
Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  19.6.2019

Počet  prítomných  podľa  pripojenej  prezenčnej  listiny,  prítomní  všetci  poslanci  OZ,  hlavná
kontrolórka obce a zapisovateľka.

PROGRAM podľa pozvánky na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti OZ
6) Výročná správa obce za rok 2018
7) Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
8) Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2019
9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
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 zapisovateľku zápisnice  bola určená Vladimíra  Beňadiková a za overovateľov zápisnice  Ján
Škandík a Peter Ďureje.

3) Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Poslanci schválili navrhovaný program bez zmeny.

4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec.  Plnenie Uznesenia
číslo  594/6/2019  písm.  a)  v ktorom  OZ  odporúča: starostovi  obce  preveriť  možnosti  získania
úverových  zdrojov  na  výstavbu  multifunkčnej  budovy,  pozostávajúcej  z  priestorov  materskej
škôlky, požiarnej zbrojnice a obecného múzea zostáva v sledovaní. Ostatné uznesenia boli splnené. 

5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- Anna Nedeljaková, bytom č. 191/4 podala žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na
nájomný  byt  č.  191/4,  nakoľko  je  ku  dňu  31.8.2019  končí  platnosť.  Obecné  zastupiteľstvo
schvaľuje opakované pridelenie  bytu  č.  191/4 Anna Nedeljaková,  bytom Kocurany č.  191/4 od
1.9.2019 do 31.8.2022. 
- starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o situácii vo veci nájmu bytu č.190/6
v nájme Martina a Milan Adámik.

6) Výročná správa obce za rok 2018 
Výročnú  správu  predniesla  hlavná  kontrolórka  obce  Ing.  Topoľská.  Poslanci  obecného
zastupiteľstva zobrali na vedomie Výročnú správu obce za rok 2018.



7) Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti vypracovala a prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Topoľská. V rámci
činnosti v druhej polovici roku 2019 bola zahrnutá aktualizácia vnútorných predpisov a VZN obce
podľa platnej legislatívy. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2019 podľa predloženého návrhu, ktorý bol zverejnený aj na úradnej tabuli obce.

8) Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2019
Starosta  obce  navrhol  harmonogram  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  v II.  polroku  2019
v nasledovných termínoch: 21.08.2019,   18.09.2019,   16.10.2019,   13.11.2019,   11.12.2019
Poslanci  obecného  zastupiteľstva  schválili  plán  zasadnutí  obecného zastupiteľstva  na  II.  polrok
2019 podľa návrhu.

9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
- starosta obce informoval o návšteve a odchode autobusu do družobnej obce Lukoveček z pred
budovy  Obecného  úradu  Kocurany  dňa  22.6.2019  o 7,00  hod.  Prítomní  boli  oboznámení  s
programom návštevy a časovým harmonogramom. 
- poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli na pracovnom stretnutí k pripravovanej akcii Vitaj
leto v Kocuranoch, ktorá sa bude konať 6.7.2019 v športovom areáli Kocurany. Termín pracovného
stretnutia určili na 1.7.2019 o 18,00 hod v priestoroch Obecného úradu. Stretnutia sa zúčastnia aj
členky kultúrnej komisie.
-  starosta  obce  vyzval  poslancov  obecného  zastupiteľstva  k stanoveniu  dátumu  konania
nohejbalového turnaja a zabezpečenia športovej akcie.
Poslanci  obecného  zastupiteľstva  berú  na  vedomie  informácie  o pripravovaných  kultúrnych
podujatiach.

10) Rôzne
-  starosta  spolu  s poslancom  Petrom  Ďureje  informovali  poslancov  o obhliadke  „komunikácie
Pieskovňa“. Obhliadky sa zúčastnili: starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec, poslanec OZ p. Peter
Ďureje,  zástupcovia  projektovej  kancelárie  a príslušník  DI  PZ  SR.  Po  zohľadnení  všetkých
skutočností bola projektová kancelária poverená vypracovaním projektovej dokumentácie k návrhu
umiestnenia komunikácie. Predpokladaný investičný náklad na realizáciu zámeru bol odhadnutý na
cca. 50 tis Eur. Po ukončení prípravných a projektových prác bude realizácia investičného zámeru
predložená na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.
Poslanci  obecného  zastupiteľstva  berú  na  vedomie  informácie  o  stave  príprav  na  budovanie
miestnej komunikácie na Pieskovni.
-  starosta  vyzval  obecné  zastupiteľstvo  k vyjadreniu  sa  k  Dobrovoľnému  hasičskému  zboru
Kocurany, ktorý ako obec nad 500 obyv. musí mať zriadený, alebo zabezpečiť požiarnu ochranu
zmluvne.  Členmi  DHZ sú  dobrovoľníci  a  zatiaľ  nie  sú  registrovaní  v  žiadnej  kategórií.   Aby
jednotka mohla fungovať, je potrebné zabezpečiť potrebnú výstroj. Tieto požiadavky na doplnenie
povinnej  a potrebnej  výbavy budú zapracované  do rozpočtového obdobia  2020.  Členovia  DHZ
vykonajú kontrolu a označenie vybavenia protipovodňového vozíka, v rámci ktorej budú jednotlivé
veci označené štítkami.
-  na  základe  ukončenia  zmluvy  s  dodávateľom energií  a  rastu  cien,  informoval  starosta  obce
poslancov obecného zastupiteľstva o zámere realizovať prostredníctvom spoločnosti Obecné služby
Kocurany s.r.o. verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej  energie a plynu.  Oslovené budú:
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., MAGNA ENERGIA a.s., Západoslovenská energetika, a.s.
a Stredoslovenská energetika, a. s..



Poslanci  obecného  zastupiteľstva  berú  na  vedomie  informácie  o  verejnom  obstarávaní  na
dodávateľa elektrickej energie a plynu.
- starosta informoval o potrebe odborného zabezpečenia sociálnej starostlivosti pre obyvateľov obce
a  o  dohode  obcí  Cígeľ,  Sebedražie,  Koš,  Opatovce  nad  Nitrou,  Šútovce,  Tužina,  Kľačno  a
Nitrianske  Pravno  zabezpečiť  ho  na  základe  Zmluvy  o spoločnom  zabezpečení  sociálnej
starostlivosti  podľa  §20  zákona  Slovenskej  národnej  rady  č.369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva),  pričom budú využívať spoločnú kanceláriu č.205
od spoločnosti RI Property s.r.o., Dlhá ulica 426/3, Prievidza, IČO:46035958, za čo budú platiť
paušálný výdavok v sume 15,- €/mesačne. Odbornou pracovníčkou bude pani Oľga Kováčová, a
pre obec Kocurany bude pracovať na úväzok 0,04. Poslanci schválili zmluvu a úväzok s pani Oľgou
Kováčovou 0,04 od 1.8.2019.

11) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 

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

V Kocuranoch 19.6.2019                    Zapísala:  ....................................................
                  Vladimíra Beňadiková

   
Overovali:  .......................................                                    .....................................................

    Ján Škandík                   Peter Ďureje  



Závery z rokovania
7. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 19.6.2019

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 595 / 7/2019  v ktorom berie na vedomie  : 

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, pričom uznesenie č. 594/6/2019
písm. a) ostáva v sledovaní, ostatné uznesenia boli splnené.

b) Žiadosť o opakované pridelenie bytu č. 191/4 Anna Nedeljaková, bytom Kocurany č. 191/4 
c) Informácie ohľadom nájmu bytu č. 190/6 – Martina a Milan Adámik
d) Výročnú správu obce Kocurany za rok 2018.
e) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.
f) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019.
g) Informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach.
h) Informácie o vypracovaní projektovej dokumentácie „komunikácia Pieskovňa“
i) Informáciu  o príprave  verejného  obstarávania  prostredníctvom  spoločnosti  Obecné  služby

Kocurany s.r.o. na dodávateľa elektrickej energie a plynu.
j)  Informáciu o zapracovaní finančných požiadaviek Dobrovoľného hasičského zboru obce do 

rozpočtu na rok 2020
k)  Informácie o  Zmluve o spoločnom zabezpečení sociálnej starostlivosti podľa §20 zákona 

Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

       hlasovanie poslancov: za:                  4
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomný:   1 /p. Synko/

Uznesenie č. 596 / 7/2019  v     ktorom určuje:

a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Ján Škandík a p. Peter Ďureje 

     
       hlasovanie poslancov: za:                  4

                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomný:   1

Uznesenie č. 597 / 7/2019  v     ktorom schvaľuje:

a) program rokovania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.6.2019
4. Kontrola uznesení 
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Výročná správa obce za rok 2018
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
8. Schválenie pánu zasadnutí OZ na II. polrok 2019



9. Príprava kultúrnych a športových podujatí
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

b)  Opakované pridelenie bytu č. 191/4 pre Anna Nedeljaková, bytom Kocurany č. 191/4   
     od 1.9.2019 do 31.8.2022.
c)  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ing. Kamily Topoľskej na II. polrok 2019 
d)  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019 nasledovne:
                            21.08.2019,   18.09.2019,   16.10.2019,   13.11.2019,   11.12.2019
e)  Zmluvu o spoločnom zabezpečení sociálnej starostlivosti podľa §20 zákona Slovenskej národnej

rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov medzi  obcami Cígeľ,
Sebedražie,  Koš,  Opatovce  nad  Nitrou,  Šútovce,  Tužina,  Kľačno  a  Nitrianske  Pravno  na
odborné zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre obyvateľov obce,  pričom obce budú využívať
spoločnú  kanceláriu  č.205  od  spoločnosti  RI  Property  s.r.o.,  Dlhá  ulica  426/3,  Prievidza,
IČO:46035958, za čo budú platiť paušálný výdavok v sume 15,- €/mesačne zastupujúcej obci
Tužina.  Odbornou pracovníčkou bude pani  Oľga Kováčová,  ktorá  bude pre obec Kocurany
pracovať na úväzok 0,04 od 1.8.2019.

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

neprítomný:   1

V Kocuranoch  19.6.2019                                     

     Zapísala:                ...........................................
        Vladimíra Beňadiková

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                                       Ján Škandík Peter Ďureje

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


