
   Zápisnica z 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  21.3.2018

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 35 . zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Nakladanie s odpadmi v obci
7) Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany
8) Informácie o priebehu úpravy kuchyne KD
9) Príprava kultúrnych podujatí v nasledujúcom období
10) Rôzne
11) Diskusia
12) 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 bol určený Ján Škandík a za overovateľov zápisnice Miroslav Synko a
Miroslav Šemrinec.
3) Schválenie programu 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Poslanci schválili program rokovania.
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 boli  doručené žiadosti  nájomníkov o opakované uzatvorenie nájomnej  zmluvy,
ktorých platnosť končí 30.6.2018. Žiadosti neboli úplné, preto neboli zaradené na rokovanie OZ.
6) Nakladanie s odpadmi v obci
Starosta informoval prítomných o nakladaní s odpadmi v obci a o novele zákona o odpadoch. V
prvom aprílovom týždni je plánovaný vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, následne bude
zabezpečený  zber  papiera  a  nebezpečných  odpadov  vrátane  elektroodpadu.  Poslanci  boli
oboznámení  s  návrhom  dodatku  č.1  k  zmluve  o  zabezpečení  systému  združeného  nakladania
s odpadmi z obalov, ktorú má obec uzatvorenú s NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava. V dodatku č.1 sú premietnuté legislatívne zmeny a dohodnutý upravený Popis
systému  triedeného zberu v obci. Poslanci Dodatok č.1 schválili.
7) Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany
Úvodom bol predstavený Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany, ktorý bol spracovaný
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je
metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali
špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Snahou je, aby sme postupne v ďalšom období
zabezpečovali  úlohy  a ciele  stanovené  v Komunitnom  pláne  sociálnych  služieb.  Vďaka
komunitnému  plánu  sa  nám bude  dariť  adresnejšie  a efektívnejšie  využívať  financie  obecného
rozpočtu  pre  skvalitnenie  sociálnych  služieb  tam,  kde  je  to  potrebné  a dôležité.  Dokument  je
podkladom nielen  pre  odborníkov,  ale  pre  všetkých  obyvateľov  obce.  Následne  bol  schválený
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany 2018-2022. Schválený dokument bude zaslaný
na trenčiansky samosprávny kraj.



8) Informácie o priebehu úpravy kuchyne KD
Priestor  kuchynky  sa  po  zbúraní  priečky  upravuje  do  nového  dispozičného  riešenia,  práce  sú
realizované spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. Objednané je výdajne okienko do sály
KD, dvere s drevenými zárubňami a tiež kuchynská linka.  Po osadení obkladov a dlažby Obec
zabezpečí  vymaľovanie  priestorov  kuchynky,  sály  KD  a  chodby.  Realizáciu  rekonštrukcie
kuchynky a s tým súvisiacich prác a nákup materiálu, rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva
zabezpečovať  spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o.  Predbežný rozpočet  investície  je vo
výške 3.000,- €. Na „Rekonštrukciu priestorov a zariadenie kuchynky“ pre spoločnosť  Obecné
služby Kocurany s.r.o. poslanci schválili poskytnutie kapitálového výdavku v sume 2.000,- € a to v
zmysle čl. V bod 5.1. Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany Čl. IX ods. 2 a uznesenia
Obecného zastupiteľstva Kocurany č.176/18/2008 písm. b) a c) zo dňa 25. 7. 2008 medzi Obcou
Kocurany a Obecnými službami Kocurany s.r.o. zo dňa 30.7.2008, podľa Článku V a tiež v zmysle
zákona č.583/2004 Z.z.  o  rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy a o zmene a  doplnení
niektorých zákonov § 7 ods. 2). 
9) Príprava kultúrnych podujatí vo februári
Prítomní boli informovaní o pripravovaných podujatiach na mesiace apríl a máj 2018. 
Apríl     -  Stavanie Mája s občerstvením
               Termín: 30.4.2018
Máj     -     výstup na Maguru – XII. ročník

Termín: 5.5.2018
-    Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.

                  Termín: 13.5. 2018 o 15.00 hod.
             -    vychádzka do prírody spolu so Šútovcami
                          Termín: 26.5.2018
Podujatia sú zabezpečené aj po programovej aj obsahovej časti.

10) Rôzne
 starosta informoval o možnosti stať sa prísediacim na súde – neprejavil nikto záujem
 starosta  informoval  o  zmene  v organizačnej  štruktúre,  kde vzhľadom k dlhodobej  pracovnej
neschopnosti p. Špeťkovej bude ekonomickú agendu zabezpečovať Ing. Miroslav Hybl z Banskej
Bystrice za cenu 400,- €/mesačne a mzdovú agendu pán Ing. Milan Tlučák, TAXing s.r.o. Banská
Bystrica podľa cenovej kalkulácie. Poslanci zmluvy o výkone ekonomickej a personálnej agendy
schválili. 
 Starosta informoval o schválení projektu MAS Magura Strážov, ktorá získala štatút MAS
11)  Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
12) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 21.3.2018                    Zapísal:  ....................................................
                       Ján Škandík

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
  Miroslav Synko                                                          Miroslav Šemrinec



Závery z rokovania
35. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 21.3.2018

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 545 /35 /2018  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) informácie o nakladaní s odpadmi na území obce Kocurany a plánovaných termínoch zberov
d) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach na mesiace apríl a máj 2018

e) informáciu o nezáujme stať sa prísediacim na súde za Obec Kocurany
f) informáciu o zmene organizačnej štruktúry obecného úradu Kocurany

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

Uznesenie č. 546 /35 /2018  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Ján Škandík
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Miroslav Synko a Miroslav Šemrinec

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

Uznesenie č. 547 /35 /2018  v     ktorom schvaľuje:

a) Program rokovania 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Nakladanie s odpadmi v obci
7) Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany
8) Informácie o priebehu úpravy kuchyne KD
9) Príprava kultúrnych podujatí v nasledujúcom období
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver 

b)  uzatvorenie dodatku č.1 k zmluve  o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov zo dňa 2.5.2016 uzatvorenú s NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava.  Obsahom dodatku č.1 sú premietnuté  legislatívne  zmeny a dohodnutý upravený
Popis systému  triedeného zberu v obci Kocurany s platnosťou od 1.1.2018.

c)    Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany 2018-2020
d)  realizáciu rekonštrukcie kuchynky a s tým súvisiacich prác a nákup materiálu zabezpečovať

spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o.



e)   na „Rekonštrukciu priestorov a zariadenie kuchynky“ pre spoločnosť  Obecné služby Kocurany
s.r.o. poskytnutie kapitálového výdavku v sume 2.000,- € a to v zmysle čl. V bod 5.1. Zmluvy
o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Kocurany Čl.  IX ods. 2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva
Kocurany č.176/18/2008 písm. b) a c) zo dňa 25. 7. 2008 medzi Obcou Kocurany a Obecnými
službami Kocurany s.r.o. zo dňa 30.7.2008, podľa Článku V a tiež v zmysle zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 7 ods. 2).   

f)   zmluvu  o  vykonávaní  ekonomickej  agendy  prostredníctvom  Ing.  Miroslav  Hybl,  Banská
Bystrica za cenu 400,- €/mesačne

g)  zmluvu  o  vykonávaní  mzdovej  agendy  prostredníctvom  Ing.  Milan  Tlučák,  TAXing  s.r.o.
Banská Bystrica podľa cenovej kalkulácie

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

neprítomní:    0

V Kocuranoch  21.3.2018                                      Zapísal:                ...........................................
      Ján Škandík

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                                Miroslav Synko                                                     Miroslav Šemrinec

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


