
   Zápisnica z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  11.10.2017

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) VZN č. 79/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
7) Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Kocurany
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) 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  p.  Miroslav
Synko a p. Peter Ďureje.

3) Schválenie programu 30. 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 opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu  č.
190/5 od Mgr. Andrei Rozenbergovej a p. Jaroslava Rozenberga, bytom Kocurny 190. Opakované
uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  od  17.12.2017  do  16.12.2020  poslanci  obecného  zastupiteľstva
schválili.

6) VZN č. 79/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
-  starosta obce oboznámil poslancom s návrhom VZN č. 79/2017:
Návrh VZN č.  79/2017 bol  zverejnený na úradnej  tabuli  a web stránke obce.  Účelom VZN je
umožniť právnickým a fyzickým osobám uplatňovať výkon svojich práv a plnenie povinností vo
vzťahu k obci Kocurany elektronickou formou a zároveň  zabezpečenie elektronickej komunikácie
zo strany obce Kocurany voči právnickým a fyzickým osobám. Elektronické služby zabezpečuje
obec prostredníctvom špecializovaného portálu www.dcom.sk a ústredného portálu verejnej správy.
www.slovensko.sk v súlade so zákonom o eGovermente.
Poslanci predložené VZN  č. 79/2017 schválili.

http://www.slovensko.sk/
http://www.dcom.sk/


7) Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Kocurany
Poslanci  boli  oboznámení  s navrhovanou  smernicou  o zásadách  pre  vybavovanie  sťaž   ností
v podmienkach obce Kocurany.
V smernici je uvedený postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických
osôb  alebo  právnických  osôb.  Vybavovaním  sťažnosti  sa  rozumie  prijímanie,  evidencia,
prešetrovanie a vybavenie sťažnosti a všetky náležitosti. Zároveň sa tu uvádzajú všetky náležitosti
potrebné na podanie a zároveň zákonné vybavenie sťažnosti. Sťažnosť sa podáva na Obecný úrad
obce  Kocurany,  kancelária  Obecného  úradu  Kocurany,  972  02  Kocurany  č.  105,  e-mail:
obec@kocurany.sk  Sťažnosť  musí  byť  písomná.  Sťažnosť  možno  podať  v  listinnej  alebo
elektronickej  podobe.  V obci  Kocurany  je  zriadená  komisia  obecného  zastupiteľstva  na
vybavovanie sťažností.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh smernice schválili. Súčasne sa ruší smernica č. 7 , ktorá
bola platná od 19.8.2011

8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
Starosta obce informoval poslancov o príprave verejného stretnutia s občanmi obce. Stretnutie sa
uskutoční dňa 27.10.2017 o 18.00 hod.

9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
- dňa 19. – 20.8. 2017 v rámci podujatia „Rozlúčka s prázdninami“ nás navštívili občania 
z družobnej obce Lukoveček. V športovo oddychovom areáli bol pripravený kultúrny  program, 
občerstvenie a sprievodné akcie pre deti. 
- 15.10.2017 o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie dôchodcov a jubilantov obce. Pre zúčastnených 
bude pripravené občerstvenie a kultúrny program so sólistom opery SND p. Ivanom Ožvátom.
- 1.11.2017 bude lampiónový sprievod od 17.00 hod. z odchodom od športovo oddychového areálu
- 11.11.2017 o 14,00 hod. sa uskutoční koštovka destilátov v Kultúrnom dome Kocurany

10) Rôzne
- výstavba sociálnych zariadení v priestoroch cintorína sa uskutoční začiatkom roka 2018
- hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila poslancom návrh kontrolnej činnosti na
ďalšie  obdobie.  V pláne  kontrolnej  činnosti,  ktorý bol  zverejnený  nastala  zmena a kontrolórka
predloží stanovisko  k príprave rozpočtu na roky 2018-2020. Obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej
činnosti schvaľuje.
- v investičných zámeroch obce je budovanie chodníkov, výstavba detského ihriska pri bytových
domoch, čo si bude v budúcnosti  vyžadovať aj  údržbu vo forme čistenia,  zametania,  odhŕňania
snehu, z toho dôvodu sa Obec Kocurany zapojí do výzvy  z PRV v rámci výzvy 7.4 komunálna
technika,  kde  by  sa  jednalo  o  obstaranie  komunálnej  techniky,  traktor  s  radlicou,  s  vlečkou,
štiepkovač. K vypracovaniu žiadosti obec uzavrie zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Prounion
a.s. Nitra, za odmenu podľa zmluvy v sume 800,- € bez DPH za spracovanie žiadosti a v prípade
úspešnosti projektu to budú 4 % z NFP min. však 2.000,- €. Poslanci podanie žiadosti a zmluvu s
Prounion a.s. Nitra schválili.
-  obec  Kocurany  je  členom oblastnej  organizácie  cestovného  ruchu.  Nakoľko  neboli  naplnené
zámery, ktoré zástupcovia obce očakávali poslanci schválili zrušenie členstva. 
- starosta informoval poslancov o vianočnej výzdobe obce, ktorá bude inštalovaná na námestí pri
OcÚ, na ihrisku , pri Dome smútku a pri kaplnke.
-  v rámci  separovaného  zberu  sa  uskutoční  zber   nebezpečného  odpadu  dňa  21.10.2017  a od
25.10.2017 budú v obci umiestnené veľkoobjemové kontajnery
-  ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 24.11.2017 o 16.00 hod.
-  starosta  obce  oznámil  poslancom  svoju  kandidatúru  na  poslanca  do  VÚC  Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

11) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.



12) Schválenie záverov rokovania
Všetky uznesenia boli schválené v rámci jednotlivých bodov.

13) Záver
Na záver zasadnutia zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 11.10.2017                    Zapísal:  ....................................................
                       Eva Špeťková

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



Závery z rokovania
 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 11.10.2017

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 528 /30 /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 občanov doručených na obecný úrad
c) informáciu o uskutočnení verejného stretnutia dňa 27.10.2017 o 18.00 hod.
d) informácie o kultúrnych a športových podujatiach v obci
e) informácie o pripravovanej výzve 7.4 z PRV a možnosti obstarania komunálnej techniky
f) informácie o podmienkach spolupráce so spoločnosťou Prounion a.s. Nitra
g) informácie o zbere odpadu v obci
h) informáciu o kandidovaní starostu obce na poslanca do TSK

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

Uznesenie č. 529 /30 /2017  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Miroslav Synko, Peter Ďureje

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

Uznesenie č. 530 /30 /2017  v     ktorom schvaľuje:

a) Program rokovania 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) VZN č. 79/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
7) Zásady pre vybavovanie sťažností a podmienkach obce Kocurany
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

b) opakované uzatvorenie zmluvy na nájomný byt č.190/5 pre  Andreu Rozenbergovú a p. Jaroslava
     Rozenberga, bytom Kocurany č. 190 v termíne od 17.12.2017 do 16.12.2020
c) VZN č.  79/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb



d) smernicu „Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Kocurany“
e) presun výstavby sociálnych zariadení na začiatok roka 2018
f) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kocurany Ing. Kamily Topoľskej 
g) podanie žiadosti z PRV  na výzvu 7.4 na obstaranie komunálnej techniky
h)  uzavretie  Zmluvy  o  spolupráci  so  spoločnosťou  Prounion  a.s.  Nitra  vrátane  odmeny  za

poskytnuté služby podľa zmluvy v sume 800,- € bez DPH za spracovanie žiadosti a v prípade
úspešnosti projektu plus 4 % z NFP min. však 2.000,- €

m) zrušenie členstva Obce Kocurany v oblastnej organizácii cestovného ruchu horná Nitra Bojnice

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  11.10.2017                                      Zapísal:                ...........................................
       Eva Špeťková

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

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


