
Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  18.9.2019

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

PROGRAM podľa pozvánky na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti OZ
6) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
7) Monitorovacia správa Programu rozvoja obce 2015 - 2022
8) Informácie o schválených smerniciach

- o protispoločenskej činnosti
- pracovný poriadok 

9) Zmluva o NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
10) Investičná činnosť v obci
11) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
12) Rôzne
13) Diskusia
14) 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 p. Peter
Ďureje a p. Ján Škandík.

3) Schválenie programu 9. 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.  Uznesenia  boli
splnené. 

5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
- p. Jozef Čapo a p. Iveta Čapová, bytom Kocurany č. 192/11 podali žiadosť o opakované uzavretie
nájomnej  zmluvy  na  nájomný  byt  č.  192/11,  nakoľko  súčasnej  zmluve  končí  platnosť  ku  dňu
31.12.2019. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opakované pridelenie bytu č. 192/11 p. Jozef Čapo
a p. Iveta Čapová, bytom Kocurany č. 192/11 od 1.1.2020 do 31.12.2022. 
-  p.  Radoslav  Dúbravka,  bytom  Poruba  č.  55/7  podal  Žiadosť  o zmenu  územného  plánu  obce
Kocurany. Jedná sa o parcely č. C1163/1, C1162/1, C1163/2 a C1162/2 na LV č. 1125, na ktorých
by mal záujem postaviť rodinný dom. Vzhľadom k platnému uzneseniu č.  584/3/2019, ktoré OZ
Kocurany schválilo 20.2.2019, je územný plán obce aktuálny a zo strany obce nie je potreba ho
opätovne prehodnocovať.  Výstavba rodinných domov v tejto lokalite  nie je v súlade s platným
ÚPD.  Doručená žiadosť bude evidovaná do ďalšieho prehodnocovania územného plánu obce.



6) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
- starosta predložil Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany za
rok 2018. Poslanci správu zobrali na vedomie.

7) Monitorovacia správa Programu rozvoja obce 2015-2022
- starosta predložil prítomným Monitorovaciu správu Programu rozvoja obce na roku 2015 – 2022.
Poslanci správu zobrali na vedomie.

8) Informácie o schválených smerniciach
- starosta informoval poslancov OZ o schválených smerniciach: 

1) Smernica o protispoločenskej činnosti 
2) Pracovný poriadok.

Poslanci zobrali informácie na vedomie.

9) Zmluva o NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
-  starosta  informoval  prítomných  o doručenej  Zmluve  o poskytnutí  nenávratného  finančného
príspevku č. 074TN220124 na sumu: 97.900,00 EUR. Finančné prostriedky sú určené účelovo na
nákup  malých  zariadení  na  komunálnu  techniku  na  čistenie,  údržbu  zelene  a zimnú  údržbu
miestnych komunikácii (multifunkčný traktor John Dier s vlečkou). 
Poslanci odporučili starostovi obce zmluvu č. 074TN220124 podpísať.

10) Investičná činnosť v obci
-  v  rámci  investičných  zámerov  a  schváleného  Uznesenia  č.  600  /  8/2019  písm.  g),  kde  bola
spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o.  schválená zabezpečením projektovej  dokumentácie  a
vybavením stavebného  povolenia   pre  viacúčelovú  budovu  materskej  škôlky,  obecného  múzea
a požiarnej  zbrojnice,  starosta  informoval  o potrebe  poskytnutia  bežného  výdavku  vo  výške
10.000,00 EUR 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 číslo  176/18/2008 písm.  b)  a c)  zo  dňa
25.7.2008 medzi obcou Kocurany a spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. z 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 podľa § 7  ods. 2). Financie budú určené na
zabezpečenie  inžinierskej  činnosti,  realizačnej  projektovej  dokumentácie  a  vydanie  stavebného
povolenia  pre  výstavbu  multifunkčnej  budovy  materskej  školy,  múzea  a požiarnej  zbrojnice.
Poslanci poskytnutie  dotácie pre spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. vo výške 10.000,00
EUR schválili.

11) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
- starosta obce informoval poslancov OZ o príprave verejného stretnutia s občanmi obce. Navrhol
termín 18.10.2019 o 17,00 hod. Požiadal poslancov o spoluprácu pri príprave stretnutia. Poslanci
schválili termín verejného stretnutia občanov dňa 18.10.2019 o 17,00 hod.

12) Rôzne
-  Krajské riaditeľstvo v zmysle §20 Zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi  v znení
neskorších predpisov vo svojom územnom obvode zaraďuje na žiadosť obce dobrovoľný hasičský
zbor obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce. V zmysle § 4 Vyhlášky MV SR č.
611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov  sa dobrovoľný hasičský zbor obce
podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže zaradiť do kategórií A1, A, B, C a D.



Starosta odporučil požiadať o zaradenie DHZ Kocurany (muži) do kategórie „C“. Vzhľadom na
blížiaci sa termín ukončenia prihlášok ( 25.10.2019), navrhol pracovné stretnutie  dňa 9.10.2019
o 18,00 hod, za účelom vyplnenia prihlášky.
Poslanci schválili  podanie žiadosti o zaradenie DHZ obce Kocurany do kategórie „C“, predsedu
DHZ Kocurany p. Petra Ďureje, veliteľa DHZ Kocurany p. Zdenka Bránika.
-  starosta  informoval  poslancov  o možnosti  požiadať  DPO  SR  o pridelenie  hasičského  vozidla
IVECO. Poslanci schválili podanie žiadosti o hasičské vozidlo zn. IVECO pre DHZ Kocurany.
-  starosta  informoval  poslancov  o zámere  Ministerstva  obrany  SR  vybudovať  nové  oplotenie
technického priestoru Nováky, ktoré podľa návrhu sčasti zasiahne aj do pozemkov vo vlastníctve
súkromných  osôb.   Z tohto  dôvodu  je  obec  účastníkom  konania  a  vydáva  stanovisko  k
projektovému  zámeru.  Starosta  oboznámil  prítomných  so  stanoviskom  výboru  Lesného  a
pozemkového združenia Kocurany a to nasledovne:

1. ak bude drevná hmota za novovybudovaným plotom, či ju budeme môcť ťažiť
2. ak by nebola možnosť ťažby, rokovať o možnom ročnom prenájme pozemkov
3. upozorniť na umiestnenie betónov so železnými stĺpmi a požiadať o ich odpratanie
4. ak by nebola prijatá ani jedná z vyššie uvedených možností, žiadať o umiestnenie oplotenia

na svojich pozemkoch
Poslanci  zobrali  na  vedomie  informáciu  o prebiehajúcom  rokovaní  ohľadom  zámeru  výstavby
nového oplotenia v technickom priestore Nováky.
- starosta informoval o navrhovanom termíne oslavy Mesiaca úcty k starším a prijatia jubilantov
obce v nedeľu 13.10.2019, ďalej dňa 8.12.2019 – Stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku
a Vianočné koledy dňa 15.12.2019 spojené s vianočnými trhmi
Poslanci zobrali na vedomie informácie o pripravovaných kultúrnych akciách. 

13) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

V Kocuranoch 18.9.2019                    Zapísala:  ....................................................
                  Vladimíra Beňadiková

   

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



Závery z rokovania
9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 18.9.2019

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 602 / 9/2019  v ktorom berie na vedomie  : 
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) Žiadosť o opakované pridelenie bytu od Jozef Čapo a Iveta Čapová, bytom Kocurany č.192/11
c)   Žiadosť o zmenu územného plánu obce Kocurany – ohľadom parciel č. CKN č.1163/1,
     1162/1, 1163/2 a 1162/2 na LV č. 1125, podanú pánom Radoslavom Dúbravkom, bytom Poruba.
d)  Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany za rok 2018
e)   Monitorovaciu správu Programu rozvoja obce 2015 – 2022
f)    Informácie o schválených smerniciach O protispoločenskej činnosti a Pracovnom poriadku
g)   Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220124
h)   Informácie o inžinierskej činnosti spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. vo vzťahu k 
       investičnému zámeru budovania materskej školy, požiarnej zbrojnice a múzea
i)    Termín verejného stretnutia s občanmi 18.10.2019
j)    Informácie o možnosti zaradenia DHZ Kocurany do kategórie C a možnosti požiadať o 
       pridelenie hasičského vozidlo IVECO
k)   Informácie o zámere výstavby nového oplotenia v technickom priestore Nováky
l)    Informácie o termínoch konania kultúrnych akcií do konca roka 2019

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

Uznesenie č. 603 / 9/2019  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Peter Ďureje  a p. Ján Škandík 

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

Uznesenie č. 604 / 9/2019  v     ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.9.2019

4. Kontrola uznesení 
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
7. Monitorovacia správa Programu rozvoja obce 2015-2022
8. Informácie o schválených smerniciach

- O protispoločenskej činnosti
- Pracovný poriadok



9. Zmluva o NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
10. Investičná činnosť v obci
11. Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

b) opakované pridelenie bytu  č.  192/11 pre Jozef Čapo a Iveta Čapová, bytom Kocurany č. 192/11
     od 1.1.2020  do 31.12.2022. 
c) poskytnutie bežného výdavku vo výške 10.000,00 EUR  spoločnosti Obecné služby Kocurany

s.r.o. 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 číslo 176/18/2008 písm. b) a c) zo dňa 25.7.2008
medzi obcou Kocurany a spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. z 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 podľa § 7  ods. 2). 

d) termín verejného stretnutia s občanmi 18.10.2019 o 17,00 hod.
e)  podanie žiadosti o zaradenie DHZ obce Kocurany do kategórie „C“.
f)  za predsedu DHZ Kocurany p. Petra Ďureje a veliteľa DHZ Kocurany p. Zdenka Bránika.
g)  podanie žiadosti na DPO SR o hasičské vozidlo zn. IVECO DAILY 

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

neprítomný:   1

Uznesenie č. 605 / 9/2019  v     ktorom odporúča starostovi obce:
a)  Podpísať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220124.

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

neprítomný:   1

V Kocuranoch  18.9.2019                                     

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

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

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


