
 Zápisnica z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 19.4.2017

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Návrh na schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2016

            Stanovisko hlavného kontrolóra
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce
9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2016
10) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016

            Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016
11) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
12) Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
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,
Miroslav Synko.

3) Schválenie programu 26. 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. Ostatné uznesenia boli splnené. 

5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- na Obecný úrad bola doručená žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu od  p. Uhlára a p. Šinskej
bytom Kocurany 192/7. Nájomný vzťah na byt č 192/7 bude ukončený k 30.6.2017. Poslanci OZ
berú žiadosť na vedomie.
-  p.  Marián  Šťastný  bytom  Kocurany  189/2  podal  žiadosť  o ukončenie  nájomného  vzťahu
v nájomnom  byte  č.  189/2.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  žiadosť  a nájomný  vzťah  bude
ukončený k 30.4.2017.
- na Obecný úrad  si podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu Dominika Antolová, bytom Koš
Družstevná  587/26  a Patrik  Vaňo,  bytom  Handlová,  Morovnianska  cesta  10/5.  Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt Dominiku Antolovú
a Patrika Vaňa. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 189/2 pre Dominiku Antolovú,
bytom Koš,  Družstevná  587/26 a Patrika  Vaňa,  bytom Handlová,  Morovnianska  cesta  10/5  od
1.5.2017 do 30.4.2020.



- Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti Ing. Jozefa Rečku a PaedDr. Viery Rečkovej, bytom
Kocurany  č.  165  posúdilo  navrhovaný  zámer  výstavby  rodinného  domu  s  platným  územným
plánom obce Kocurany a schválilo tento zámer za podmienky rešpektovania vytvorenia min. 9 m
ochranného pásma na pozemku parc.  číslo 590/1 na účel  výsadby izolačnej  zelene a dodržania
platnej legislatívy. 

6) Návrh na schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2016
    Stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh  záverečného  účtu  predložila  p.  Eva  Špeťková. Obsahom  záverečného  účtu  je  rozbor
celoročného hospodárenia obce a vybraté ukazovatele z účtovnej závierky a účtovných výkazov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet  obce  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  dňa   9.12.2015   uznesením  číslo
463/12/2015/ bod f) nasledovne:

bežné príjmy :               214.382 €   bežné výdavky :                134.784 €  rozdiel:   + 79 598 € 
kapitálové príjmy:        104.100 €   kapitálové výdavky:           214.216 € rozdiel:   - 110.116 € 
finančné operácie príj.:   45.000 €  finančné operácie výdav.:   45.000 €  rozdiel:                    0  €
celkom  príjmy:            394.000 €    celkom výdavky:             394.000 €  rozdiel:                0  €

Prehľad rozpočtových opatrení obce Kocurany v roku 2016:

dátum
prijatý  upravený

Úprava na základe uznesenia č.:
rozpočet rozpočet

1. 1.3.2016 394 000 € 394 000 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011 - kompetencia starostu

2. 27.7.2016 394 000 € 394 000 € 458/17/2016 bod b), 27.7.2016 – uznesenie OZ

3. 01.10.2016 394 000 €  394 000 €  296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu

5. 1.12.2016  394 000 € 394 000 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu

Upravený rozpočet  obce k 31.12.2016 v EUR

Rozpočet Úprava Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom 394.000 394.000 231.423,75

Výdavky celkom 394.000 394.000 183.860,61

Hospodárenie obce – prebytok      0 47 563,15

z toho :
Rozpočet Skutočnosť

k 31.12.2016
Bežné príjmy 230.773,00 226.752,75

Bežné výdavky 135.246,00 122.500,37

Prebytok bežného rozpočtu 95.527,00 104.252,38

Rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2016

Kapitálové príjmy 95.000,00 4.671,00

Kapitálové výdavky 213.056,00 15.663,63

Schodok kapitálového rozpočtu - 118.056,00    - 10.992,63



Rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2016

Príjmové finančné operácie 0 0

Výdavkové finančné operácie    45.698,00 45.696,61

Hospodárenie z fin. operácií - 45.000,00 - 45.696,61

Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2016:
Zostatky účtov a     pokladňa:              
VÚB banka   bežný účet     -   17.913,75 €              Účet cudzích prostriedkov  -     39.768,00  €  
VÚB bank účet zábezpeky  -  39.864,70 €               Sociálny fond                      -          259,25 €
Prima banka  bežný          -   157.134,27 €              Fond údržby                         -     41.101,46 €
Pokladňa       -                             762,06  €              Rezervný fond                     -      86.982,93 €
Spolu             -                      215.674,78  €             Spolu                    -                   168.111,64 €

Rozdiel :     47.563,14 €

Skutočné príjmy                  215.674,78 €         
Skutočné výdavky               168.111,64 €
Rozdiel:     47.563,14 €

V  priebehu  rozpočtového  roka  bol  dosiahnutý  prebytkový   bežný  rozpočet  vo  výške
104.252,38 €  a schodkový kapitálový  rozpočet  vo  výške  –  10.992,63 €.  Schodok kapitálového
rozpočtu bol vykrytý  bežnými príjmami. 
Na základe uvedenej skutočnosti možno konštatovať, že obec Kocurany postupovala v zmysle §10
ods. 7 zák. č.583/2004 Z. z., podľa ktorého  je prípadný  schodok  kapitálového rozpočtu krytý
prebytkom bežného rozpočtu.
Výsledok hospodárenia zisteného podľa § 10 ods.  3 písmeno a) a b) zákona je prebytok vo výške
93.259,75 €, z ktorého najmenej 10 % je obec povinná použiť na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. je obec povinná tvoriť ročne fond údržby a opráv vo
výške 0,5 % z obstarávacej ceny bytových domov. V roku 2016 bol vytvorený fond údržby a opráv
vo výške 9 762,19 € a použitý vo výše 1.844,24 €. Rozdiel v tvorbe a čerpaní v sume 7.917,95 € sa
z výsledku hospodárenia vylučuje.
Výsledkom hospodárenia obce po zapojení finančných operácií a vyčlenení fondu údržby a opráv je
prebytok vo výške 39.645,19 €, ktorý je navrhnutý použiť na tvorbu rezervného fondu obce.
Obec Kocurany nemá žiadny úver. Úvery zo ŠFRB sa do dlhu obce nepočítajú.

Dlhové zaťaženie obce je 0 %.
Hlavná  kontrolórka   obce  predložila  stanovisko  k záverečnému  účtu  a odporučila  poslancom,
schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a schválili záverečný účet za rok 2016
bez výhrad.

7)  Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
Dňa  31.3.2017 o 18.00 hod.  sa uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi obce o  18,00 hod. v KD
Kocurany. Na stretnutí sa zúčastnilo 31 občanov, ktorí boli oboznámení s výsledkom hospodárenia
obce 31.12.2016, so schváleným rozpočtom obce na rok 2017 a investičnými zámermi obce na
tento rok. Zároveň boli zodpovedané otázky občanov v diskusii. Na základe požiadaviek:
-  obec uverejní  zoznam komodít ktoré sa zberajú v rámci separovaného zberu plastov
- v obci bude pristavený kontajner na zber železa a občania budú o termíne informovaní
Poslanci berú vyhodnotenie stretnutia na vedomie.

8) Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce
Starosta informoval prítomných, že si splnil povinnosť a podal Oznámenie funkcií, zamestnaní činností
majetkových pomerov v zmysle čl.7 zákona 357/2004 Z.z. o  ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. V podateľni obce je podanie zaevidované pod číslom 148/2017.



9) Schválenie zápisu do kroniky
Starosta  obce  predložil  poslancom návrh  na  zápis  do  kroniky za  rok  2016,  ktorý  predložila  p.
Gabriela Adámiková - kronikárka obce. V zápise sú uvedené udalosti, ktoré sa uskutočnili v obci
Kocurany počas roka 2016. Poslanci predložený návrh na zápis do kroniky schválili.
10) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016
      Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016
Obec  Kocurany  je  zakladateľom spoločnosti  s ručením obmedzeným Obecné  služby  Kocurany
s.r.o.  so  100  %  majetkovou  účasťou.  Spoločnosť  zabezpečuje  výkon  správy  majetku  obce
a vykonáva investičnú činnosť pre obec. Hospodársky výsledok spoločnosti bol pred zdanením zisk
vo výške 1.572- €. Z dôvodu zavedenia daňovej licencie  podľa  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov § 46 b) je daňovou licenciou minimálna daň, čo predstavuje 960,- €.  Čistý hospodársky
výsledok spoločnosti po zdanení je zisk 612,- €.  
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú hospodársky výsledok zisk vo výške 612,- € použiť na
pokrytie straty minulých rokov.
11) Plán činnosti hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na
obdobie apríl až september 2017, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje plán kontrolnej činnosti aj so zapracovanými zmenami.
12) Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
- stavanie  mája sa uskutoční dňa 30.4.2017 o 14.00 hod. 
- 6.5.2017 - vychádzka do prírody, spojená so stretnutím s občanmi Šútoviec
- 7.5.2017 – uskutoční sa výstup na Maguru
- 14.5.2017 – deň matiek spojený so súťažou o najlepší koláč a zákusok našej mamy
-  dňa  26.4.2017  o 17.30  hod  sa  uskutoční  stretnutie  kultúrnej  komisie  ohľadom  organizácie
tradičnej rozlúčky s prázdninami spojenej s návštevou občanov  z družobnej obce Lukoveček.
13) Rôzne
-  p.  starosta informoval  poslancov o činnosti  hasičov,  ktorí  sa prihlásili  do súťaží  v Slovensko-
moravskej lige a Hornonitrianskej hasičskej lige. Schválený rozpočet pre činnosť hasičov sa týžm
nemení.
- p. starosta ďalej informoval o podaní žiadosti na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR na poskytnutie
povodňového vozíka
- Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na projekt budovania kamerového systému. Obec Kocurany
sa bude uchádzať o finančné prostriedky na dobudovanie systému kamier pred vchod do Obecného
úradu, obchodu, na altánok v športovo oddychovom areáli a pri Dome smútku
14) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
15) Schválenie záverov rokovania
Všetky uznesenia boli schválené v rámci prejednávania jednotlivých bodov.
16) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 19.04.2017                    Zapísal:  ....................................................
                       Eva Špeťková

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Peter Ďureje                                                           Miroslav Synko



Závery z rokovania
 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 19.4.2017

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 516 /26 /2017  v ktorom berie na vedomie  : 
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenie číslo 492/20/2016 bod a)

ostáva v trvaní
b) informácie o žiadostiach doručených na obecný úrad a to:

p. Uhlár a p. Šinská, Kocurany 192/7 o ukončenie nájomného vzťahu k 30.6.2017
p. Marián Štastný, Kocurany 189/2 – ukončenie nájomného vzťahu k 30.4.2017
p. Dominika Antolová, Koš Družstevná 587/26, p. Patrik Vaňo, Handlová, Morovnianska cesta
10/5 – žiadosť o pridelenie bytu dvojizbového bytu
p. Ing. Jozef Rečka a PaedDr. Viera Rečková – žiadosť o stanovisko k výstavbe bungalova

c)   stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Kamily Topoľskej k záverečnému účtu za rok 2016
d)  informácie o verejnom stretnutí s občanmi, ktoré sa konalo  dňa 31.3.2017
e)  informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce Ing. Vojtecha Čičmanca
f)  informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016
g)  informácie o kultúrnych a športových podujatiach v obci Kocurany
h)  informácie o činnosti hasičov v obci Kocurany
i)   informácie o podaných žiadostiach o dotácie

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

Uznesenie č. 517 /26 /2017  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Peter Ďureje, Miroslav Synko

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

Uznesenie č. 518 /26 /2017  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva

4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Návrh na schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2016
          Stanovisko hlavného kontrolóra
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce 
9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok  2016
10) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016

       Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016
11) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
12) Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver

b) ukončenie nájomného vzťahu p. Uhlára a p. Šinskéj bytom Kocurany 192/7. Nájomný vzťah na 
    byt č 189/2 bude ukončený k 30.6.2017. 



c) ukončenie nájomného vzťahu p. Mariána Šťastného bytom Kocurany v byte 189/2 k 30.4.2017.
d) zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt Dominiku Antolovú, bytom Koš
    Družstevná 587/26 a Patrika Vaňa, bytom Handlová, Morovnianska cesta 10/5.
e) pridelenie dvojizbového bytu č. 189/2 pre Dominiku Antolovú, bytom Koš, Družstevná 587/26 
    a Patrika Vaňa, bytom Handlová, Morovnianska cesta 10/5 na obdobie od 1.5.2017 do 30.4.2020.
f)  zámer  na  výstavbu  rodinného  domu  Ing.  Jozefa  Rečku  a  PaedDr.  Viery  Rečkovej,  bytom

Kocurany č. 165, ktorý je v súlade s platným územným plánom obce Kocurany, za podmienky
rešpektovania  vytvorenia  ochranného  pásma  na  pozemku  parc.  číslo  590/1  na  účel  výsadby
izolačnej zelene a dodržania platnej legislatívy. 

g) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
      bežné príjmy              226.752,75 €                              
      bežné výdavky 122.500,37 €

                        bilancia bežného rozpočtu          + 104.252,38 €
      kapitálové príjmy                 4.761,00 €                                   

             kapitálové výdavky                           15.663,63 €
      bilancia kapitálového rozpočtu     -   10.992,63 €     

bilancia bežného + kapitálového rozpočtu    93.259,75 €     

      finančné operácie príjmové           0,00 €                
      finančné operácie výdavkové     45.696,61 €               
      bilancia finančných operácií                  -   45.696,61 €          

      príjmy celkom                 231.423,75 €                                
      výdavky celkom   183.860,61 €                                        
      bilancia hospodárenia obce             +  47.563,14 €

h) v súlade s § 15 ods. 1  písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy použitie  prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10  ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z.  vo výške 39.645,19 € na tvorbu rezervného fondu obce

i) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákon a č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj bývania o sociálnom
bývaní použitie  časti  prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10 ods.  3 písm.  a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 7.917,95 € na tvorbu prevádzky, údržby a opráv nájomných
obecných bytov.

j)  zápis do kroniky za rok 2016
k) hospodársky výsledok spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. zisk vo výške 612,- €, ktorý

bude použitý na pokrytie straty minulých rokov.
l) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ing. Kamily Topoľskej na obdobie apríl až

september 2017

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  19. 4.2017                                      Zapísal:                ...........................................
       Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                         ........................................
                                Peter Ďureje                                                        Miroslav Synko

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


