Zápisnica z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 16.6.2021
Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.
PROGRAM podľa pozvánky na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Prerokovanie žiadostí
6) Aktuálne informácie o výstavbe materskej školy
7) Rôzne
8) Diskusia
9) 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 respirátor, prípadne nasadili pripravené rukavice a dodržiavali pripravené sedenie s rozstupmi.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva 5.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. Miroslav
Synko a p. Miroslav Šemrinec.
3) Schválenie programu 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili navrhovaný program bez zmeny.
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia boli splnené.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení.
5) Prerokovanie žiadostí
- pani Dáša Jurenková, bytom Kocurany č. 192/9 podala žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na
nájomný byt č. 192/9, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2021.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/9 pre pani Dášu Jurenkovú,
bytom Kocurany č. 192/9 od 1.7.2021 do 30.6.2024.
6) Aktuálne informácie o výstavbe materskej školy
Aktuálne sa v budove MŠ dokončujú obklady, osadená je sanita v priestoroch WC aj umyvárky. Pripojí sa aj
nádrž s úžitkovou vodou na splachovanie WC. Dovezené sú elektrospotrebiče aj nábytok.
Úpravy prístupových komunikácii a parkovacej plochy bude zabezpečovať spoločnosť OPEN Ing. Peter
Ošvát z Nitrianskeho Pravna, ktorá predložila na výzvu najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Stavbu už bol
fyzicky obhliadnuť pracovník spoločnosti OPEN Ing. Peter Ošvát. Práce by mali byť dokončené do konca
júla 2021.
Obecný úrad priebežne objednáva materiálové zabezpečenie a vybavenie pre plynulé otvorenie MŠ
v septembri 2021.
Momentálne je vydaných 10 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ. Sú to deti od 2,5 – 3,5 roka.

Obec požiadala o dotáciu na plat učiteľky Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, pri prijatí
pracovníka, ktorý bol dlhodobo evidovaný na úrade práce. Na miesto učiteľky a pomocnej sily pre MŠ
prebehli osobné pohovory. O výsledku pohovoru bude obec zúčastnených uchádzačov informovať.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o výstavbe MŠ, prácach na prístupových
komunikáciách a personálnom zabezpečení pre MŠ.
7) Rôzne
- Starosta informoval poslancov o zamietnutí žiadosti o dotáciu na spracovanie ÚPD. Žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku od Stredoslovenskej energetiky a.s., bola tak isto neúspešná. Zatiaľ sme získali
sponzorský dar od SLSP a.s. vo výške 200,- € na nákup pomôcok do MŠ.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o stave podaných žiadostí o finančné
príspevky zo strany obce.
- Starosta skonštatoval, že v bytových domoch súpisné číslo 191 a 192 je potrebná výmena vodomerov.
Predtým ako sa s výmenou začne, chce obec viacero cenových ponúk za účelom dodržania zásady
hospodárnosti.
- V bytovom dome súpisné číslo 191 bol nahlásený problém s tlakom tečúcej vody. Na mieste už bol
poverený pracovník, ktorý skontroloval stav siete a prívodného potrubia.
- Práce na inštalácií optického kábla pokračujú.
- Kultúrne akcie v tomto roku sú opäť pre pandemickú situáciu veľmi obmedzené. Napriek tomu bola
navrhnutá akcia nohejbalový turnaj v termínoch 17.7.2021 prípadne 24.7.2021 v závislosti od počasia.
Organizačne bude akciu zabezpečovať p. Miroslav Šemrinec. Občerstvenie sa bude podávať len formou
nápojov. Uskutočnenie akcie Rozlúčka s prázdninami bude závisieť od reálnej situácie, ktorá bude koncom
augusta 2021.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o kultúrnych akciách v lete 2021 a schvaľujú
nohejbalový turnaj v termínoch 17.7.2021 prípadne 24.7.2021 v závislosti od počasia.
11) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.
12) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 16.6.2021

Overovali: .......................................
Miroslav Synko

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

.....................................................
Miroslav Šemrinec

Závery z rokovania
28. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 16.6.2021
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 689/ 28/2021 v ktorom berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
b) Informácie o výstavbe MŠ, o prácach na prístupových komunikáciách a personálnom zabezpečení pre
chod MŠ.
c) Informácie o stave podaných žiadostí o finančné príspevky a dotácie zo strany obce.
d) Informácie o potrebe výmeny vodomerov v bytových domoch s. č. 191 a 192 a o poruche tlaku tečúcej
vody v bytovom dome s. č. 191
e) Informáciu o pokračovaní prác pri inštalácií optického kábla v obci.
f) Informácie o kultúrnych akciách v lete 2021
hlasovanie poslancov: za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 690/ 28/2021 v ktorom určuje:
a) Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíra Beňadiková.
b) Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslav Synko a p. Miroslav Šemrinec.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 691/ 28/2021 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.6.2021
4) Kontrola uznesení
5) Prerokovanie žiadostí
6) Aktuálne informácie o výstavbe materskej školy
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Záver
b) Opakované pridelenie bytu č. 192/9 pre pani Dášu Jurenkovú, bytom Kocurany č. 192/9 od
1.7.2021 do 30.6.2024
c) Športovú akciu Nohejbalový turnaj v termínoch 17.7.2021 alebo 24.7.2021.

hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

V Kocuranoch 16. 6. 2021

Zapísala:

Overovali: .....................................
Miroslav Synko

...........................................
Vladimíra Beňadiková

...........................................
Miroslav Šemrinec

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

