
Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa  16.10.2019

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

PROGRAM podľa pozvánky na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení 
5) Žiadosti OZ
6) Informácia  o čerpaní rozpočtu k 30.9.2019
7) Investičná činnosť v obci
8) Príprava kultúrnych podujatí
9) Rôzne
10) Diskusia
11) 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.
Miroslav Šemrinec a p. Zdenko Bránik.

3) Schválenie programu 10. 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. Poslanci berú na vedomie plnenie uznesení.

5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
-  p.  Jakub  Jagdvirth  a p. Bibiána  Jagdvirthová  ,  bytom  Kocurany  č.  191/9  podali  žiadosť  o
opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 191/9, nakoľko súčasnej zmluve končí
platnosť ku dňu 14.12.2019. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opakované pridelenie bytu č. 191/9 p.
Jakub Jagdvirth a p. Bibiána Jagdvirthová, bytom Kocurany č. 191/9 od 15.12.2019 do 14.12.2022. 
- na obecný úrad bolo dňa 23.9.2019 doručené Odvolanie voči uzneseniu č. 600/8/2019, písm. d)
o nezaradení  komunikácie  Pieskovňa  do  investičných  zámerov  obce,  ktoré  bol  podpísané  15
občanmi obce. Poslanci berú na vedomie doručené odvolanie od občanov.

6) Informácia  o čerpaní rozpočtu k 30.9.2019
- starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s čerpaním rozpočtu k 30.9.2019. Poslanci
berú na vedomie predložené čerpanie rozpočtu k 30.9.2019

– starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na III.  úpravu rozpočtu
obce.  Úpravy obsahujú hlavne presuny financií  medzi  jednotlivými položkami  a úpravy
týkajúce  obdržaných  dotácii  zo  ŠR  a fondov  EÚ.  Poslanci  berú  na  vedomie  návrh  III.
úpravy rozpočtu obce. Poslanci schvaľujú III. úpravu rozpočtu obce.



Starosta informoval o požiadavke mesta Bojnice na dofinancovanie činnosti Spoločného obecného
úradu Bojnice za roky 2017 a 2018 v sume 939,79 € a nasledne s potrebou úpravy rozpočtu o
uvedenú sumu. Činnosť a financovanie Spoločného obecného úradu sa riadili Zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu zo dňa 17.3.2003 a jej platných dodatkov (ďalej len zmluvy). V zmysle
zmluvy neboli dodržané čl. IV. ods. 2, 6,8, 9 a čl. V. ods. 3 kde sa uvádza, že  zásadné rozhodnutia
podliehajú schváleniu  „Radou štatutárnych zástupcov“ (ďalej len radou) a zmluvu možno meniť
a dopĺňať len písomnou formou po dohode všetkých účastníkov zmluvy.  Podľa zápisov posledné
zasadnutie rady sa konalo 19.10.2017. Úpravy rozpočtu roka 2017 a záverečné hospodárenie nebolo
právoplatne  schválené  radou.  Rozpočet  na  rok 2018 a  následne  jeho úpravy,  ako aj  záverečné
hospodárenie  za  rok  2018  nebolo  prerokované  ani  schválené  radou.  Z  uvedených  dôvodov  je
zrejmé, že neboli naplnené ustanovenia zmluvy a obec Kocurany nemá povinnosť platiť nad rámec
dohodnutých a schválených podmienok.

7) Investičná činnosť v obci
- starosta informoval prítomných poslancov:
a) o prebiehajúcom územnom konaní vo veci výstavby multifunkčnej budovy MŠ, obecného múzea
a požiarnej  zbrojnice.  Po  obdržaní  zvyšných  stanovísk  bude začaté  stavebné  konanie,  ktoré  by
mohlo byť ukončené koncom roku 2019.
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  pre  Obecné
služby Kocurany s.r.o.  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). Poslanci poskytnutie dotácie pre spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. vo výške
10.000,00 EUR schválili.
b) o financovaní  výstavby multifunkčnej  budovy – pôvodný úmysel  získať finančné prostriedky
z fondov EÚ sa ukázal ako nereálny, nakoľko činnosť nezapadá do prioritnej osi vyhlásenej výzvy
na cezhraničnú spoluprácu
c) o prácach na projekte na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci cezhraničnej
spolupráce  –  projekt  sa  týka  výstavby  altánku  a vydaní  brožovanej  publikácie  k 10.výročiu
partnerstva medzi obcou Kocurany a obcou Lukoveček.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zapojenie sa obce do vyhlásenej výzvy na cezhraničnú
spoluprácu. Termín na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 4.11.2019.

8) Príprava kultúrnych podujatí
- starosta informoval poslancov OZ o podujatiach do konca roku 2019:
a) 18.10.2019 verejné stretnutie s občanmi o 17,00 hod 
b) 20.10.2019 Stretnutie dôchodcov – organizačne zabezpečené poslancami OZ 
c) 1.11.2019 Lampiónový sprievod – organizačné zabezpečenie p. Ján Škandík
d) 8.12.2019 Mikuláš – kultúrny program zabezpečí starosta obce
e) 15.12.2019 Vianočné trhy – hosťom bude súbor Košovan a naša spevácka skupina Hrabovka 
Poslanci berú na vedomie informácie o kultúrnych podujatiach.



9) Rôzne
- starosta informoval prítomných:
a) o prípravách na získanie prostriedkov z MPSVaR SR na vybudovanie bezbariérového vstupu do
budovy obecného úradu a kultúrneho domu
b) o potrebe zakúpenia nových smetných nádob pre občanov
c) o uskutočnenom stretnutí starostu a včelárov obce na obecnom úrade dňa 9.10.2019.
d) o  potrebe  zmeny VZN č.  80/2017  o  daniach  a miestnom poplatku  za  komunálny a drobný
stavebný  odpad  v  zmysle  súčasne  platnej  legislatívy.  S konkrétnymi  zmenami  budú  občania
informovaní na verejnom stretnutí. Platnosť nového VZN bude od 1.1.2020. Návrh VZN prerokujú
poslanci obecného zastupiteľstva na budúcom zastupiteľstve.
e) o vyhodnotení listu, ktorý bol distribuovaný občanom bytových domov. List sa zaoberal potrebou
parkovacích miest pred bytovkami. Zo zozbieraných  23 odpovedí, ktoré na obecný úrad doručil
poslanec p. Miroslav Synko, bude pripravené pracovné stretnutie, na ktorom budú prejednávané
alternatívy zabezpečenia parkovacích miest. Stretnutie je plánované na február 2020
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie v bodoch a) až e).

13) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.

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

V Kocuranoch 16.10.2019                    Zapísala:  ....................................................
                  Vladimíra Beňadiková

   

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Miroslav Šemrinec             Zdenko Bránik 



Závery z rokovania
10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 16.10.2019

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 606 /10 /2019  v ktorom berie na vedomie  : 
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) Žiadosť o opakované pridelenie bytu od 15.12.2019 do 14.12.2022 pre p. Jakub Jagdvirth a p.

Bibiána Jagdvirthová, bytom Kocurany č. 191/9.
c)   Doručené odvolanie od občanov k prijatému uzneseniu č. 600/8/2019 písm. d).
d)  Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.9.2019 a návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2019
e)   informácie o požiadavke mesta Bojnice na dofinancovanie činnosti Spoločného obecného úradu

Bojnice za roky 2017 a 2018 v sume 939,79 € a z toho vyplývajúcu potrebu úpravy rozpočtu 
f)  Informácie  o investičnej  činnosti  a zapájaní  sa  obce  do  vyhlasovaných  výziev  o nenávratný

finančný príspevok.
g)  Informácie o kultúrnych podujatiach
h)  Informácie o stretnutí so včelármi z obce
i)   Informácie o potrebe zmeny VZN o daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.
j)  Informácie  o  vyhodnotení  listu  adresovaného  nájomníkom  v  bytových  domoch  ohľadom

parkovania a pripravovaného stretnutia vo februári 2020

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

Uznesenie č. 607 / 10/2019  v     ktorom určuje:
a)   zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková
b)   overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslav Šemrinec  a p. Zdenko Bránik 

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

Uznesenie č. 608 / 10/2019  v     ktorom schvaľuje:
a)   program rokovania 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.10.2019

4. Kontrola uznesení 
5. Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2019
7. Investičná činnosť v obci
8. Príprava kultúrnych podujatí
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

b)  opakované pridelenie bytu  č. 191/9 pre p. Jakub Jagdvirth a p. Bibiána Jagdvirthová, bytom 
     Kocurany č. 191/9 od 15.12.2019  do 14.12.2022 
c)  III. úpravu rozpočtu obce s vyrovnanými príjmami a výdavkami v sume 282.790,- €
d) 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).

e)  zapojenie  sa  obce  Kocurany  do  projektu  na  získanie  finančných  prostriedkov  z fondov  EÚ
v rámci  vyhlásenej  výzvy  na  cezhraničnú  spoluprácu  pri  príležitosti  10.  výročia  partnerstva
s obcou Lukoveček 

f)  zabezpečenie  prípravy  projektu  na  získanie  finančných  prostriedkov  z MPSVaR  SR  na
vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy obecného úradu a kultúrneho domu

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

neprítomný:   0

Uznesenie č. 609 / 10/2019  v     ktorom neschvaľuje:
a)  návrh úpravy rozpočtu obce Kocurany na rok 2019 v položke dofinancovania požiadavky mesta
Bojnice za roky 2017 a 2018
Odôvodnenie:
Činnosť a financovanie Spoločného obecného úradu sa riadili Zmluvou o zriadení spoločného obec-
ného úradu zo dňa 17.3.2003 a jej platných dodatkov (ďalej len zmluvy). V zmysle zmluvy neboli
dodržané čl. IV. ods. 2, 6,8, 9 a čl. V. ods. 3 kde sa uvádza, že  zásadné rozhodnutia podliehajú
schváleniu  „Radou štatutárnych zástupcov“ (ďalej len radou) a zmluvu možno meniť a dopĺňať len
písomnou formou po dohode všetkých účastníkov zmluvy.
Podľa  zápisov  posledné  zasadnutie  rady  sa  konalo  19.10.2017.  Úpravy  rozpočtu  roka  2017  a
záverečné hospodárenie za rok 2017 nebolo právoplatne schválené radou. Rozpočet na rok 2018 a
následne jeho úpravy, ako aj záverečné hospodárenie za rok 2018 nebolo prerokované ani schválené
radou. Z uvedených dôvodov je zrejmé, že neboli naplnené ustanovenia zmluvy a obec Kocurany
nemá povinnosť platiť nad rámec dohodnutých a schválených podmienok.

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

V Kocuranoch  16.10.2019                                     

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

Overovali:   .....................................                                         ...........................................
                                   Miroslav Šemrinec              Zdenko Bránik

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


