
Zápisnica z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 24.9. 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. 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice boli schválení Ján Škandík 
a Milan Šemrinec.

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 33.  zasadnutia  OZ bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli  a doručený 
poslancom OZ.  Do programu bol doplnený bod č. 8 Výročná správy obce Kocurany za rok 2013. Ostatné 
body budú prečíslované do poradia.  Program rokovania bol schválený.

4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
7) Informácie o voľbách do orgánov samosprávy
8) Výročná správa obce Kocurany za rok 2013
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia  z 32. zasadnutia 
OZ konaného dňa  22.8.2014 boli splnené.

5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
-  Obecné zastupiteľstvo na základe doručených  žiadostí o zrušenie nájmu schvaľuje ukončenie nájomnej 
zmluvy na byt č. 190/7 v prenájme  Michala Brnu a Petry Brnovej, termín ukončenia od 6.10.2014 a rov
nako schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy na byt  č. 190/5 v prenájme Jany Dúbravkovej a Alexandra 
Kováča v trojmesačnej výpovednej lehote k 31.12.2014.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu uchádzačov o byt:
   Romana Kudolányho, Kocurany 192/6 – trojizbový byt
   Igora Ševčíka, Bojnice SNP 1152/1 – dvojizbový byt
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytov:
    č. 190/7 uchádzačovi Romanovi Kudolánymu, Kocurany 192/6
    č. 192/6 uchádzačovi Igorovi Čertíkovi, Bojnice,  SNP 1152/1
-  Poslanci  Obecného  zastupiteľstva  prerokovali  dlžné  sumy na  nájomnom za  byty  č.  192/5  a  191/5  a 
odporučili  starostovi  zaslať  výpoveď  nájomnej  zmluvy  na  byt  č.  192/5  a  191/5  z  dôvodu  neplatenia 
nájomného a porušenia čl. IV z nájomných zmlúv

6) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
Verejné  stretnutie  s  občanmi  obce  Kocurany sa  uskutoční  dňa  8.10.2014 o  18.00 hod.  Občania   budú 
obznámení s čerpaním rozpočtu obce,  s pripravovanými podujatiami a s doterajšou činnosťou obecného 
zastupiteľstva a starostu obce. Zároveň bude vyhodnotená súťaž Moja záhradka, môj dom 2014 a odovzdané 
ocenenia.

7) Informácie o voľbách do orgánov samosprávy.
Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnia 15.11.2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. V obci Kocura
ny sa volí starosta obce a 5 poslancov do obecného zastupiteľstva. Miestna volebná komisia zaregistrovala 
jednu kandidátnu listinu na starostu obce koalície SIEŤ, SMER – SD a kandidátne listiny pre voľby poslan
cov, ktoré podali strany SIEŤ a SMER – SD.  



8) Výročná správa obce Kocurany za rok 2013
Výročnú správu predložil poslancom starosta obce. Správa obsahuje všeobecné informácie o obci Kocurany 
a jej obyvateľoch, o štruktúre Obecného úradu, volených orgánoch, komisiách a spoločnosti založenej ob
cou. Zároveň sú v nej uvedené finančné ukazovatele prebraté z účtovníctva obce, čerpanie rozpočtu, záve
rečný účet, stav majetku a vybrané informácie z finančných výkazov. Poslanci výročnú správu schválili.

9) Rôzne
- v kuchynke Kultúrneho domu sa pokazila elektrická varná stolička, ktorá bude pri inventarizácii
  vyradená, pretože jej oprava by nebola rentabilná
- bolo ukončené pripomienkové konanie v rámci pozemkových úprav, v súčasnej dobe prebieha
   rokovanie a riešenie podaných pripomienok 
- starosta informoval poslancov o ponuke od TEZASu Prievidza s.r.o. na kúpu zachovalých, už použitých 

smetných nádob za cenu 12,- € /ks. V rozpočte sú prostriedky na nákup nádob, a preto bol schválený nákup 
20 ks.

- starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu akcie „Rozlúčka s
  prázdninami“, ktorá bola spojená aj s návštevou občanov obce Lukoveček.
- starosta informoval o umiestnení dvoch kamier na budove Obecného úradu. Monitorovaný  
   priestor bude označený tabuľkami. Do budúcnosti sa počíta s umiestnením kamier aj na ihrisku.  
   Zároveň informoval o  poškodenej šmýkale na ihrisku neznámym páchateľom. Je objednaná nová šmýkala 
   v cene  249,- €. 
-  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, uskutoční sa 12.10.2014 o 15.00  hod. V KD stretnutie s
   dôchodcami a prijatie jubilantov obce, v rámci kultúrneho programu vystúpi divadelný súbor 
   z Kanianky s hrou „Listy Emilovi“
- v obci boli vyhlásené v rámci separovaného zber, zber starého papiera a  elektroodpadu, boli
  rozmiestnené tiež 3 kusy veľkoobjemových kontajnerov
- Obecné zastupiteľstvo bolo informované o usporiadavaní vlastníctva pozemkov okolo kultúrneho domu a
  schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 124 – záhrady vo výmere  
  235 m2 od Jozefa Bránika,  trvale bytom  Hornokamenčianska 35/5, Kamenec pod Vtáčnikom, 972 44, 

Jána Bránika, trvale bytom Opatovce nad Nitrou č.505, 972 02, Rudolfa Bránika, trvale bytom Nováky, ul. 
Andreja Hlinku 1486/23A, 972 71 a to v podiele 1/6 od každého. Obec Kocurany je spoluvlastníkom na 
tejto parcele v podiele ½.  Kúpna cena bola stanovená dohodou po 100,- € pre každého, spolu 300,- € a 
návrh na vklad podá Obec Kocurany.

8) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

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

V Kocuranoch  24.09.2014 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                             Ján Škandík                                             Milan Šemrinec



 Závery z rokovania
 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 24. 09. 2014

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 403 /33 /2014  v ktorom berie na vedomie  :  

a) kontrolu plnenia uznesení z 32. zasadnutia OZ konaného dňa  22.8.2014
b) prerokovanie o dlžných sumách na nájomnom za byty č. 192/5 a 191/5
c) informáciu o príprave verejného stretnutia s občanmi obce dňa 8.10.2014
d) informácie o voľbách do orgánov samosprávy 
e) informácie o pozemkových úpravách
f) informácie o nákupe smetných nádob
g) informácie o  umiestnení kamier
h) informácie o pripravovanom stretnutí s dôchodcami dňa 12.10.2014

Uznesenie č. 404 /33 /2014  v     ktorom určuje:

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

    
Uznesenie č. 405 /33 /2014  v ktorom     schvaľuje:

a) program rokovania  33. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany 
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
7) Informácie o voľbách do orgánov samosprávy
8) Výročná správa obce Kocurany za rok 2013
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver

b) ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 190/7 nájomníkov Michala Brnu a Petry Brnovej  k 6.10.2014
c) ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 192/6 nájomníkovi Romanovi Kudolánymu  k 6.10.2014
d) ukončenie  nájomnej  zmluvy  na  byt  č.190/5  nájomníkov  Jany  Dúbravkovej  a  Alexandra  Kováča k 

31.12.2014
e) zaradenie do zoznamu uchádzačov o byt Romana Kudolányho, Kocurany 192/6
f) zaradenie do zoznamu uchádzačov o byt Igora Čertíka, Bojnice SNP 1152/1
g) pridelenie trojizbového nájomného bytu č. 190/7 Romanovi Kudolánymu, Kocurany 192/6
h) pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 192/6 Igorovi Čertíkovi, Bojnice, SNP 1152/1
i) výročnú správu obce Kocurany za rok 2013
j) zakúpenie 20 ks smetných nádob o TEZAS Prievidza s.r.o. v cene 12,- €/ks
k) kúpnu zmluvu na odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 124 – záhrady vo výmere 

235 m2 v k.ú.  Kocurany od Jozefa Bránika,  trvale  bytom  Hornokamenčianska  35/5,  Kamenec pod 
Vtáčnikom, 972 44, Jána Bránika, trvale bytom Opatovce nad Nitrou č.505, 972 02, Rudolfa Bránika, 
trvale bytom Nováky, ul. Andreja Hlinku 1486/23A, 972 71 a to v podiele 1/6 od každého. Kúpna cena 
bola stanovená dohodou po 100,- € pre každého, spolu 300,- € a návrh na vklad podá Obec Kocurany, 
ktorá uhradí aj správny poplatok.



Uznesenie č. 406 /33 /2014  v ktorom   odporúča starostovi obce  :

a) zaslať výpoveď nájomnej zmluvy nájomníkom  bytov č. 192/5 a 191/5 z dôvodu neplatenia nájomného a  
     porušenia čl. IV z nájomných zmlúv
b) podpísať kúpnu zmluvu  na odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 124 – záhrady vo 

výmere  235 m2 od Jozefa Bránika, trvale bytom  Hornokamenčianska 35/5, Kamenec pod Vtáčnikom, 
972 44, Jána Bránika, trvale bytom Opatovce nad Nitrou č.505, 972 02, Rudolfa Bránika, trvale bytom 
Nováky, ul. Andreja Hlinku 1486/23A, 972 71 a to v podiele 1/6 od každého. 

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

V Kocuranoch  24.09.2014    

       
 Zapísal: ...........................................

         Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                   ....................................
                          Ján Škandík                                                   Milan Šemrinec

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


