Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 17.2.2012
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
1) Zasadnutie OZ v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolal a otvoril starosta Ing. Vojtech Čičmanec, ktorý privítal prítomných.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice boli schválení
p. Miroslav Škandík a p. Ján Škandík.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 12. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ. Predložený program bol schválený:
4) Kontrola uznesení
5) Plán kultúrnych a športových podujatí
6) Informácia o dotáciách a grantoch
7) Vydanie knižnej publikácie
8) Pozemkové úpravy v obci
9) Hospodárenie s lesmi
10) Informácia – Obecné služby Kocurany s.r.o.
11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
15) Záver
4) Kontrola uznesení
Uznesenia č. 306/10/2011 písm. k) a č. 307/10/2011 písm. b) týkajúce sa prerokovania podnetov
Ing. Dušana Mazáňa boli splnené. Podnety boli prerokované na verejnom zasadnutí dňa 1.2.2012
v kultúrnom dome. Ostatné uznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 16.12. 2011 boli splnené.
Uznesenia z 11. zasadnutia zo dňa 18.1.2012 boli splnené.
5) Plán kultúrnych a športových podujatí
Starosta obce po prerokovaní s členmi komisie kultúry a športu predložil poslancom plán
kultúrnych a športových podujatí. V pláne sa uvažuje s podujatiami, ktoré sú v obci tradičné
a pravidelne sa opakujú a zároveň boli pridané nové. Poslanci schvaľujú plán kultúrnych
a športových podujatí a je prílohou zápisnice.
6) Informácia o dotáciách a grantoch
Starosta oboznámil poslancov s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky formou žiadosti
o grant alebo dotáciu zo štátneho rozpočtu SR resp. Európskej únie. Zatiaľ boli predložené
nasledovné žiadosti:
- na MF SR – žiadosť o dotáciu pre malé obce na energetické zhodnotenie budovy bývalej školy
vo výške 13.100,- € z toho 1.310,- € by boli vlastné zdroje. Budova vzhľadom na zvyšujúce sa
náklady na energie potrebuje výmenu okien a tiež obnovu náteru strechy.

- žiadosť o dotáciu na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na vypracovanie
Územnoplánovacej dokumentácie obce Kocurany, doplnok č.1. Celkové náklady na
vypracovanie projektu sú rozpočtované vo výške 11.940,- €, z čoho požadovaná dotácia je
9.552,- € a 2.388,- € sú vlastné zdroje.
- obec Kocurany sa zapojila do projektu Európskej únie s názvom „ Aktívny občania Európy“.
Z tohto projektu je možné získať financie na realizovanie kultúrno - športového podujatia,
„Partnerstvo rozvíjané športom a kultúrou“, v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Lukoveček.
Žiadosť na dotáciu bola zaslané elektronicky priamo do Bruselu. Niektoré vyhlásenia a listiny
boli poslané poštou. Súčasťou žiadosti bol komentár v angličtine ohľadom pripravovaného
projektu. Výška dotácie je určená paušálne pre 41 až 55 ľudí v sume 7.000,- €.
- ďalšia žiadosť bude podaná na Trenčiansky samosprávny kraj ohľadom poskytnutia dotácie na
vydanie knižnej publikácie o obci Kocurany na výšku 3.300,- € , kde celkový náklad sa odhaduje
na sumu 11.760,- €
7) Vydanie knižnej publikácie
Obsahom publikácie o obci Kocurany bude zdokumentovanie pôvodnej histórie, ale zároveň
lepšie popísanie povojnových rokov v obci a tiež novodobá história od vzniku samosprávy. Ide
o zachytenie zmien, ktoré sa udiali a zároveň poukázanie na zaujímavosti v obci, ktoré neboli
uvedené v prvej knihe o obci :
- otvorenie jazdeckého klubu Mitani, Kocur pub, ubytovanie v obci, rekonštrukcie KD a Klubu
mladých, športovo oddychový areál, výstavba bytoviek, zámer vybudovania centra obce na
pozemku pri OcÚ, zriadenie pálenice a ostatné investície.
Zároveň budú lepšie zdokumentované mapy katastra s pôvodným pomenovaním lokalít, studne
v obci. V knihe budú uverejnené fotografie súčasného života obce, ale tiež dobové fotografie
z diania v obci, staré domčeky a pôvodné zariadenia. Je potrebné osloviť občanov a požiadať ich
o poskytnutie fotografií a iného materiálu na prípravu publikácie. Tiež budú spomenutí občania,
ktorí zviditeľnili Kocurany prostredníctvom športu, kultúry a pod.
Na príprave publikácie sa bude podieľať p. Grešner - fotograf, p. Géczyová - riaditeľka
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, p. Adámiková Gabriela – kronikárka obce, p. Srnová
Mária, p. Fábelová – bývalá učiteľka v Kocuranoch a budú oslovení najstarší občania obce p.
Beková a p. Briatka O. Obecné zastupiteľstvo bude pripomienkovať jednotlivé návrhy. Podklady
na vydanie publikácie je potrebné pripraviť do konca júna, aby sa v septembri mohli
zosumarizovať. Predpokladané vydanie knihy je v decembri 2012.
8) Pozemkové úpravy v obci
Starosta informoval poslancov o prebiehajúcich činnostiach pozemkových úprav. Je spracovaná
mapa jednotlivých druhov pôdy. Obec Kocurany je tiež podielovým spoluvlastníkom na
viacerých parcelách. Po zasadnutí predstavenstva a schválení zásad, sa budú uskutočňovať
stretnutia s jednotlivými vlastníkmi.
9) Hospodárenie s lesmi
Dňa 15.2.2012 zasadal výbor vlastníkov lesov. Stretnutie všetkých vlastníkov sa uskutoční
21.3.2012 o 18.00 hod. Vlastníci budú oboznámení s hospodárením v lesoch v minulom roku.
10) Informácia – Obecné služby Kocurany s.r.o.
Hlavnou činnosťou spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. v roku 2011 bolo prenajímanie
majetku, ktorý jej bol zverený do správy, realizovanie úhrad a platieb súvisiacich so spravovaním
majetku a výstavba bytovky II. etapy. Zároveň si spoločnosť plnila všetky povinnosti voči
daňovému úradu. Hospodársky výsledok dosiahnutý v roku 2011 bol zisk vo výške 332,95 € . Po
zúčtovaní povinného prídelu do rezervného fondu bol zostatok 316,30 € navrhnutý ponechať
ako nerozdelený zisk do hospodárenia spoločnosti v roku 2012. Obecné zastupiteľstvo berie
informáciu na vedomie.

11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom súhrnnú správu o kontrolnej
činnosti za rok 2011. V správe uvádza súhrn vykonaných kontrol a činností, ktoré vykonával pre
obec v rámci svojej funkcie. Správa o kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
12) Rôzne
- v mesiaci február sa uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi. Nakoľko tu boli občania
informovaní o dianí v obci, pravidelne je vydávaný Kocuransky hlásnik, poslanci neplánujú
v I.polroku 2012 zvolávať ďalšie verejné stretnutie s občanmi obce
- SAD Prievidza vyhovela požiadavke obce ohľadom autobusového spoja o 20.40 hod.
z Kocurian a zaradila na tejto linke zastávku pri Nestlé Prievidza
- starosta informoval poslancov o odhŕňaní a vyvážaní snehu, ktoré vykonávalo pre obec RDP
Koš, dvor Opatovce nad Nitrou. Odhŕňali sa hlavne miestne komunikácie, ale tiež aj hlavná
cesta, aby do obce premávali autobusy a zásobovanie obchodu. Následne to boli zastávky, prístup
k DS, ihrisko a priestor pred OcÚ. Práce budú vyfakturované.
- starosta informoval o prebiehajúcom dedičskom konaní po p. Beňovi
- dňa 16.12.2011 bol schválený zoznam uchádzačov o byty. Stretnutie budúcich nájomníkov
bude 14.3.2012. Predpokladané odovzdávanie bytov je plánované v mesiaci júl 2012. Úver zo
ŠFRB sa začne splácať od 1.7.2012.
- dňa 25.2.2012 o 15.00 hod. sa uskutoční výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov
v Kocuranoch, na ktorú sú pozvaní poslanci aj starosta
- na základe nového zákona o cestovnom ruchu sa obce a podnikatelia môžu združovať do
oblastných organizácií cestovného ruchu ak preukážu viac ako 50 000 prenocovaní za rok
a zároveň môžu následne požiadať o dotáciu. Obec Kocurany zatiaľ nebude vstupovať do
združenia. Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie.
- poslanci boli informovaní o liste od neznámeho občana z Kocurian
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
15) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.
V Kocuranoch 17.2.2012

Overovali: .............................................
Milan Šemrinec

Zapísal: ....................................................
Eva Špeťková

.....................................................
Roman Šandor

Závery z rokovania
12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany,
konaného dňa 17.2.2012

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 312 / 12 /2012 v ktorom berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ
kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ
informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach
informácie o podaných žiadostiach na dotácie
informácie o prípravách na vydanie knižnej publikácie o obci Kocurany
informácie o pozemkových úpravách
informácie o hospodárení s lesmi
informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
súhrnnú správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
informácie o zaradení autobusovej zastávky pri Nestlé Prievidza spoja 20.40 hod.
informácie o zimnej údržbe komunikácií
informáciu o prvom stretnutí budúcich nájomníkov 24 b.j.
informácie o vzniku oblastných organizácií cestovného ruchu

Uznesenie č. 313 / 12 /2012 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslav Škandík, p. Ján Škandík

Uznesenie č. 314 / 12 /2012 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) Plán kultúrnych a športových podujatí
6) Informácia o dotáciách a grantoch
7) Vydanie knižnej publikácie
8) Pozemkové úpravy v obci
9) Hospodárenie s lesmi
10) Informácia – Obecné služby Kocurany s.r.o.
11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
15) Záver

b) plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2012

Hlasovanie poslancov

V Kocuranoch 17.2. 2012

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
0

Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková

Overovali: .....................................
Miroslav Škandík

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

....................................
Ján Škandík

