Zápisnica z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 11. 4. 2014
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.
Zároveň vysvetlil dôvod zmeny termínu rokovania OZ, ktorý bol pôvodne podľa schváleného
plánu 9.4.2014, avizovaná neúčasť troch poslancov.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice boli schválení
Roman Šandor a Milan Šemrinec.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 29. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ. Program rokovania sa dopĺňa v bode 17) Prehodnotenie platu starostu
obce, v bode 18) Schválenie smernice o verejnom obstarávaní. Ostatné body sa analogicky
prečíslujú. Doplnený program rozšírený o doplňujúce body bol schválený.
4)
Kontrola uznesení
5)
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra, Správa audítora
6)
Schválenie výsledku hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
7)
Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8)
Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
9)
Žiadosti občanov
10) Schválenie prísediaceho na súde
11) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013
12) Program odpadového hospodárstva obce na roky 2011-2015
13) Informácia o Bezpečnostnom projekte obce
14) Správa obecných nájomných bytov
15) Príprava verejného obstarávania na likvidáciu komunálnych odpadov
16) Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
17) Prehodnotenie platu starostu
18) Smernica o verejnom obstarávaní
19) Rôzne
20) Diskusia
21) Schválenie záverov rokovania
22) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Schválené
uznesenia z 28. zasadnutia OZ konaného dňa 12.2.2014 boli splnené.
5) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013, Stanovisko hlavného kontrolóra,
Správa nezávislého audítora
Návrh záverečného účtu na rok za rok 2013 predložila poslancom p. 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 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením číslo
341/19/2012/ bod d) nasledovne:
bežné príjmy :
178 650 € bežné výdavky :
94 650 € rozdiel: + 84 000 €
kapitálové príjmy:
7 000 € kapitálové výdavky:
33 000 € rozdiel: - 26 000 €
finančné operácie príj.:
0 € finančné operácie výdav.: 58 000 € rozdiel: - 58 000 €
celkom príjmy:
185 650 € celkom výdavky:
185 650 € rozdiel: 0

dátum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

31.3.2013
5.6.2013
10.7.2013
7.8.2013
27.11.2013
20.12.2013

Príjmy celkom

Prehľad rozpočtových opatrení obce Kocurany v roku 2013:
prijatý
upravený
Úprava na základe uznesenia č.:
rozpočet
rozpočet
185 650 €
185 650 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011 - kompetencia starostu
185 650 €
190 380 € 357/22/2013 bod d), 5.6.2013 - OZ
185 650 €
190 380 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu
185 650 €
190 380 € 364/24/2013 bod b), 7.8.2013 - OZ
185 650 €
190 380 € 372/26/2013 bod b), 27.11.2013 - OZ
185 650 €
190 380 € 296/7/2011 bod c), 19.8.2011- kompetencia starostu
Upravený rozpočet obce k 31.12.2013 v EUR
Rozpočet
Skutočnosť
k 31.12.2013
190.380,00
186.221,87

Výdavky celkom
Hospodárenie obce – prebytok
z toho :

190.380,00
0

165.111,45
21.110,42

Rozpočet
Bežné príjmy

190.380,00

Skutočnosť
k 31.12.2013
186.221,87

Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

117.790,00
72.590,000

103.263,82
82.958,05

Rozpočet
0

Skutočnosť
k 31 12 2013
0

27.524,00
- 27.524,00

17.911,56
- 17.911,56

Rozpočet

Skutočnosť
k 31 12 2013
0

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

0
45.000,00
-45.000,00

43.936,07
- 43.936,07

Poslanci vzali čerpanie rozpočtu na vedomie. Podrobné členenie je prílohou záverečného účtu.

Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2013:
Zostatky účtov a pokladňa:
VÚB banka bežný účet - 12.668,51 €
Účet cudzích prostriedkov - 40.470,- €
Prima banka bežný účet- 27.543,43 €
Sociálny fond
221,64 €
Prima banka účelový účet - 39.768,- €
Peňažný fond
- 7.708,73 €
Pokladňa
1.209,58 €
Rezervný fond
- 11.678,73 €
Spolu
81.189,52 €
Spolu
- 60.079,10 €
Rozdiel : 21.110,42 €
Skutočné príjmy
- 186.221,87 €
Skutočné výdavky
- 165.111,45 €
Rozdiel: 21.110,42 €
V priebehu rozpočtového roka bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet vo výške 82.958,05 €
a schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 17.911,56 €. 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 obce vrátane finančných operácií : 21.110,42 €.
Výsledok hospodárenia vo výške 21.110,42 € predstavuje prebytok z hospodárenia bežného
rozpočtu a nevyčerpané dotácie. Nevyčerpané dotácie sú vo výške 94,- €, ktoré boli vrátené
Ministerstvu financií SR v roku 2014.
V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov sa pri usporiadaní prebytku hospodárenia obce a VÚC pre účely tvorby
peňažných fondov vyčísľuje prebytok podľa § 10 odst. 3 písmeno a) a b) uvedeného zákona, bez
písmena c) t.j. bez finančných operácií.
Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2013 podľa §16 odst.6:
94 ,00 €
Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií a zohľadnení účelovo určených,
nevyčerpaných finančných prostriedkov
64.952,49 €
Obec Kocurany na základe uvedeného výsledku hospodárenia za rok 2013 tvorí rezervný
fond.
Výška tvorby rezervného fondu je 6.495,25 € z prebytku hospodárenia.
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu a odporučil poslancom, schváliť
záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci boli oboznámení so správou nezávislého audítora Ing. Korcovej, Žiar nad Hronom
k účtovnej závierke za rok 2013.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a audítora a schválili záverečný účet
za rok 2013 bez výhrad.
Súčasťou tohto bodu bolo aj prerokovanie zapojenia rezervného fondu a peňažného fondu do
rozpočtu obce. V rozpočte na rok 2014 je rozpočtované zapojenie rezervného fondu vo výške
11.679,- € a prevod prostriedkov minulých rokov vo výške 23.355,- €. Obecné zastupiteľstvo
rozhodlo o zapojení fondov do príjmov rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie a to
rezervný fond vo výške 11.678,73 € a peňažný fond vo výške 22.229,90 €.
6) Schválenie výsledku hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2013 predniesol konateľ
Ing. Vojtech Čičmanec. Spoločnosť zabezpečovala prevádzku, údržbu a platby za energie
v spravovaných objektoch. Jedná sa o nasledovné objekty: Obecný úrad, č. súp. 105, na parcele č.
367, Kultúrny dom, č. súp. 108, na parcele č. 368, Dom smútku na parcele č. 591, Budova
bývalej školy č. súp. 128, na parcele č. 553, Športovo – oddychový areál č. súp. 157, na parc. č.
546, Verejné osvetlenie, Bytový dom Nižovec, č. súp. 189 a 190, na parcele č. 665/21, Bytový
dom Nižovec, č. súp. 191 a 192, na parcele č. 665/29, Priľahlé pozemky k Obecnému úradu parcely č. 125/1, 124, 135/1, 133/2, 136,5 a 129, Miestna komunikácia pri Obecnom úrade –
parcely č. EKN č.130 a CKN č. 391, Miestna komunikácia pri Beňov – parcela č. EKN č.82,
Miestna komunikácia pri Briatkov – parcely č. CKN č. 485, Miestna komunikácia pri Srnov –

parcely č. EKN č.190/1, Miestna komunikácia k Hianikov – parcely č. EKN č.211/1, Miestna
komunikácia pri bytovke – parcely č. CKN č. 665/23. Spoločnosti CzechCoating Sk s.r.o.
Dubnica nad Váhom prenajíma Budovu bývalej školy a spoločnosti Koruna s.r.o. Žilina časť
priestorov Kultúrneho domu č. súp. 108 - Predajňa potravín, za čo inkasovala zmluvne dohodnuté
nájomné.
Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči SPP a.s. Bratislava za dodávky zemného plynu a SSE
a.s. Žilina za dodávky elektrickej energie do spravovaných objektov. Koncom roka 2013 bol
vykonaný prieskum trhu na dodávky energií a na základe doručených cenových ponúk bol
ukončený zmluvný vzťah s doterajšími dodávateľmi energií a bola podpísaná nová zmluva na
dodávku energií so spoločnosťou Magna E.A. s.r.o. Piešťany. Ročná úspora na platbách zmenou
dodávateľa je odhadovaná vo výške 20 % celkových ročných nákladov.
V investičnej činnosti boli realizované stavebné úpravy centra obce a vybudovanie námestia
obce. Investícia bola fakturovaná v sume 8.978,79 €. Za vykonané elektroinštalačné práce bolo
uhradených 967,60 €. V mesiaci máj bolo vykonané doplnenie a montáž snežných lapačov na
bytovke č. 189 a 190 v celkovej hodnote 517,30 €. Úprava bola realizovaná so zámerom,
ochrániť zdravie a majetok občanov od padajúceho snehu a ľadu zo strechy. Pôvodné lapača
navrhnuté projektantom a výrobcom škridly sa neosvedčili pri väčšom množstve snehu.
V bytovom dome boli poškodené vstupné dvere, ich oprava stála 250,72 €. Ročná prehliadka auta
a vykonané práce boli v sume 240,77 €.
Spoločnosť za rok 2013 dosiahla hospodársky výsledok – stratu v sume 4 527,52 €. Stratu
navrhujeme pokryť nerozdeleným ziskom minulých období vo výške 874,50 € a zákonným
rezervným fondom v sume 158,56 €, zvyšok v sume 3 494,46 € preúčtovať na neuhradenú stratu
minulých období.
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
Verejné stretnutie občanov sa uskutočnilo 12.3.2014. Súčasťou verejného stretnutia bolo zároveň
aj oboznámenie občanov o prebiehajúcich pozemkových úpravách. Boli prezentované zámery
obce v súlade z územným plánom. S občanmi budú prebiehať osobné pohovory od 17.3.2014.
V ďalšej časti verejného stretnutia boli občanom predložené informácie o čerpaní rozpočtu za rok
2013, o schválenom rozpočte na rok 2014, o zámeroch obce. Bol predložený plán kultúrnych
podujatí na najbližšie obdobie a ponuka na zakúpenie DVD z osláv 900. výročia, informácia
o vývoze odpadov, informácie o hospodárení Obecných služieb s.r.o. V závere boli predložené
podnety od občanov a starosta obce zároveň odpovedal na diskusné príspevky.
8) Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil správu o kontrolnej činnosti a výsledku
kontrol za 1. štvrťrok 2014. Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrol. Bola prevedená
inventarizácia pokladne v mesiaci marec. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce v roku 2013 bola zameraná na schválenie VZN, súlad s VZN s legislatívou, dodržiavanie
VZN, splnenie zákonom stanovených podmienok prijímateľmi dotácií, poskytovanie dotácií na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel, dodržiavanie účelu poskytnutých dotácií, zúčtovanie dotácií.
Obec Kocurany poskytla v roku 2013 jednu dotáciu vo výške 1.000,- pre Obecné služby
Kocurany s. r. o. Dotácia bola poskytnutá na realizáciu projektu: tvorba, rozvoj, ochrana,
obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, na rekonštrukciu kaplnky v súlade
z platným VZN obce o poskytovaní dotácii a v súlade s prijatým rozpočtom. Zúčtovanie dotácie,
finančné vyhodnotenie projektu a zúčtované doklady boli predložené obci dňa 26.9.2013.
Poslanci OZ poverili hlavného kontrolóra na svojom zasadnutí dňa 11.12.2013 kontrolou
efektívnosti založenia a činnosti Obecných služieb Kocurany s.r.o. v oblasti ochrany
a zhodnotenia majetku obce. Hlavný kontrolór v záveroch z kontroly skonštatoval, že spoločnosť
plnila zámery a ciele, pre ktoré bola obcou založená, t. j. zastrešovala investičné akcie obce,
vykonáva správu majetku, zabezpečuje jeho prevádzku, údržbu a opravy, platby za energie i jeho
poistenie. Hospodárske výsledky za kontrolované obdobie sú uvedené v správe.

Správu a výkon účtovnej agendy zabezpečuje pre spoločnosť DT servis, s. r. o. Prievidza.
V priebehu rokov 2008 až 2013 si spoločnosť plnila všetky povinnosti voči daňovému úradu pri
podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, podaní daňového priznania k DPH
a daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Tým, že spoločnosť personálne
a administratívne odbremeňovala obecný úrad pri plnení a zabezpečovaní niektorých
samosprávnych funkcií a činností obce, šetrila prevádzkové i mzdové prostriedky obce.
Kontrolór sa ďalej v rámci svojej činnosti zúčastňoval zasadnutí OZ, školení organizovaných
RVC Nitra a predkladal svoje stanoviská k zmenám a návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu.
Správu poslanci vzali na vedomie a je prílohou zápisnice
9) Žiadosti občanov
- Žiadosť o odkúpenie parcely od Bc. Pavla Čertíka, Kocurany č. 107 bola na obecný úrad
doručená dňa 19.11.2013. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo na svojom zasadnu
tí dňa 12.2.2014 a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.
n. p. a uznesením číslo 380/28/2014 písm. e) schválilo zámer previesť majetok obce z dô
vodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že obec
s využitím predmetných pozemkov neráta, žiadateľ má pozemok oplotený, dobromyseľne
ho užíva a stará sa oň spolu s priľahlými pozemkami v jeho vlastníctve. Zámer bol zverej
nený na úradnej tabuli obce, aj na web stránke od 13.2.2014 do 11.4.2014 bez pripo
mienok verejnosti. Na spomínané nehnuteľnosti spracoval Znalecký posudok číslo
064/2014 znalec Ing. Pavol Jurkovič. Cena určená znalcom za parcely CKN č.401/9
a 405/1 je v sume 251,80 €.
Novovytvorené parcely boli odčlenené z parcely EKN č. 903/1 – ostatné plochy, zapísané
na LV č.1 vo vlastníctve obce Kocurany geometrickým plánom č. 47/2013 a to ako
parcela č. 405/1 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 a parcela č.401/9 –
záhrada vo výmere 12 m2 v k. ú. Kocurany.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľností parcela č. 405/1 – zastavaná plocha
a nádvoria vo výmere 7 m2 a parcela č.401/9 – záhrada vo výmere 12 m2 v k. ú. Kocurany
v prospech Bc. Pavla Čertíka, Kocurany č. 107 za kúpnu cenu 252,- €.
-

Žiadosť o odkúpenie parcely od Anna Paulusová, Sokolská třída 59, 702 00 Ostrava bola
na obecný úrad doručená dňa 19.11.2013. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo na
svojom zasadnutí dňa 12.2.2014 a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. a uznesením číslo 380/28/2014 písm. f) schválilo zámer previesť
majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodného osobitného zre
teľa je, že obec s využitím predmetného pozemku neráta, žiadateľka má pozemok oplote
ný, dobromyseľne ho užíva a stará sa oň spolu s priľahlými pozemkami v jej vlastníctve.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, aj na web stránke od 13.2.2014 do
11.4.2014 bez pripomienok verejnosti. Na spomínané nehnuteľnosti spracoval Znalecký
posudok číslo 064/2014 znalec Ing. Pavol Jurkovič. Cena určená znalcom za parcelu
CKN č.405/2 je v sume 528,78 €.
Novovytvorená parcela bola odčlenená z parcely EKN č. 903/1 – ostatné plochy, zapísané
na LV č.1 vo vlastníctve obce Kocurany geometrickým plánom č. 196/2006 a to ako
parcela č. 405/2 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 42 m2 v k. ú. Kocurany.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľností parcela č. 405/2 – zastavaná plocha
a nádvoria vo výmere 42 m2 v k. ú. Kocurany v prospech Anna Paulusová, Sokolská třída
59, 702 00 Ostrava za kúpnu cenu 529,- €.
- Obci Kocurany bola doručená dňa 3.3.2014 žiadosť o odkúpenie pozemku, od
Advokátskej kancelárie JUDr. Miroslav Šedivec, ktorý je splnomocnený pánom
Michalom Šimkom, Kocurany č.2. Jedná sa o pozemok, ktorý užíva, ale nemá ho
vlastnícky usporiadaný. Nakoľko obec nemá žiadne záujmy na tomto pozemku, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj pozemku podľa §9a ods.8 zákona č.138/1991

Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok parc.č.664/5 –
záhrada, vo výmere 98 m2 ako časť parcely EKN č.229/3 – vodné plochy, k. ú. Kocurany,
vedená na LV č.1 vo vlastníctve Obce Kocurany na základe geometrického plánu
č.140/2014 v prospech kupujúceho Michal Šimko, Kocurany č. 2. Kúpna cena
nehnuteľnosti stanovená na základe Znaleckého posudku č.064/2014 znalcom Ing.
Pavlom Jurkovičom je v sume 474,32 €.
- Obci Kocurany bola doručená dňa 26.3.2014 žiadosť o prenájom pozemku, od Petra
Adámika, Kocurany č.60. Jedná sa o časť pozemku parc. č.7 zastavané plochy a nádvoria
o výmere cca.50 m2 vo vlastníctve obce Kocurany. Na tejto parcele má postavenú od roku
1997 montovanú garáž bez pevných základov, ktorú postavil so súhlasom pôvodného
vlastníka RDP so sídlom v Koši a so súhlasom obecného zastupiteľstva v Kocuranoch.
V roku 2013 sa vlastníkom stala Obec Kocurany. Nakoľko pán Peter Adámik užíva
pozemok od roku 1997 a obec zatiaľ nemá žiadne záujmy na tomto pozemku, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zámer na prenájom pozemku podľa §9a ods.9 písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok
parc.č.7 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 50 m2 podľa priloženého náčrtu
a fotografického materiálu, v k. ú. Kocurany, vedená na LV č.1 vo vlastníctve Obce
Kocurany v prospech nájomcu Petra Adámika, Kocurany č. 60. Prenájom sa navrhuje na
dobu určitú do 31.12.2018.
10) Schválenie prísediaceho na súde
Starosta obce oboznámil poslancov o požiadavke od Okresného súdu v Prievidzi ohľadom voľby
prísediaceho v obvode Prievidza. Obecné zastupiteľstvo má vo svojej právomoci schváliť
kandidáta na prísediaceho súdu z radov občanov. Nakoľko o túto funkciu nikto neprejavil
záujem, obecné zastupiteľstvo neodporúča žiadneho kandidáta z obce.
11) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013
Starosta predložil poslancom pripravený zápis do kroniky od p. Adámikovej , kronikárky obce.
V zápise je zhrnutý verejný a politický život obce v priebehu roku 2013. Spomínajú sa kultúrne
spoločenské a športové podujatia, cezhraničná spolupráca s obcou Lukoveček, podnikateľské
subjekty na území obce, zloženie obyvateľstva a rôzne zaujímavosti, ktoré sa v obci udiali.
Poslanci predložený zápis schválili.
12) Program odpadového hospodárstva obce na roky 2011-2015
V zmysle zákona o odpadoch sú obce povinné spracovať program odpadového hospodárstva
v súlade s programom Slovenskej republiky a Trenčianskeho kraja. Starosta oboznámil poslancov
o programe odpadového hospodárstva za obec Kocurany na roky 201-2015, ktorý bol spracovaný
na základe zakúpenej všeobecnej šablóny a boli doňho premietnuté konkrétne údaje týkajúce sa
likvidácie odpadov v obci. Takto spracovaný program bol predložený na schválenie Okresnému
úradu odbor starostlivosti o životné prostredie.
13) Informácia o Bezpečnostnom projekte obce
Poslanci boli oboznámený o spracovanom bezpečnostnom projekte obce Kocurany. Na základe
zmeny zákona o ochrane osobných údajov, bolo potrebné vypracovať bezpečnostný projekt
a bezpečnostné smernice obce. Poslanci vzali informácie na vedomie.
14) Správa obecných nájomných bytov
Správu obecných nájomných bytov zabezpečuje Obecný úrad. Správa bytov zahŕňa uzatváranie
zmlúv z nájomníkmi, preberanie a odovzdávanie bytov, evidencia nájomného, evidencia záloho
vých platieb a s tým súvisiaceho vyúčtovania. Zároveň sú s nájomníkmi riešené akékoľvek prob
lémy a poruchy, ktoré sú spojené s užívaním nájomných bytov. Starosta oboznámil poslancov
o ponuke od firmy IDEX, ktorá ponúka správu bytov za dohodnutú zmluvnú cenu, podľa vopred

dohodnutých podmienok v zmluve. Ponuka sa týka výberu nájomného, vyúčtovania nájomného
a zálohových platieb, drobných opráv a údržby. Obecné zastupiteľstvo po diskusii nerozhodlo
o požiadavke. Po podrobnejšom prieskume trhu a získaní viac informácii o správcovských
spoločnostiach a podmienkach ich fungovania sa bude obecné zastupiteľstvo touto problematikou
zaoberať na ďalšom rokovaní.
15) Príprava verejného obstarávania na likvidáciu komunálnych a separovaných odpadov
Odvoz a likvidáciu odpadov pre obec Kocurany zabezpečuje spoločnosť Tezas. Starosta informo
val poslancov o jednaniach obcí: Kocurany, Opatovce nad Nitrou, Lazany, Poruba, Nedožery –
Brezany, Sebedražie. Dotknuté obce sa dohodli zabezpečiť spoločné verejné obstarávanie na
zber a likvidáciu odpadov, pri zachovaní doterajšieho spôsobu vývozov, termínov a zvyklostí.
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce, aby poveril Obec Lazany zabezpečením vy
konania verejného obstarávania na zákazku „Zber a likvidácia odpadov“.
16) Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
Ing. Jozef Hianik, predseda komisie na ochranu verejného záujmu oznámil poslancom, že
starosta obce na základe zákona o ochrane verejného záujmu podal majetkové priznanie
v stanovenom termíne. Zároveň skonštatoval, že starosta si týmto splnil svoju zákonnú povin
nosť.
17) Prehodnotenie platu starostu
1. V zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ust. § 3 ods. 1 v sume 1.360,- €.
2. Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat
(určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %.
Obecné zastupiteľstvo plat určený podľa § 3 ods. 1 zvyšuje o 50 %.
18) Smernica o verejnom obstarávaní
Starosta obce predložil návrh smernice o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní, v ktorej si obec môže upraviť spodnú hranicu cien na obstarávanie
tovarov a služieb. Pri bežnom nákupe je stanovená hranica do 1.000,- €. Obecné zastupiteľstvo
predložený návrh schválilo.
19) Rôzne
- starosta informoval prítomných o novom programovacom období na roky 2014-2020, pre okres
Prievidza bude vyčlenených cca 20 mil. eur
- na základe požiadaviek od občanov od 1. 5.2014 bude zmenený odchod autobusového spoja
z Prievidze do Kocurian z 22.25 hod. na 22.35 hod.
- osadenie a výrobu dreveného kríža bude realizovať Dalibor Pekár za cenu 300,- €
- starosta oboznámil prítomných s ponukami na nákup počítačov pre Obecný úrad a zároveň
obnovu programového vybavenia od firmy ISSO, od firmy ERPE a od firmy Pafko. Obnova
hardverového a softvérového vybavenia je z dôvodu zastarania počítačov (vek 8 rokov)
a ukončenia podpory OS Windows XP a funkčnosti ďalších programov systémov. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie obnovu počítačového a programového vybavenia Obecného
úradu.
- starosta informoval o potrebe obnoviť náter strechy na budove bývalej školy, oprava sa bude
vykonávať svojpomocne – zamestnancom na dohodu a nákupom materiálu.
- v roku 2014 je v zámeroch obce oprava oplotenia na starom cintoríne a úprava kanála pri
Šimkov. Po vykonaní prieskumu trhu sa začne s realizáciou prác

Kultúrne a spoločenské podujatia v obci:
- dňa 26.4.2014 sa uskutoční návšteva Lukovečka pri príležitosti otvorenia miestneho múzea,
návštevy sa zúčastní starosta obce a ďalší traja zástupcovia obce
- 30.4.2014 sa uskutoční kultúrne podujatie Stavanie mája – pre zábavu bude hrať ľudová hudba
Cybrínovci, bude zabezpečené občerstvenie
- 11. 5. 2014 – sa uskutoční oslava Dňa matiek
- 22.6.2014 – si pripomenieme 15. výročie založenia Jednoty dôchodcov Kocurany a 10. výročie
založenia skupiny Hrabovka
20) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.
21) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
22) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

V Kocuranoch 11.04.2014

Overovali: .............................................
Milan Šemrinec

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

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

Závery z rokovania
29. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 11. 04. 2014
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 383 /29 /2014 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z 28. zasadnutia OZ konaného dňa 12.2.2014
b) informácie o čerpaní rozpočtu za rok 2013
c) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013
d) stanovisko audítora Ing. Korcovej k záverečnému účtu za rok 2013
e) informácie o výsledku hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
f) informácie o verejnom stretnutí občanov zo dňa 12.3.2014
g) správu o činnosti a výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
h) informácie spracovanom Programe odpadového hospodárstva obce Kocurany 2011-2015
i) informácie o spracovanom bezpečnostnom projekte obce Kocurany
j) informácie o ponuke na správu obecných nájomných bytov
k) informácie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Jozefa Hianika o podaní
majetkového priznania starostu obce
l) informácie o programovacom období na roky 2014-2020
m) informácie o zmene autobusového spoja z Prievidze do Kocurian z 22.25 hod. na 22.35 hod.
n) osadenie a výrobu kríža na cintoríne
o) informácie o obnove počítačového a programového vybavenia Obecného úradu
p) prípravy na opravu strechy školy
q) informácie o prácach na starom cintoríne a na spevnení kanála pri Šimkov
r) informácie o pripravovaných kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci
Uznesenie č. 384 /29 /2014 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Milan Šemrinec, Roman Šandor
Uznesenie č. 385 /29 /2014 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra, Správa audítora
6) Schválenie výsledku hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
9) Žiadosti občanov
10) Schválenie prísediaceho na súde
11) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013
12) Program odpadového hospodárstva obce na roky 2011-2015
13) Informácia o Bezpečnostnom projekte obce
14) Správa obecných nájomných bytov
15) Príprava verejného obstarávania na likvidáciu komunálnych a separovaných odpadov
16) Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
17) Prehodnotenie platu starostu
18) Smernica o verejnom obstarávaní
19) Rôzne
20) Diskusia
21) Schválenie záverov rokovania
22) Záver

b) Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad
bežné príjmy
bežné výdavky
bilancia bežného rozpočtu

186.221,87 €
103.263,82 €
+ 82 958,05 €

kapitálové príjmy
0,00 €
kapitálové výdavky
17.911,56 €
bilancia kapitálového rozpočtu
- 17 911,56 €
bilancia bežného + kapitálového rozpočtu 65.046,49 €
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
bilancia finančných operácií
príjmy celkom
výdavky celkom
bilancia hospodárenia obce

0,00 €
43 936,07 €
- 43 936,07 €
186.221,87 €
165.111,45 €
+ 21.110,42 €

c) tvorbu rezervného fondu vo výške 6.495,25 €
d) tvorbu ostatného peňažného fondu vo výške 14.521,17 € zo zostatku peňažných prostriedkov
v roku 2013
e) zapojenie časti rezervného fondu obce do rozpočtu obce na rok 2014 cez príjmové finančné
operácie vo výške 11.678,73 €
f) zapojenie peňažného fondu obce do rozpočtu obce na rok 2014 cez príjmové finančné
operácie vo výške 22.229,90 €
g) predaj nehnuteľnosti parcela č. 405/1 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 a parcela
401/9 – záhrada vo výmere 12 m2 v k.ú. Kocurany v prospech Bc. Pavla Čertíka, Kocurany č.
107 za kúpnu cenu 252,- €
h) predaj nehnuteľnosti parcela č. 405/2 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 42 m2 v k.ú.
Kocurany v prospech Anna Paulusová, Sokolská třída 59, 702 00 Ostrava, za kúpnu cenu
529,- €
i) zámer odpredať majetok obce podľa § 9a ods. 8 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a to pozemok parc. č. 664/5 – záhrada o výmere 98 m2 ako časť
parcely EKN č. 229/3 – vodné plochy v k.ú. Kocurany vedená na LV č. 1 v prospech
kupujúceho Michal Šimko, Kocurany 2
j) zámer na prenájom pozemku podľa §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časť pozemku parc.č.7 – zastavané plochy a
nádvoria, vo výmere 50 m2 podľa priloženého náčrtu a fotografického materiálu, v k. ú.
Kocurany, vedená na LV č.1 vo vlastníctve Obce Kocurany v prospech nájomcu Petra
Adámika, Kocurany č. 60. Prenájom sa navrhuje na dobu určitú do 31.12.2018.
k) schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013
l) plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určený podľa § 3
ods. 1 zvýšený o 50 %.

Uznesenie č. 386/29 /2014 v ktorom splnomocňuje starostu obce:
a) poveriť obec Lazany na zabezpečenie verejného obstarávania na zber a likvidáciu odpadov

Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

V Kocuranoch 11.04.2014

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

Overovali: .....................................
Milan Šemrinec

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

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

