
Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  17.6.2020 

 

Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.  

PROGRAM podľa pozvánky na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Kontrola uznesení  

5) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2019 

6) Aktualizácia Programu rozvoja obce Kocurany 

7) Investičná činnosť v obci 

8) Informácia o smernici – sociálne služby 

9) Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2020 

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. Úvodom požiadal prítomných, aby 

si ponechali na tvári rúško, prípadne nasadili pripravené rukavice a dodržiavali pripravené sedenie 

s rozstupmi.      
 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. 

Miroslav Synko a p. Peter Ďureje. 
 

3) Schválenie programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.   Poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili navrhovaný program bez zmeny. Pri kontrole a schvaľovaní 

programu bola zistená chyba v bode 9, ktorý sa mení z pôvodného – Schválenie plánu zasadnutí OZ na 

II. polrok 2019 na - Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú program rokovania 17. zasadnutia OZ vrátane opravy roku 

v bode č.9. 
 

4) Kontrola uznesení. 

Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec.  

 

Pri kontrole uznesení 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva bola zistená chyba zápisu v Uznesení č.  

633 /16/2020, písm. e) zo dňa 13.5.2020,   v ktorom schvaľuje:  

- za koordinátora bezpečnosti práce pri výstavbe Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea  

pána Fedora Nikmona, vypracovanie bezpečnostného projektu v sume 50,- € a výkon dozoru za 

sumu 50,- €/týždenne. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu uznesenia v nasledovnom znení: 

- Za koordinátora bezpečnosti práce pri výstavbe Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea  

pána Fedora Nikmona, vypracovanie bezpečnostného projektu v sume 50,- € a výkon dozoru za 

sumu 50,- €/mesačne. 

 

 



Obecné zastupiteľstvo ruší  

Uznesenie č. 628 /15/2020, písm. c) zo dňa 3.4.2020 v ktorom schvaľuje: 

- v zmysle § 7 a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení prijatie municipálneho úveru vo výške 120.000,00 EUR poskytnutého zo strany Prima 

banka Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11,010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 

951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve, úver dlhodobý, so splatnosťou na 10 rokov, s variabilnou úrokovou sadzbou 

12M EURIBOR+0,25 % p.a., s anuitnými mesačnými splátkami, bez zabezpečenia úveru na 

účel zabezpečenia financovania investičného projektu „Materská škola, hasičská zbrojnica 

a múzeum Kocurany“. 

Uznesenie č. 630 /15/2020, písm. a) zo dňa 3.4.2020,  v ktorom splnomocňuje: 

- starostu obce Ing. Vojtecha Čičmanca podpísaním zmluvy o čerpaní úveru s Prima bankou 

Slovensko a. s. na sumu 120.000,- €.  

Ostatné uznesenia obecného zastupiteľstva boli splnené.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení. 

 

5) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2019 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce za rok 2019. Spracovaný bol 

spoločnosťou p. Miroslava Hýbla, Banská Bystrica. Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na 

webovom sídle obce a CÚET. Neboli doručené žiadne pripomienky k predloženému materiálu. Pri 

kontrole záverečného účtu obce Kocurany za rok 2019 bola zistená chyba prepisovania v bode 5 

Fondové hospodárenie. Pod položkou Tvorba sociálneho fondu bolo uvedené nesprávne číslo 26,17 €, 

ktoré bolo opravené na správny údaj 298,96 €. 

Kontrolórka obce Ing. Topoľská predložila k záverečnému účtu stanovisko, v ktorom nemala 

pripomienky k zostavenému materiálu a odporučila poslancom po oprave bodu 5 Fondové 

hospodárenie, schváliť Záverečný účet obce Kocurany za rok 2019 bez výhrad. 

Poslanci schválili Záverečný účet obce Kocurany za rok 2019 bez výhrad. 

 

6) Aktualizácia Programu rozvoja obce Kocurany 

S aktualizáciou Programu rozvoja obce Kocurany oboznámila poslancov Vladimíra Beňadiková. 

Aktualizácia PRO pre obdobie 2015 – 2022 so zreteľom na aktuálnu situáciu a finančné možnosti 

obce. Pri úprave plánovaných aktivít na zvyšnú časť obdobia PRO sa vychádzalo z dotazníkového 

prieskumu z marca 2019. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce odporučili aktualizáciu ešte doplniť o 

investičné akcie z roku 2019, ktoré v Programe rozvoja obce Kocurany plánované neboli. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie oboznámenie sa s 1. aktualizáciou Programu 

rozvoja obce Kocurany 2015 – 2022 . 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú 1. aktualizáciu Programu rozvoja obce Kocurany 2015 – 

2022. 

 

7) Investičná činnosť v obci 

Starosta informoval poslancov o prebiehajúcich stavebných prácach na stavenisku multifunkčnej 

budovy. Základy boli vykopané a zabetónované, inžinierske siete voda a elektrina pripojené. 

Najbližšie bude betónovanie základnej platne. Starosta robí prieskum trhu na jednotlivé stavebné 

materiály a technológií. Oboznámil poslancov s návrhom uskutočnenia dobrovoľnej obecnej brigády 

pri pomocných stavebných prácach na stavenisku.  

Poslanci berú na vedomie informácie o aktuálnom stave výstavby. 



Starosta informoval poslancov o možnosti financovania Zmluvy 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 Deer s vlečkou). Spôsob obdržania nenávratného finančného 

príspevku je formou refundácie. Je preto potrebné výdavok preklenúť zapojením rezervného fondu 

v celkovej výške 97.900,00 EUR a následne požiadať o refundáciu PPA - Poľnohospodársku platobnú 

agentúru. Obec má ešte záväzok so spoločnosťou Prounion Nitra, ktorá spracovala žiadosť o NFP 

a realizuje celý projektový manažment a zmysle platnej zmluvy čl. IV bod 4.1.2 bude fakturovať 

platbu v sume 4.700,- €. Obec požiada o odklad úhrady o 1 rok s možnosťou splátok podľa dohody. 

Očakávaná refundácia z PPA by mala prebehnúť do konca roku 2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zapojenie Rezervného fondu obce v sume 97.900,- € na 

účel prefinancovania komunálnej techniky – multifunkčného traktora John Dier s vlečkou. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú 1. úpravu rozpočtu v kapitálovej časti príjmov a výdavkov 

– zapojenie Rezervného fondu v sume 97.900,- € na prefinancovanie výdavku komunálnej techniky – 

multifunkčného traktora John Dier s vlečkou. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva splnomocňujú starostu obce: 

- v rámci   rokovaní požiadať spoločnosť PROUNION a.s. Nitra o odklad úhrady o 1 rok s možnosťou    

  splátok podľa dohody. 

- ku   všetkým  úkonom   nevyhnutným   k   prihláseniu  a evidencii multifunkčného traktora John Dier  

  a vlečky, k založeniu povinného zmluvného a havarijného poistenia. 

 

8) Informácia o smernici – sociálne služby 

Novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vznikla obci povinnosť vypracovania smernice  

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Starosta oboznámil poslancov obecného 

zastupiteľstva s obsahom smernice pre Terénnu opatrovateľskú službu, ktorú má obec zriadenú.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o Smernici – Podmienky kvality 

poskytovanie sociálnej služby v obci Kocurany. 

 

9) Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2020 

Starosta obce navrhol harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v II. polroku 2020 

v nasledovných termínoch:15.07.2020, 19.08.2020, 16.09.2020, 14.10.2020, 11.11.2020 a  09.12.2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020. 

 

10) Rôzne 

- na obecný úrad bola doručená Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy ku dňu 31.7.2020 zo strany 

pána Filipa Rybára a slečny Soni Gajdošovej,   trvale bytom Kocurany č. 191, byt č. 6.   

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Žiadosť o ukončenie doby platnosti nájomnej 

zmluvy ku dňu 31.7.2020 zo strany pána Filipa Rybára a slečny Soni Gajdošovej, trvale bytom 

Kocurany 191, byt č. 6  

- na obecný úrad podal žiadosť o pridelenie nájomného bytu pán Roman Siekel, trvale bytom 

Opatovce nad Nitrou č. 626, 972 02. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pána 

Romana Siekela, trvale bytom Opatovce nad Nitrou č. 626, 972 02. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú pridelenie dvojizbového bytu číslo 191/6 pre pána 

Romana Siekela, trvale bytom Opatovce nad Nitrou č. 626, 972 02 od 1.8.2020 do 31.07.2023. 

 



- na obecný úrad prišlo rozhodnutie o prerušení vkladu kúpnej zmluvy V2671/2020, ktorú uzavreli 

Jozefína Brídová, Ľubomíra Dedíková, Jarmila Bieliková, Oľga Mazáňová, Eva Krausková, Terézia 

Vážanová, Anto Fajka, Ján Fajka, Ivan Hrončok, Angelina Škandíková, obec Kocurany a Milan 

Matias. Pri preskúmaní návrhu Kataster zistil nedostatočne zadefinovaný spôsob predaja majetku obce 

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí. Vzhľadom k uvedenému je potrebné upraviť 

odôvodnenie Uznesenia č. 444/7/2015 písm. b) zo dňa 19.8.2015 nasledovne: 

 

Uznesenia č. 444 / 7 /2015  písm. b) zo dňa 19.8.2015 nasledovne:  
predaj nehnuteľností z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a to pozemky v  k. ú. Kocurany zapísané na: 

- LV 702 parc. registra „E“ č.140/1 zastavaná plocha o výmere 114 m2, ktorá je  spoluvlastníctvom 

obce v podiele 1/16-ina; 

- na LV 699 parcely registra „E“ č. 138/2 záhrada vo výmere 362 m2 a č.139 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 40 m2 , ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podiele 1/16-ina; 

- na LV 698 parcela registra „E“ č. 138/1 záhrada vo výmere 13 m2, ktorá je spoluvlastníctvom obce 

v podieloch 1/24-in a 4/2400-in; 

- na LV 178 parcela registra „C“ č. 383 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, ktorá je 

spoluvlastníctvom obce v podiele 15/360-in; 

- na LV 967 parcely registra „C“ č. 376 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2; č. 377 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2, č. 378 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, 

č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, č.380 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 

m2; č. 381 záhrady vo výmere 917 m2, ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podiele 1125/27000-in a 

4/2400-in,  

v prospech žiadateľa Matias Milan, rod. Matias, nar. 21.05.1971, r.č. 710521/8098, trvale bytom 

Kocurany č.30, štátny občan Slovenská republika. 

Poslanci schvaľujú  kúpnu cenu za predávané nehnuteľnosti v celkovej sume 880,- €. Návrh na vklad 

ako aj poplatky znáša kupujúci Milan Matias, bytom Kocurany č.30.  

Odôvodnenie: 

Obec Kocurany je podielovým spoluvlastníkom na uvedených parcelách. Obec s využitím 

spoluvlastníckych podielov (cca. 87 m2) predmetných pozemkov v budúcnosti nepočíta, žiadateľ je 

vlastníkom stavby rodinného domu súpisné číslo 32 a usporadúva si podiely priľahlých pozemkov do 

svojho vlastníctva, preto sa žiadosti vyhovuje. 

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 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 

440/ 6/2015 písm. b) dňa 17.6.2015 a následné zverejnený na úradnej tabuli obce Kocurany. 

Poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou schvaľujú uvedenú úpravu Uznesenia č. 

444/7 /2015  písm. b) zo dňa 19.8.2015  
 

- starosta   obce   informoval   prítomných poslancov s prebiehajúcou výmenou stĺpov VN v obci  

a potrebou premiestnenia obecných rozhlasov a verejného osvetlenia z pôvodných stĺpov na novo 

osadené. 

- starosta  obce  oboznámil  prítomných  poslancov s možnosťami  vyznačenia parkovacích miest 

pred bytovými domami Nižovec. Vyznačiť čiarami je možné len kolmé parkovacie miesta. Cenová 

relácia je 1 EUR/za meter čiary. Počas realizácie značenia je potrebné na jeden deň uvoľniť celú 

parkovaciu plochu. Starosta poveril poslanca p. Miroslava Synka  zabezpečením vyprázdnenia 

parkovacej plochy v čase značenia. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú vyznačenie kolmých parkovacích miest zakreslením čiar 

na stojiská pred bytovými domami Nižovec. 

 

- starosta s poslancami prerokoval kultúrne akcie naplánované na najbližšie obdobie 3 mesiacov:  

1, Nohejbalový turnaj – termín akcie 25.7.2020 o 9,00 hod v Športovom areáli v Kocuranoch,  

    organizačne zodpovedný poslanec p. Miroslav Šemrinec 



2, Rozlúčka s prázdninami – termín akcie 22.8.2020 o 15,00 hod v Športovom areáli v Kocuranoch 

3, Hodová   sv.   omša  s   malým   občerstvením  po  sv.  omši,  bez živej hudby, ozvučenie zabezpečia   

    poslanci  OZ.  Starosta  poveril poslanca p. Petra Ďureje prieskumom trhu s ozvučovacou technikou. 

    Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie podujatia na mesiace júl – september 2020. 

  

11) Diskusia 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania 

 

12) Záver 

Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a  spoluprácu a rokovanie ukončil.    

 

 

V Kocuranoch 17.6.2020                      Zapísala:  .................................................... 

                        Vladimíra Beňadiková 

    

 

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

  Miroslav Synko        Peter Ďureje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 17.6.2020 
 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 636 /17/2020  v ktorom berie na vedomie:  

a)   Kontrolu  plnenia   uznesení   zo zasadnutí OZ, uznesenia boli splnené.  

b)   Opravu uznesenia č. 633/16/2020, písm. e) zo dňa 13.5.2020 v nasledovnom znení: 

- Za koordinátora bezpečnosti práce pri výstavbe Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea  

pána Fedora Nikmona, vypracovanie bezpečnostného projektu v sume 50,- € a výkon dozoru za 

sumu 50,- €/mesačne. 

c)  Opravu v textovej časti Programu 17. zasadnutia OZ v bode 9 – správny rok 2020. 

d)  Správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Topoľskej k záverečnému účtu obce Kocurany za rok 2019  

e)  aktualizáciu Programu rozvoja obce Kocurany 2015 – 2022  

f)  Informácie o priebehu prác na výstavbe Materskej školy, požiarnej zbrojnice a obecného múzea 

g)  Smernicu -  Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby pre terénnu opatrovateľskú službu  

     Kocurany 

h)  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020 

i)  Žiadosť o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy ku dňu 31.7.2020 zo strany pána Filipa  

     Rybára a slečny Soni Gajdošovej,   trvale bytom Kocurany č. 191, byt č. 6   

j)  Informácie o prebiehajúcej výmene stĺpov VN v obci 

k) informácie o pripravovaných podujatiach na obdobie júl – september 2020 

   

                 hlasovanie poslancov:  za:                 5 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0  

 

 

Uznesenie č. 637 /17/2020  v ktorom určuje: 

a)   Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková 

b)   Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslav Synko a p. Peter Ďureje 

 

 

         hlasovanie poslancov:  za:                  5   

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 638 /17/2020  v ktorom schvaľuje: 

a)   Program rokovania 17. zasadnutia OZ vrátane opravy roka 2020 v bode č. 9. 

4. Kontrola uznesení  

5. Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2019 

6. Aktualizácia Programu rozvoja obce Kocurany  

7. Investičná činnosť v obci 

8. Informácia o smernici – sociálne služby 

9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2020 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 



b)   Opravu uznesenia č. 633/16/2020, písm. e) zo dňa 13.5.2020 v nasledovnom znení: 

Za koordinátora bezpečnosti práce pri výstavbe Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea  

pána Fedora Nikmona, vypracovanie bezpečnostného projektu v sume 50,- € a výkon dozoru za 

sumu 50,- €/mesačne 

c)   Opravu chyby prepisovania v bode 5 Fondové hospodárenie v Záverečnom účte obce  

      Kocurany za rok 2019 - pod položkou Tvorba sociálneho fondu - uvedené nesprávne číslo  

      26,17 €, opravené na správny údaj 298,96 € 

d)   Záverečný účet obce Kocurany za rok 2019 bez výhrad 

e)   1. aktualizáciu Programu rozvoja obce Kocurany 2015 - 2022 

f)   Zapojenie Rezervného fondu obce v sume 97.900,- € na účel prefinancovania komunálnej techniky   

      – multifunkčného traktora John Dier s vlečkou a príslušenstvom  

g)  1. úpravu rozpočtu v kapitálovej časti príjmov a výdavkov  

h)  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020 

 15.07.2020, 19.08.2020, 16.09.2020, 14.10.2020, 11.11.2020 a  09.12.2020 

i)   Zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pána Romana Siekela, trvale bytom Opatovce  

     nad Nitrou 626, 972 02. 

j)  Pridelenie dvojizbového bytu číslo 191/6 pre pána Romana Siekela, trvale bytom Opatovce nad  

     Nitrou č. 626, 972 02  od 1.8.2020 do 31.07.2023 

k) Úpravu Uznesenia č. 444 / 7 /2015  písm. b) zo dňa 19.8.2015: 

 

Uznesenie č. 444 / 7 /2015  písm. b) zo dňa 19.8.2015 sa upravuje nasledovne:  
predaj nehnuteľností z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a to pozemky v  k. ú. Kocurany zapísané na: 

- LV 702 parc. registra „E“ č.140/1 zastavaná plocha o výmere 114 m2, ktorá je  spoluvlastníctvom 

obce v podiele 1/16-ina; 

- na LV 699 parcely registra „E“ č. 138/2 záhrada vo výmere 362 m2 a č.139 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 40 m2 , ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podiele 1/16-ina; 

- na LV 698 parcela registra „E“ č. 138/1 záhrada vo výmere 13 m2, ktorá je spoluvlastníctvom obce 

v podieloch 1/24-in a 4/2400-in; 

- na LV 178 parcela registra „C“ č. 383 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, ktorá je 

spoluvlastníctvom obce v podiele 15/360-in; 

- na LV 967 parcely registra „C“ č. 376 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2; č. 377 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2, č. 378 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, 

č. 379 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, č.380 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 

m2; č. 381 záhrady vo výmere 917 m2, ktoré sú spoluvlastníctvom obce v podiele 1125/27000-in a 

4/2400-in,  

v prospech žiadateľa Matias Milan, rod. Matias, nar. 21.05.1971, r.č. 710521/8098, trvale bytom 

Kocurany č.30, štátny občan Slovenská republika. 

Poslanci schvaľujú  kúpnu cenu za predávané nehnuteľnosti v celkovej sume 880,- €. Návrh na vklad 

ako aj poplatky znáša kupujúci Milan Matias, bytom Kocurany č.30.  

 

Odôvodnenie: 

Obec Kocurany je podielovým spoluvlastníkom na uvedených parcelách. Obec s využitím 

spoluvlastníckych podielov (cca. 87 m2) predmetných pozemkov v budúcnosti nepočíta, žiadateľ je 

vlastníkom stavby rodinného domu súpisné číslo 30 a usporadúva si podiely priľahlých pozemkov do 

svojho vlastníctva, preto sa žiadosti vyhovuje. 

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 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 

440/ 6/2015 písm. b) dňa 17.6.2015 a následné zverejnený na úradnej tabuli obce Kocurany. 

Uznesenie schválené trojpätinovou väčšinou hlasov. 

  



l)   Realizovať dodávateľským spôsobom vyznačenie kolmých parkovacích miest zakreslením čiar na  

stojiská pred bytovými domami Nižovec. 

m) podujatia na mesiace 7 – 9/2020: 

- Nohejbalový turnaj –        25.7.2020 o   9,00 hod 

- Rozlúčka s prázdninami – 22.8.2020 o 15,00 hod 

- Hodová sv. omša – po ukončení sv. omše možnosť občerstvenia – 6.9.2020  

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 639 /17/2020  v ktorom ruší 

a) Uznesenie č. 628 /15/2020, písm. c) zo dňa 3.4.2020 

b) Uznesenie č. 630 /15/2020, písm. a) zo dňa 3.4.2020 
 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                             proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 640 /17/2020  v ktorom splnomocňuje starostu obce 

a) rokovať so spoločnosťou Prounion Nitra, ktorá spracovala žiadosť o NFP a realizuje celý 

projektový manažment a zmysle platnej zmluvy čl. IV bod 4.1.2 bude fakturovať platbu v sume 

4.700,- €, o odklad úhrady odmeny o 1 rok s možnosťou splátok podľa dohody. 

b) ku   všetkým   administratívno-správnym úkonom nevyhnutným k prihláseniu a evidencii 

multifunkčného traktora John Deer a vlečky s príslušenstvom, zabezpečeniu PZP a tiež 

havarijneho, resp. poistenie majetku ako celku proti zničeniu, krádeži, živlu a pod a k podpísaniu 

poistných zmlúv. 

  

                hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                             proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

V Kocuranoch  17.6.2020                                      

     Zapísala:                ........................................... 

                 Vladimíra Beňadiková 

 

 

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

                          Miroslav Synko     Peter Ďureje 

  

 

  

 

   Starosta obce: ......................................... 

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


