
   Zápisnica zo 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  10.10.2018

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny – 4 poslanci, jeden ospravedlnený.

PROGRAM podľa pozvánky na 41. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti doručené obecnému úradu
6) Nakladanie s majetkom obce
7) Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2018
8) Príprava kultúrnych podujatí
9) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
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 Šemrinec a
Zdenek Bránik.

3) Schválenie programu 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Poslanci schválili program rokovania aj s navrhovanou zmenou.

4) Kontrola uznesení.
Kontrolu  uznesení  predložil  poslancom  starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Vypúšťa  zo
sledovania uznesenie číslo  492/20/2016 bod a), ruší uznesenie číslo 564/40/2018 písm. d) lebo je
duplicitné  k  uzneseniu  č.  560/39/2018  písm.  d).  Ostatné  uznesenia  sú  splnené.  Poslanci  vzali
kontrolu uznesení na vedomie.
 
5) Žiadosti doručené obecnému úradu
 pán  Peter  Adámik,  bytom  Kocurany  č.60  požiadal  o  predĺženie  nájmu  pozemku  obce
Kocurany, podľa Zmluvy č.1/2014 o prenechaní časti nehnuteľnosti zapísaných v EN LV č.1  k.ú.
Kocurany parcelné č.7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2  na dočasné užívanie - ako
ekonomický  prenájom,  ktorá  bola  uzatvorená  dňa  16.6.2014  na  základe  uznesenia  OZ
č.389/30/2014 písm. b) zo dňa 13.6.2014. Poslanci žiadosť prerokovali a schválili dodatok č.1 k
zmluve, v ktorom sa v časti II mení bod 2) nasledovne: 
Táto zmluva sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2022 s ponechaním možnosti pre prenajímateľa
v prípade potreby ukončiť nájom s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
 Mesto  Prievidza  listom  požiadalo  o  poskytnutie  finančných  prostriedkov  na  záujmové
vzdelávanie detí podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 6 ods. 12 bodu d)
kedy obec poskytuje  finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie  detí  s  trvalým pobytom na
území  obce  v  centrách  voľného času.  CVČ Spektrum Prievidza  navštevujú  dve  deti  z  trvalým
pobytom na území  obce  Kocurany a to  Nina Čaprnková a  Hana Vanková.  Obec nemá k tejto
problematike prijaté VZN, preto výšku schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Po prerokovaní žiadosti
poslanci OZ schválili pre mesto Prievidza príspevok v sume 60,- €.



6) Nakladanie s majetkom obce

 na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 12.9.2018 uznesením č. 564 /40 /2018 písm. c)
poslanci  schválili  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
zámer previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to prevod majetku podiely
1/48, 3/72, 68/2880 a 7/96 (podiely spolu 24,4 m2)  nehnuteľnosti v k.ú. Kocurany  parcely EKN
č.939/1 - trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 153 m2 zapísanej na LV č.366 k.ú. Kocurany v
spoluvlastníctve Obce Kocurany v prospech pani Eleny Turčaniovej, bytom Kocurany č.134. Zámer
bol zverejnený na web stránke Obce Kocurany od 20.9.2018.
Poslanci schválili  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to prevod majetku podiely 1/48, 3/72,
68/2880 a 7/96 (podiely spolu 24,4 m2) nehnuteľnosti v k.ú. Kocurany parcely EKN č.939/1 - trvalé
trávnaté porasty o celkovej výmere 153 m2 zapísanej na LV č.366 k.ú. Kocurany v spoluvlastníctve
Obce  Kocurany  v  prospech  pani  Eleny  Turčaniovej,  bytom  Kocurany  č.134.   Cena  podielov
nehnuteľnosti bola schválená obecným zastupiteľstvom v celkovej sume 162,- €. 
Odôvodnenie: 
Obec Kocurany spoluvlastnícke  podiely na parcele  č.  939/1 – trvalé  trávnaté porasty neplánuje
využívať v budúcnosti a vyhlásila ich za prebytočný majetok. Poslanci pri rozhodovaní zohľadnili
aj  morálne právo na vlastníctvo vzhľadom k úkonom, ktoré vykonal  predchodca Tomáš Hraňo,
avšak nenadobudli  právny rámec.  Vzhľadom na malú  výmeru  podielov  (spolu  24,4  m2)  nebol
spracovaný znalecký posudok, lebo by to bolo neefektívne a nehospodárne, poslanci vychádzali z
úradnej ceny a ceny obvyklej pri predaji poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Kocurany.
Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou hlasov.

7) Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2018
Na základe čerpania rozpočtu a predpokladaných výdavkov do konca roka 2018 bol poslancom
predložený návrh na tretiu úpravu rozpočtu na rok 2018.
V bežných príjmoch sa navýšili podielové dane na sumu 100.000,- €, kapitálové príjmy sa ponížili
o 49.530,- € a finančné operácie sa znížili celkom o 129.758,- €, z dôvodu, že do konca roka sa
neplánujú zapojiť mimorozpočtové fondy obce. Celkom sa príjmy upravujú na sumu 256.180,- €. V
bežných výdavkoch sa upravujú položky tvorby sociálneho fondu, príspevok na spoločný obecný
úrad, požiarna ochrana, kultúrne podujatia, dôchodcovia, dávky v hmotnej núdzi. V kapitálových
výdavkoch sa  výška  rozpočtu  ponižuje  o  sumu 172.530,-  €  a  finančné  operácie  sa  navyšujú  o
2.320,- €. Celkom sa výdavky upravujú na sumu 256.180,- €. Rozpočet ostáva vyrovnaný. Návrh
III. úpravy rozpočtu na rok 2018 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci III. úpravu rozpočtu na rok 2018 schválili.

8) Príprava kultúrnych podujatí
Starosta predložil poslancom podujatia, ktoré sa budú organizovať v najbližšom období a to:
- dňa 14.10.2018 sa uskutoční stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a zápis jubilantov do
pamätnej  knihy  obce,  program  a  občerstvenie  zabezpečené,  seniorom  budú  z  rozpočtu  obce
poskytnuté poukážky v hodnote 5,- €, na nákup potravín v predajni Koruna Kocurany
- tradičný Lampiónový sprievod sa uskutoční 1.11.2018 so začiatkom o 17.00 hod., pre deti budú 
zakúpené lampióny a tiež balóniky šťastia
-  v  mesiaci  december  sa  uskutoční  jedno  spoločné  podujatie  a  to  stretnutie  s  Mikulášom  pri
vianočnom stromčeku a vianočné trhy s vianočnými koledami dňa 9.12.2018 

9) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
Jesenné verejné stretnutie s občanmi obce sa uskutoční 24.10.2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome.
Cieľom stretnutia bude informovať občanov o plnení rozpočtu obce k 30.9.2018, zhodnotenie činnosti
za  rok 2018,  o  kultúrno – spoločenských podujatiach do konca roka 2018 a vyhodnotenie súťaže
„Moja záhradka, môj dom 2018“.



10) Rôzne
 vzhľadom k termínu  konania  volieb  sa  plánované  rokovanie  OZ dňa 7.11.2018 nebude
konať

11)  Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.

12) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 10.10.2018                    Zapísal:  ....................................................
                       Ján Škandík

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Zdenek Bránik                                                             Miroslav Šemrinec



Závery z rokovania
41. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 10.10.2018

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 566 /41 /2018  v ktorom berie na vedomie  : 

a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) informácie o doručených žiadostiach obecnému úradu
c) informácie o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018
d) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach

       hlasovanie poslancov: za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

Uznesenie č. 567 /41 /2018  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  Ján Škandík
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovania Miroslav Šemrinec a Zdenek Bránik 

       hlasovanie poslancov: za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

Uznesenie č. 568 /41 /2018  v     ktorom schvaľuje:

a) Program rokovania 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti doručené obecnému úradu
6) Nakladanie s majetkom obce
7) Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2018
8) Príprava kultúrnych podujatí
9) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver

b)  predĺženie  nájmu  pozemku  obce  Kocurany,  podľa  Zmluvy  č.1/2014  o  prenechaní  časti
nehnuteľnosti zapísaných v EN LV č.1  k.ú. Kocurany parcelné č.7 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 50 m2  na dočasné užívanie - ako ekonomický prenájom pre pána Petra Adámika, bytom
Kocurany č.60, ktorá bola uzatvorená dňa 16.6.2014 na základe uznesenia OZ č.389/30/2014 písm.
b) zo dňa 13.6.2014 a to uzatvorením dodatku č.1, ktorým sa v časti II mení bod 2) nasledovne: 
Táto zmluva sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2022 s ponechaním možnosti pre prenajímateľa
v prípade potreby ukončiť nájom s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
c)  poskytnutie finančných prostriedkov pre mesto Prievidza na záujmové vzdelávanie detí podľa
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 6 ods. 12 bod d)  vo výške 60,- €.
d) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. prevod majetku obce
z dôvodu hodného osobitného  zreteľa  a  to  prevod majetku  podiely  1/48,  3/72,  68/2880 a  7/96



(podiely  spolu  24,4  m2)  nehnuteľnosti  v  k.ú.  Kocurany  parcely  EKN č.939/1  -  trvalé  trávnaté
porasty o celkovej výmere 153 m2 zapísanej na LV č.366 k.ú. Kocurany v spoluvlastníctve Obce
Kocurany v prospech pani Eleny Turčaniovej, bytom Kocurany č.134. Cena podielov nehnuteľnosti
bola schválená obecným zastupiteľstvom v celkovej sume 162,- €. 
Odôvodnenie: 
Obec Kocurany spoluvlastnícke  podiely na parcele  č.  939/1 – trvalé  trávnaté porasty neplánuje
využívať v budúcnosti a vyhlásila ich za prebytočný majetok. Poslanci pri rozhodovaní zohľadnili
aj  morálne právo na vlastníctvo vzhľadom k úkonom, ktoré vykonal  predchodca Tomáš Hraňo,
avšak nenadobudli  právny rámec.  Vzhľadom na malú  výmeru  podielov  (spolu  24,4  m2)  nebol
spracovaný znalecký posudok, lebo by to nebolo efektívne a hospodárne, poslanci vychádzali  z
úradnej ceny a ceny obvyklej pri predaji poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Kocurany.
Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou hlasov.
e)  III. úpravu rozpočtu na rok 2018, kde v bežných príjmoch sa navýšili podielové dane na sumu
100.000,- €, kapitálové príjmy sa ponížili  o 49.530,-  € a finančné operácie  sa znížili  celkom o
129.758,- € z dôvodu, že do konca roka sa neplánujú zapojiť mimorozpočtové fondy obce. Celkom
príjmy upravujú na sumu 256.180,- €. V bežných výdavkoch upravujú položky tvorby sociálneho
fondu,  príspevok na spoločný obecný úrad,  požiarna  ochrana,  kultúrne  podujatia,  dôchodcovia,
dávky v hmotnej núdzi. V kapitálových výdavkoch sa výška rozpočtu ponižuje o sumu 172.530,- €
a finančné operácie  sa  navyšujú  o 2.320,-  €.  Celkom výdavky upravujú na sumu 256.180,-  €.
Rozpočet ostáva vyrovnaný. 
f)  poskytnutie poukážky v hodnote 5,- € pre seniorov na podujatí Mesiac úcty k starším a zápis
jubilantov do pamätnej knihy obce
g) konanie verejného stretnutia s občanmi obce dňa 24.10.2018 o 18.00 hod.

hlasovanie poslancov:             za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0      

neprítomní:    1

Uznesenie č. 569 /41 /2018  v     ktorom ruší:

a) sledovanie uznesenia číslo 492/20/2016 bod a)
b) uznesenie číslo 564/40/2018 písm. d) lebo je duplicitné k uzneseniu č. 560/39/2018 písm. d)

       hlasovanie poslancov: za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    1

V Kocuranoch  10.10.2018                                      Zapísal:                ...........................................
      Ján Škandík

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                          Miroslav Šemrinec                                                   Zdenek Bránik

 

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


