozdiel príjmov a výdavkov je 32.059,44 €.
Vzhľadom   k prijatému  rozpočtu  vo  výške  190.380,-  €   je  plnenie  príjmov  na  83,82  % a 
výdavkov  66,98  %.  Ďalej  boli  prítomní  informovaní  o stavoch  na  jednotlivých  účtoch 
a v pokladni. Podrobné čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých položiek je so všetkými úpravami 
spracované v tabuľkovej forme a je priložené k zápisnici.
Poslanci správu o čerpaní rozpočtu k 31.10.2013 vzali na vedomie.

6) Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2013
Spoločne s  čerpaním rozpočtu p. Špeťková predložila poslancom návrh na 5. úpravu rozpočtu. 
V roku 2013 bol rozpočet zatiaľ upravovaný štyri krát, kde sa v jednej zo zmien menila celková 
výška rozpočtu na 190.380,-  €. Posledný návrh úpravy sa týka presunov medzi  jednotlivými 
položkami, pričom celková výška rozpočtu sa  nezmení. Dôvodová správa k 5. úprave rozpočtu 
je prílohou zápisnice. 
Poslanci návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2013 schválili.

7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
Dňa 30.10.2013 sa uskutočnilo verejné stretnutie  s občanmi obce.  Stretnutia  sa zúčastnilo  24 
občanov, ktorí boli informovaní o hospodárení obce a zámeroch do ďalšieho obdobia. 
V diskusii bola pripomienka od  Erika Adámika ohľadom vypínania elektrickej energie v obci. 
Podľa informácie Stredoslovenskej energetiky sa elektrina vypínala pri odstraňovaní porúch.



Otázka od p. Mariána Sádeckého sa týkala neknihovanej cesty č. parc. 311/1 pri dome č.141. 
Tento pozemok je stále vo vlastníctve obce Kocurany a ďalšie jeho využitie sa bude riešiť pri 
pozemkových úpravách, v zmysle platného územného plánu obce.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o verejnom stretnutí.

8) Žiadosti občanov 
- obecnému zastupiteľstvo bola adresovaná ponuka na odkúpenie podielov nehnuteľného majetku 
(celé dedičstvo) od p. Šachlovej Rozálie,  bytom Prubežná 59, Kamenný újezd, ČR. Pozemky 
(orná  pôda,  lesné  pozemky,  TTP a ostatné  plochy)  sú  vo  výmere  cca  6  ha.  Návrh  ceny na 
odkúpenie v sume 3.156,- € sa odvíja od cien pri odkupovaní dedičstiev v minulosti,  ceny sú 
nižšie  ako  úradná  cena,  vzhľadom  k tomu,  že  sa  jedná  len  o podiely  na  neusporiadaných 
parcelách. 
Lv. č. 246 REGISTRA C
parc. č. KN 336/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m² - v 1/6-ine, 
Lv. č. 691 REGISTRA E
parc. č. KN 127/1 záhrady vo výmere 264 m² - v 1/12-ine, parc. č. KN 127/2 zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 133 m² - v 1/12-ine, 
Lv. č. 697 REGISTRA E
parc. č. KN 137/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m² - v 1/12-ine, 
Lv. č. 589 REGISTRA E 
parc. č. KN 198/1 záhrady vo výmere 41 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 198/2 záhrady vo výmere 
19 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 198/3 záhrady vo výmere 90 m² - v 1/10-ine, 
Lv. č. 764 REGISTRA E
parc. č. KN 199 záhrady vo výmere 160 m² - v 1/10-ine, 
Lv. č. 491 REGISTRA E
parc. č. KN 201/1 záhrady vo výmere 109 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 201/2 záhrady vo výmere 
509 m² - v 1/10-ine,
Lv. č. 799 REGISTRA E 
parc. č. KN 339/3 orná pôda vo výmere 160 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 339/4 orná pôda vo 
výmere 15507 m² - v 1/10-ine, 
Lv. č. 491 REGISTRA E
parc. č. KN 340/1 trvalé trávne porasty vo výmere 38 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 340/2 trvalé 
trávne porasty vo výmere 1716 m² - v 1/10-ine,
Lv. č. 800 REGISTRA E
parc. č. KN 382 orná pôda vo výmere 5952 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 383 trvalé trávne porasty 
vo výmere 669 m² - v 1/10-ine,
Lv. č. 411 REGISTRA E 
parc. č. KN 385 lesné pozemky vo výmere 2611 m² - v 1/90-ine,
Lv. č. 557 REGISTRA E
parc. č. KN 681 trvale trávne porasty vo výmere 1838 m² - v 1/2-ine, 
Lv. č. 377 REGISTRA E
parc. č. KN 684 orná pôda vo výmere 126 m² - v 1/8-ine, parc. č. KN 685 orná pôda vo výmere 
65 m² - v 1/8-ine, parc.č. KN 686 orná pôda vo výmere 176 m² - v 1/8-ine, parc. č. KN 687 orná 
pôda vo výmere 385 m² - v 1/8-ine
Lv. č. 557 REGISTRA E 
parc. č. KN 731 orná pôda vo výmere 5147 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 732 lesné pozemky vo 
výmere 3899 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 800 orná pôda vo výmere 309 m² - v 1/2-ine, parc. č. 
KN 809 orná pôda vo výmere 629 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 818 orná pôda vo výmere 504 m² - 
v 1/2-ine, parc. č. KN 850 orná pôda vo výmere 809 m² - v 1/2-ine,
Lv. č. 439 REGISTRA E
parc. č. KN 932/3 lesné pozemky vo výmere 307267 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 924 REGISTRA E
parc. č. KN 932/4 lesné pozemky vo výmere 114 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 439 REGISTRA E 



parc. č. KN 935 lesné pozemky vo výmere 44606 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 923 REGISTRA E
parc. č. KN 937 orná pôda vo výmere 36552 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 366 REGISTRA E
parc. č. KN 939/1 trvalé trávne porasty vo výmere 436 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 883 REGISTRA E 
parc. č. KN 939/2 trvale trávne porasty vo výmere 85 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 366 REGISTRA E
parc. č. KN 939/3 trvale trávne porasty vo výmere 128005 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 829 REGISTRA E
parc. č. KN 1059 orná pôda vo výmere 2773 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1067 orná pôda vo 
výmere 2011 m² - v 1/2-ine,
Lv. č. 241 REGISTRA E
parc. č. KN 1077 záhrady vo výmere 3140 m² - v 1/4-ine, 
Lv. č. 246 REGISTRA E
parc. č. KN 1084/1 orná pôda vo výmere 1 m² - v 1/6-ine, parc. č. KN 1084/2 orná pôda vo 
výmere 125 m² - v 1/6-ine
Lv. č. 557 REGISTRA E
parc. č. KN 1093 orná pôda vo výmere 288 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1148 orná pôda vo výmere 
1057 m² - v 1/2-ine, 
Lv. č. 809 REGISTRA E
parc. č. KN 1149 orná pôda vo výmere 2367 m² - v 1/2-ine,
Lv. č. 557 REGISTRA E
parc. č. KN 1467/1 orná pôda vo výmere 604 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1467/2 orná pôda vo 
výmere 2597 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1555 trvale trávne porasty vo výmere 910 m² - v 1/2-ine, 
parc. č. KN 1608 orná pôda vo výmere 1680 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1611 orná pôda vo 
výmere 1176 m² - v 1/2-ine, 
Lv. č. 384 REGISTRA E
parc. č. KN 1626 orná pôda vo výmere 1712 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1851/1 trvale trávne 
porasty vo výmere 1755 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1851/2 trvale trávne porasty vo výmere 471 
m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1852 trvale trávne porasty vo výmere 536 m² - v 1/2-ine,
Lv. č. 412 REGISTRA E
parc. č. KN 1931 lesné pozemky vo výmere 45903 m² - v 1/30-ine, 
Lv. č. 411 REGISTRA E
parc. č. KN 1932 lesné pozemky vo výmere 9312 m² - v 1/90-ine, parc. č. KN 1933 lesné 
pozemky vo výmere 1169 m² - v 1/90-ine, 
Lv. č. 412 REGISTRA E
parc. č. KN 1934 lesné pozemky vo výmere 18667 m² - v 1/30-ine, 
Lv. č. 470 REGISTRA E
parc. č. KN 1935 lesné pozemky vo výmere 1324 m² - v 7/30-ine, parc. č. KN 1936/1 lesné 
pozemky vo výmere 11812 m² - v 7/30-ine, 
Lv. č. 471 REGISTRA E
parc. č. KN 1936/3 lesné pozemky vo výmere 2468 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 1936/4 lesné 
pozemky vo výmere 186 m² - v 1/10-ine, 
Lv. č. 377 REGISTRA E
parc. č. KN 2022/1 orná pôda vo výmere 17146 m² - v 1/8-ine, parc. č. KN 2022/2 orná pôda vo 
výmere 255 m² - v 1/8-ine, 
Poslanci kúpnu zmluvu za cenu 3.156,- € schválili.
- p. Zita Csitáriová, Kocurany č.69 podala žiadosť o prenájom parcely 1878/2 vo vlastníctve obce 
Kocurany.  Podľa  ústneho  vyjadrenia  má  záujem  pozemok  vyčistiť,  lebo  potok  v tejto  časti 
využívajú na ako prítok vody do svojho jazierka na chov rýb. Nakoľko sa jedná o parcelu vedľa 
potoka v hornej časti obce, ktorá je cca. 2 m široká v dĺžke cca. 300 m, Obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje  prenájom  uvedenej  parcely,  z dôvodu  možného  zamedzenia  prístupu  k potoku. 



Zároveň  poslanci  OZ odporúčajú  starostovi  obce  prerokovať  so  žiadateľkou  ďalšiu  možnosť 
vyčistenia nehnuteľnosti. 
-   na 25. zasadnutí OZ bol schválený zámer previesť v prospech p. Hrúzovej Emílie časť cca. 19 
m2 parcely č.168 vo vlastníctve obce Kocurany. Dodatočným šetrením bolo zistené, že p. Emília 
Briatková (matka p. Hrúzovej) je spoluvlastníčkou parcely č. 167/1 a 167/2 o výmere  23 m2. Je 
to pozemok pod miestnou komunikáciou. Pani Hrúzová Emília súhlasí so zámenou uvedených 
nehnuteľností.  Zámenná  zmluva  bude Obecnému zastupiteľstvu  predložená  na  schválenie  po 
predložení Geometrického plánu na odčlenenie parcely z parcely č.168.
-  p.  Ľubomír  Kováč nájomník bytu  č.  192/3 si  podal žiadosť o ukončenie nájomnej  zmluvy. 
Poslanci schvaľujú ukončenie nájomného vzťahu k 16.12.2013.
-  na  základe  evidovaných  žiadostí  na  byty,  obecné  zastupiteľstvo  zaraďuje  do  zoznamu 
uchádzačov o byt  p. Igora Kovácsa, bytom Prievidza, ul. Falešnika č.12/62 
-  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  pridelenie  bytu  č.  192/3  p.  Igorovi  Kovácsovi,  bytom 
Prievidza, ul. Falešnika č.12/62 od 16.12.2013 do 15.12.2016.

9) Plán zimnej údržby miestnych komunikácii
Obec Kocurany má uzatvorenú zmluvu s RDP Koš na zimnú údržbu miestnych komunikácii do 
konca roku 2013. Obec udržiava  cesty k Mitani  (p.  Igor Foltán),  pri  OCÚ, pri  Briatkov,  pri 
Hianikov a pri bytovke. Cesty pri Beňov a pri Srnov sú vyradené zo zimnej údržby, nakoľko nie 
sú využívané ako prístupové cesty k rodinným domom. 
Ďalej bude uzatvorená dohoda o vykonaní práce s jednou osobou, za účelom ručnej údržby ciest.

10) Rôzne
- do sály KD boli objednané nové stoly v počte 20 ks (á 80,- €) a stoličky 80 ks (á 24,- €) spolu 
za  nákupnú  cenu  3.520,-  €,  po  vykonaní  prieskumu  trhu,  najvýhodnejšia  ponuka  bola  od 
dodávateľa z Poľska, zároveň bola odsúhlasená cena za predaj starých stolov v sume 5,- €/ks 
a skladacích stoličiek 10,- €/ks.
- na OcÚ bola doručená žiadosť o finančný príspevok  z CVČ Bojnice, s odvolaním sa na deti 
z obce Kocurany,  ktoré navštevujú rôzne krúžky v tomto zariadení.  Obec Kocurany už jeden 
príspevok  na  dve  detí  v sume  65,-  €  CVČ zaslalo.  Po  konzultácii  s rodičmi  detí,  ktoré  boli 
uvedené v žiadosti, boli zistené nezrovnalosti v údajoch a samotnej návšteve detí v CVČ, preto 
poslanci rozhodli, že príspevok nebude poskytnutý. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že obec 
Kocurany zabezpečuje a financuje mimoškolské aktivity detí aj na území obce a to prevádzku 
Klubu mladých, internetovú miestnosť, športový areál s detským ihriskom.
-  na  základe  rozhodnutia  súdu  6C/305/2012  –  62  v spore  obce  Kocurany  s p.  Cachovanovu 
Antóniou, bude odkúpený zvyšný podiel na parcele č. 197 za dohodnutú sumu 752,97 €. Pani 
Cachovanová bude vlastníčkou parcely 942/7 a Obec Kocurany vlastníkom parcely č.197 v 1/1.
- Na základe prieskumu trhu spoločnosti  Obecné služby Kocurany s.r.o. na dodávku energií, 
elektriny a plynu od rôznych  dodávateľov, najlepšie ceny ponúkla spoločnosť Magna E.A. s.r.o. 
Piešťany.  Z tohto  dôvodu  boli  vypovedané  zmluvy so súčasnými  dodávateľmi  (SSE a SPP) 
a boli uzatvorené zmluvy s novým dodávateľom. 
- pripravované kultúrne podujatia do konca roka:  8.12.2013 – stretnutie detí s Mikulášom pri 
vianočnom stromčeku a 22.12.2013 – Vianočné koledy s varením vianočného punču. 
Na rok 2014 je potrebné pripraviť plán kultúry a športu, na nasledujúce rokovanie zastupiteľstva 
ho predložia poslanci p. Šemrinec a p. Šandor 
- Na Zasadnutí OZ dňa 11.12.2013 bude prerokovaný aj návrh rozpočtu na rok 2014. Starosta 
informoval poslancov o stave vývozov odpadu, kde spoločnosť TEZAS Prievidza s.r.o., s ktorou 
má obec uzatvorenú zmluvu na vývoz odpadov, bude zvyšovať cenu za dopravný výkon o 12 % 
z dôvodu uzatvorenia skládky komunálneho odpadu v Prievidzi a vozenia odpadu na skládku v 
Handlovej.  Touto  zmenou  dôjde  k nárastu  vzdialenosti,  a preto  aj  vyššia  cena  za  dopravu. 
Vzhľadom  k tomu  je  nutné  prehodnotiť  výšku  poplatku  za  komunálny  odpad,  ktorý  je 
v súčasnosti 17,48 € na osobu, ktorý nepokryje náklady na vývoz a uloženie odpadu. V návrhu 
VZN č.60/2013 na zmenu VZN č.57/2012 o miestnych daniach je zvýšenie sadzby dane za OP 
a TTP z 0,85% na 0,95%  a zvýšenie poplatku za vývoz odpadu zo 17,48 na 18,25 €/osobu a rok. 



Ostatné dane zostávajú nezmenené oproti roku 2013. VZN č.60/2013 sa bude prerokovávať na 
ďalšom zasadnutí zastupiteľstva dňa 11.12.2013.

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  27.11.2013 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

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



Závery z rokovania
 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 27. 11. 2013 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 370 /26 /2013  v ktorom berie na vedomie  :    
a) kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ konaného dňa  25.9.2013
b) informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.10.2013
c) stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu a návrhu 5.úpravy rozpočtu 2013 
d) informácie o verejnom stretnutí s občanmi obce
e) informácie o pripravovanej zámene pozemkov s p. Briatkovou Emíliou
f) informáciu  o rozhodnutí  súdu  číslo  6C/305/2012  –  62  v spore  obce  Kocurany  s p. 

Cachovanovu  Antóniou,  kde  za  zvyšný  podiel  na  parcele  č.  197  bude  p.  Antónii 
Cachovanovej zaplatená dohodnutá suma 752,97 €, pričom p. Cachovanová bude vlastníčkou 
parcely 942/7 a Obec Kocurany vlastníkom parcely č.197 v 1/1

g) informáciu o zmene dodávateľa energií pre Obecné služby Kocurany s.r.o. spoločnosť Magna 
E.A. s.r.o. Piešťany

h) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach do konca roka 2013
i) informácie o zmenách v návrhu nového VZN č.60/2013 k miestnym daniam a poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Uznesenie č. 371 /26 /2013  v     ktorom určuje:  
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Ján Škandík, Roman Šandor
    
Uznesenie č. 372 /26 /2013  v ktorom     schvaľuje:  
a) program rokovania  26. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany 

4)   Kontrola uznesení
5) Informácia o čerpaní rozpočtu
6) Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2013
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Žiadosti občanov
9) Plán zimnej údržby miestnych komunikácií
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

b) Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2013
c) Kúpnu  zmluvu  uzatvorenú  medzi  obcou  Kocurany  a pani  Rozáliou  Šachlovou,  bytom 

Prubežná 59, Kamenný újezd, ČR na odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Kocurany. Predmetom 
zmluvy sú nehnuteľnosti zapísané na:

Lv. č. 246 REGISTRA C
parc. č. KN 336/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m² - v 1/6-ine, 
Lv. č. 691 REGISTRA E
parc. č. KN 127/1 záhrady vo výmere 264 m² - v 1/12-ine, parc. č. KN 127/2 zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 133 m² - v 1/12-ine, 
Lv. č. 697 REGISTRA E
parc. č. KN 137/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m² - v 1/12-ine, 
Lv. č. 589 REGISTRA E 
parc. č. KN 198/1 záhrady vo výmere 41 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 198/2 záhrady vo výmere 
19 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 198/3 záhrady vo výmere 90 m² - v 1/10-ine, 
Lv. č. 764 REGISTRA E
parc. č. KN 199 záhrady vo výmere 160 m² - v 1/10-ine, 



Lv. č. 491 REGISTRA E
parc. č. KN 201/1 záhrady vo výmere 109 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 201/2 záhrady vo výmere 
509 m² - v 1/10-ine,
Lv. č. 799 REGISTRA E 
parc. č. KN 339/3 orná pôda vo výmere 160 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 339/4 orná pôda vo 
výmere 15507 m² - v 1/10-ine, 
Lv. č. 491 REGISTRA E
parc. č. KN 340/1 trvalé trávne porasty vo výmere 38 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 340/2 trvalé 
trávne porasty vo výmere 1716 m² - v 1/10-ine,
Lv. č. 800 REGISTRA E
parc. č. KN 382 orná pôda vo výmere 5952 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 383 trvalé trávne porasty 
vo výmere 669 m² - v 1/10-ine,
Lv. č. 411 REGISTRA E 
parc. č. KN 385 lesné pozemky vo výmere 2611 m² - v 1/90-ine,
Lv. č. 557 REGISTRA E
parc. č. KN 681 trvale trávne porasty vo výmere 1838 m² - v 1/2-ine, 
Lv. č. 377 REGISTRA E
parc. č. KN 684 orná pôda vo výmere 126 m² - v 1/8-ine, parc. č. KN 685 orná pôda vo výmere 
65 m² - v 1/8-ine, parc.č. KN 686 orná pôda vo výmere 176 m² - v 1/8-ine, parc. č. KN 687 orná 
pôda vo výmere 385 m² - v 1/8-ine
Lv. č. 557 REGISTRA E 
parc. č. KN 731 orná pôda vo výmere 5147 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 732 lesné pozemky vo 
výmere 3899 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 800 orná pôda vo výmere 309 m² - v 1/2-ine, parc. č. 
KN 809 orná pôda vo výmere 629 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 818 orná pôda vo výmere 504 m² - 
v 1/2-ine, parc. č. KN 850 orná pôda vo výmere 809 m² - v 1/2-ine,
Lv. č. 439 REGISTRA E
parc. č. KN 932/3 lesné pozemky vo výmere 307267 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 924 REGISTRA E
parc. č. KN 932/4 lesné pozemky vo výmere 114 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 439 REGISTRA E 
parc. č. KN 935 lesné pozemky vo výmere 44606 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 923 REGISTRA E
parc. č. KN 937 orná pôda vo výmere 36552 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 366 REGISTRA E
parc. č. KN 939/1 trvalé trávne porasty vo výmere 436 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 883 REGISTRA E 
parc. č. KN 939/2 trvale trávne porasty vo výmere 85 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 366 REGISTRA E
parc. č. KN 939/3 trvale trávne porasty vo výmere 128005 m² - v 2/32-ine, 
Lv. č. 829 REGISTRA E
parc. č. KN 1059 orná pôda vo výmere 2773 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1067 orná pôda vo 
výmere 2011 m² - v 1/2-ine,
Lv. č. 241 REGISTRA E
parc. č. KN 1077 záhrady vo výmere 3140 m² - v 1/4-ine, 
Lv. č. 246 REGISTRA E
parc. č. KN 1084/1 orná pôda vo výmere 1 m² - v 1/6-ine, parc. č. KN 1084/2 orná pôda vo 
výmere 125 m² - v 1/6-ine
Lv. č. 557 REGISTRA E
parc. č. KN 1093 orná pôda vo výmere 288 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1148 orná pôda vo výmere 
1057 m² - v 1/2-ine, 
Lv. č. 809 REGISTRA E
parc. č. KN 1149 orná pôda vo výmere 2367 m² - v 1/2-ine,



Lv. č. 557 REGISTRA E
parc. č. KN 1467/1 orná pôda vo výmere 604 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1467/2 orná pôda vo 
výmere 2597 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1555 trvale trávne porasty vo výmere 910 m² - v 1/2-ine, 
parc. č. KN 1608 orná pôda vo výmere 1680 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1611 orná pôda vo 
výmere 1176 m² - v 1/2-ine, 
Lv. č. 384 REGISTRA E
parc. č. KN 1626 orná pôda vo výmere 1712 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1851/1 trvale trávne 
porasty vo výmere 1755 m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1851/2 trvale trávne porasty vo výmere 471 
m² - v 1/2-ine, parc. č. KN 1852 trvale trávne porasty vo výmere 536 m² - v 1/2-ine,
Lv. č. 412 REGISTRA E
parc. č. KN 1931 lesné pozemky vo výmere 45903 m² - v 1/30-ine, 
Lv. č. 411 REGISTRA E
parc. č. KN 1932 lesné pozemky vo výmere 9312 m² - v 1/90-ine, parc. č. KN 1933 lesné 
pozemky vo výmere 1169 m² - v 1/90-ine, 
Lv. č. 412 REGISTRA E
parc. č. KN 1934 lesné pozemky vo výmere 18667 m² - v 1/30-ine, 
Lv. č. 470 REGISTRA E
parc. č. KN 1935 lesné pozemky vo výmere 1324 m² - v 7/30-ine, parc. č. KN 1936/1 lesné 
pozemky vo výmere 11812 m² - v 7/30-ine, 
Lv. č. 471 REGISTRA E
parc. č. KN 1936/3 lesné pozemky vo výmere 2468 m² - v 1/10-ine, parc. č. KN 1936/4 lesné 
pozemky vo výmere 186 m² - v 1/10-ine, 
Lv. č. 377 REGISTRA E
parc. č. KN 2022/1 orná pôda vo výmere 17146 m² - v 1/8-ine, parc. č. KN 2022/2 orná pôda vo 
výmere 255 m² - v 1/8-ine, 
Kúpna cena  3.156,- € bude zaslaná na účet predávajúcich po podpise zmluvy.
d) nevyhovieť žiadosti p. Zity Csitáriovej o prenájom pozemku parc. č. 1878/2
e) ukončenie nájomnej zmluvy na byt 192/3 s p.  Ľubomírom Kováčom k 16.12.2013
f) zaradenie do zoznamu uchádzačov o byty p. Igora Kovácsa, bytom Prievidza, ul. Falešnika 

č.12/62
g) pridelenie  nájomného bytu  č.  192/3  pre p.  Igora  Kovácsa,  bytom Prievidza,  ul.  Falešnika 

č.12/62 na obdobie od 16.12.2013 do 15.12.2016
h) zimnú údržbu na miestnych komunikáciách k Mitani,  pri obecnom úrade, pri  Briatkov, pri 

Hianikov a pri bytovke
i) nákup stolov v počte 20 ks (á 80,- €) a stoličiek v počte 80 ks (á 24,- €) spolu za nákupnú cenu 

3.520,- €
j) cenu za predaj starých stolov v sume 5,- €/ks a skladacích stoličiek 10,- €/ks.
k) nevyhovieť žiadosti o príspevok na deti navštevujúce CVČ Bojnice

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

V Kocuranoch  27.11.2013                           

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

Overovali:   .....................................                                   
    Ján Škandík                

                     ....................................
                        Roman Šandor

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


