
Zápisnica z  13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 20.4.2012

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. Milan Šemrinec a p. Roman Šandor.

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  13.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený  poslancom  OZ.  Program  zasadnutia  bol  doplnený  o dva  body.  Ako  bod  13) 
Prerokovanie platu starostu obce a bod 14) Schválenie zápisu za rok 2011 do kroniky obce, ktorý 
spracovala kronikárka p. Adámiková. Ostatné body programu sa prečíslujú v logickom poradí.
Predložený návrh programu aj s doplnenými bodmi bol schválený: 

 4) Kontrola uznesení
 5) Čerpanie rozpočtu za rok 2011
     Schválenie záverečného účtu za rok 2011
     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu z rok 2011 

      6) Návrh smernice o slobodnom prístupe k informáciám
      7) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
      8) Žiadosti občanov 
      9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
     10) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2012
     11) Spracovanie územného plánu obce – Doplnok č. 1
     12) Výstavba bytovky – II. etapa
     13) Prerokovanie platu starostu obce
     14) Schválenie zápisu za rok 2011 do kroniky obce
     15) Vydanie knižnej publikácie
     16) Návrh zmluvy o spolupráci s RKC Prievidza
     17) Návrh zmluvy o audítorskej činnosti
     18) Informácia o pracovnom rokovaní 
     19) Rôzne
     20) Diskusia
     21) Schválenie záverov rokovania

22) Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil  poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia z 12. 
zasadnutia zo dňa 17.2.2012 boli splnené.

5) Čerpanie rozpočtu za rok 2011
Čerpanie rozpočtu obce predložila poslancom p. Špeťková. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 
16.12.2010  uznesením číslo 270/1/2010/ bod e) nasledovne:
bežné príjmy :               108 790 €   bežné výdavky :                 80 740 €  rozdiel: +  28 050  € 
kapitálové príjmy:           18 982 €   kapitálové výdavky:        469 244 €  rozdiel: -  450 262 €
finančné operácie príj.: 456     212 €   finančné operácie výdav.:  34     000 €  rozdiel: + 422     212 €  
celkom  príjmy:            583 984 €    celkom výdavky:             583 984 €  rozdiel:  0



Rozpočet bol zmenený  v roku 2011celkom sedem krát. Po poslednej zmene je rozpočet 
a čerpanie nasledovné:

Rozpočet
schválený 

Skutočnosť
k 31.12.2011

Príjmy celkom 621.508 620.656
Výdavky celkom 621.508 601.602
Hospodárenie obce – prebytok      0 19.054

z toho :
Rozpočet
schválený

Skutočnosť
k 31.12.2011

Bežné príjmy 116.487 115.637
Bežné výdavky 85.985 83.198
Prebytok bežného rozpočtu 30.502 32.439

Rozpočet
schválený

Skutočnosť 
k 31 12 2011

Kapitálové príjmy 14.312 14.311
Kapitálové výdavky 508.523 491.415
Schodok kapitálového rozpočtu -  494.211      - 477.104

Poslanci vzali čerpanie rozpočtu na vedomie. Podrobné členenie je prílohou zápisnice
Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2011:
Zostatky účtov a pokladňa:
VÚB banka   -   10 477,11 € Účet cudzích prostriedkov - 35 625,34 €
Dexia banka  -   44 083,04 € Sociálny fond                     -      185,72 €             
Pokladňa       -        304,11 €       Spolu                                  -  35811,06 € 
Spolu             -   54 864,25 €

Rozdiel :     19 053,19 €
Skutočné príjmy                -  620 654,38 €
Skutočné výdavky             -  601 601,19 €     Rozdiel:     19 053,19 €  

V priebehu rozpočtového roka bol dosiahnutý prebytkový  bežný rozpočet vo výške 32.438,53 € 
a schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 477.104,09 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol 
vykrytý finančnými operáciami, úverom a časťou bežných príjmov. 
Na základe uvedenej skutočnosti možno konštatovať, že obec Kocurany postupovala v zmysle 
§16 ods. 6 zák. č.583/2004 Z.z. podľa ktorého sa prípadný  schodok  rozpočtu – rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami, uhrádza z peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. 
Výsledok hospodárenia obce vrátane finančných operácií :     19.053,19 €.
Výsledok hospodárenia vo výške 19.053,19 € pozostáva z nevyčerpaného rezervného fondu vo 
výške  11.678,73  €  a 7.374,46  €  prebytku  z hospodárenia  bežného  rozpočtu.   Nevyčerpaný 
rezervný  fond  z predchádzajúcich  období  vo  výške  11.678,73  €  navrhujeme  vrátiť  späť  do 
rezervného fondu a čiastku  z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu 7.374,46 € navrhujeme 
ako zostatok prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roka previesť do peňažného fondu 
obce a zapojiť ich do príjmovej časti finančných operácií rozpočtu roka 2012.                     
V súlade s  § 16 zákona č.  583/2004 Z .z.  o rozpočtových pravidlách verejnej  správy v znení 
neskorších predpisov sa pri usporiadaní prebytku hospodárenia obce a VÚC pre účely tvorby 
peňažných fondov vyčísľuje prebytok podľa § 10 odst.  3 písmeno a) a b) uvedeného zákona, bez 
písmena c) t.j. bez finančných operácií.
Výsledok hospodárenia obce po vylúčení finančných operácií:   - 444.666,56 € 



Obec Kocurany na základe uvedeného výsledku hospodárenia za rok 2011 netvorí rezervný 
fond.  
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu a navrhol prijať záverečný účet 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Poslancom bola predložená správa nezávislého audítora Ing. Korcovej k účtovnej závierke za rok 
2011.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a audítora  a schválili záverečný účet 
za rok 2011 bez výhrad.
V rámci bodu bol prednesený návrh 1. zmeny rozpočtu za rok 2012 a to znížením a zvýšením 
v rozpočtových  podpoložkách  vo  výške  7.920,-  €.  Zmena  bola  schválená.  Celkový  rozpočet 
ostáva nezmenený.
Ďalší návrh sa týkal zapojenia rezervného fondu vo výške 11.678,73 €  a peňažného fondu vo 
výške 7.374,46 € do rozpočtu obce cez finančné operácie. Návrh bol schválený.

6) Návrh smernice o slobodnom prístupe k informáciám
Doteraz platná smernica o slobodnom prístupe k informáciám bola prijatá v roku 2001. Z dôvodu 
zosúladenia  s najnovšími  právnymi  predpismi,  starosta  informoval  prítomných  o  vypracovaní 
novej smernice podľa súčasne platnej legislatívy, vrátane sadzobníka. Poslanci vzali na vedomie 
zrušenie pôvodnej  a prijatie novej smernice. 

7) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu.
Dňa 11.4.2012 zasadala  komisia  na  ochranu verejného záujmu,  ktorá  prerokovala  majetkové 
priznania  starostu  obce  a hlavného  kontrolóra  obce.  Komisia  skonštatovala,  že  majetkové 
priznania boli podané  včas, spĺňajú všetky potrebné náležitosti a komisia nemá k nim výhrady.

8) Žiadosti občanov 
p.  Cachovanová  podala  žiadosť  o uzavretie  dohody  o zrušení  a vyporiadaní  spoluvlastníctva 
v zmysle ust. § 141 ods. 1 obč. zákona. Jedná sa o parcelu E KN č. 197 TTP o výmere 2070 m2 
zapísanú  na  LV  č.  499  v k.ú.  Kocurany.   Parcela  je  v podielovom  spoluvlastníctve  Obce 
Kocurany  v 66/100-inách  a Antónie  Cachovanovej  v 34/100-inách.  Za  týmto  účelom  bol 
vypracovaný geometrický plán č. 208-21/2012 zo dňa 23.2.2012, ktorým bola z parcely č. 197 
odčlenená nová parcela č. 598/5 o výmere 477 m2.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyčlenením podielu s podmienkou, že  bude predložená OZ na 
odsúhlasenie zmluva o vyporiadaní a zrušení spoluvlastníctva na parcele č. 197 na LV č. 499 
a jediným vlastníkom parcely č. 197 na LV 499 bude obec Kocurany.
Dôvodom podmienky je skutočnosť, že pôvodná parcela č. 197 mala spolu 42 spoluvlastníkov, 
bolo potrebné uskutočniť náhradné dedičské konania, identifikovať neznámych vlastníkov a ich 
dedičov, zaplatiť právne služby, poplatky spojené s vyporiadaním až do stavu, že na LV č. 499 
zostali ako vlastníci Obec Kocurany a p. Antónia Cachovanová.
-  p.  Caklová  a p.  Vrbasová doručili  Obci  ďalší  návrh na odpredaj  spoluvlastníckeho  podielu 
pozemku parc. č. 260/1 a 260/3 orná pôda v celkovej výmere 321 m2 za kúpnu cenu 2.144,- €. 
Obec v súčasnej dobe pozemok nepotrebuje k investičnej  výstavbe a nie je predpoklad,  že by 
bolo potrebné meniť kultúru z ornej pôdy na zastavanú plochu. Pozemok bol dôležitý pre začatím 
výstavby bytovky, nakoľko v tom čase nedošlo k dohode ohľadom ceny, výstavba sa upravila na 
pozemky len vo vlastníctve obce. Vzhľadom k vyššie uvedenému je návrh neprijateľný z dôvodu 
vysokej  ceny.  Poslanci  odporúčajú  starostovi  rokovať  s navrhovateľkami  o nižšej  cene, 
odporúčaná cena do 5,60 €/m2.

9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
- 28.4.2012 sa uskutoční zájazd na výstavu Flóra 2012 v Bratislave, prihlásených je 44 ľudí
- 30.4.2012 – stavanie mája – zabezpečujú hasiči a poslanci OZ,  sprievodný program zabezpečia 
Hrabovka a ľudová hudba Braňa Jakubisa



- 5.5.2012 – je pripravený Majáles v kultúrnom dome, na ktorý sa predávajú lístky v cene 8,- €
- 26.- 27.5.2012 – uskutoční sa návšteva družobnej obce Lukoveček, bude objednaný autobus, 
v delegácií by mali byť hasiči, futbalisti a deti, ktorí by sa mali zapojiť do pripravených súťaží 
a tiež ďalší občania obce
- 30.6. – 1.7.2012 – privítame priateľov z družobnej obce Lukoveček – akcia bude zameraná na 
85.  výročie  založenia  dobrovoľného  hasičského  zboru  v Kocuranoch  za  účasti  hasičských 
družstiev Kocurany, Lukoveček, Bojnice a Opatovce nad Nitrou
K jednotlivým podujatiam budú zvolané pracovné stretnutia poslancov.

10) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2012
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 
2012. V správe uvádza súhrn vykonaných kontrol a činností, ktoré vykonával podľa schváleného 
plánu v rámci svojej funkcie. Správa je prílohou zápisnice a poslanci ju vzali na vedomie. 

11) Spracovanie územného plánu obce – Doplnok č. 1
Obci Kocurany bola schválená žiadosť o dotáciu na aktualizáciu územného plánu obce - doplnok 
č.1.  Z pôvodne  žiadanej  sumy  je  dotácia  vo  výške  40  %  nákladov,  t.j.  4.776,-  €,  čím  sa 
zvýšila spoluúčasť obce na 7.164,- €. Zmluva na dotáciu je podpísaná s Ministerstvom dopravy 
a regionálneho  rozvoja  SR.  V prípade,  že  by  obec  nepodpísala  zmluvu,  v budúcnosti  by  jej 
dotácia nemusela byť priznaná. Poslanci schvaľujú vypracovanie doplnku č.1 k územnému plánu 
a jeho financovanie vo výške 4.776,- € z dotácie a 7.164,- € z vlastných zdrojov.
Spracovateľom bude Ing. arch. Szalay a termín spracovania je do konca roka 2012.

12) Výstavba bytovky – II. etapa 
Výstavba bytovky  - II. etapa pokračuje vnútorným prácami – omietky, izolácie, sádrokartóny, 
vonkajšie práce – jadrová omietka. Z technickej infraštruktúry je dokončený vodovod. Pripravuje 
sa na budovanie kanalizácie, plynofikácie, ČOV a miestnej komunikácie. 
Posledná  splátka  zo  ŠFRB  bude  preinvestovaná  do  konca  apríla.  Potom  sa  začnú  čerpať 
prostriedky z dotácie.
Na technickú infraštruktúru boli doteraz použité vlastné zdroje vo výške 22.544,- € a ešte bude 
preinvestovaných 26.890,- €.
Všetky práce prebiehajú podľa harmonogramu. Kolaudácia by mala predbežne byť 26.6.2012 .
Výstavbu  bytovky  realizujú  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  na  základe  zmluvy  o dielo  č. 
03/2010. Prítomným bol predložený návrh na zmenu čl. 5.2 zmluvy nasledovne:
K cene za zhotovenie diela podľa čl.  5.1 bude účtovaný prenájom pozemkov za vybudovanie 
staveniska na pozemkoch parcelné čísla 665/ 3 ,4, 5, 6, 7, 8, v cene 5,- € za m2.
Poslanci  OZ  splnomocňujú  Ing.  Hianika  Jozefa  ako  zástupcu   starostu  obce  na  podpísanie 
dodatku č.1 k zmluve č. 03/2010 s Obecnými službami Kocurany s.r.o.  za prenájom pozemkov, 
ktoré sú využívané ako súčasť staveniska. 
Starosta  informoval  poslancov  o stretnutiach  s uchádzačmi  o byty,  ktorí  boli  schválení 
poslancami OZ. Stretnutia sa konali v termínoch  14.3.2012  a 18.4.2012, na poslednom stretnutí 
boli už vylosované aj jednotlivé byty a pridelené nájomníkom. Podrobná správa o prideľovaní 
bytov je prílohou zápisnice.
Po kolaudácii  sa podpíšu nájomné zmluvy,  vyberie  sa 6 násobok mesačného nájomného ako 
finančná zábezpeka a prvé nájomné začnú nájomníci splácať za mesiac júl 2012. Úver sa začína 
splácať od 07/2012 z nájomného, tak aby nebol zaťažený rozpočet obce.

13) Prerokovanie platu starostu 
Na základe § 4 ods.  4  zákona č.  253/1994 Z.z.  o právnom postavení  a platových pomeroch 
starostov  obcí  a primátorov  miest,  obecné  zastupiteľstvo  opätovne  ráz  ročne  plat  prerokuje. 
Poslanci prerokovali schválený plat starostu obce a nemajú k nemu výhrady. 



14) Schválenie zápisu za rok 2011 do kroniky obce
Starosta  obce predložil  poslancom návrh zápisu za rok 2011 do kroniky obce od kronikárky 
p.Adámikovej. Poslanci návrh zápisu za rok 2011 schvaľujú na zápis do kroniky obce.
15)Vydanie knižnej publikácie
Starosta  informoval  poslancov  o príprave  a činnosti  na  vydanie  knižnej  publikácie  o obci 
Kocurany pri príležitosti 900. výročia I. písomnej zmienky o obci. Zatiaľ sa zbierajú podklady, 
fotografie, listiny a iný materiál. Na prácach sa podieľajú p. Grešner (fotograf a zostavovateľ), p. 
Geczyová (odborný konzultant), kronikárka obce, starosta, poslanci a oslovení občania obce. Je 
potrebné zistiť výšku nákladov na spracovanie pri náklade max. 300 ks.
16) Zmluva o spolupráci s RKC Prievidza
Regionálne  kultúrne  centrum  v Prievidzi  spolupracuje  s obcami  pri  organizovaní  kultúrnych 
a spoločenských podujatí. Na Obecný úrad bola doručená zmluva o spolupráci na rok 2012 spolu 
s vyhodnotením  spolupráce  za  predchádzajúci  rok  2011.  Ročný  min.  poplatok  činí  30,-  €. 
Poslanci zmluvu o spolupráci schválili.
17) Návrh zmluvy o audítorskej činnosti
Starosta obce predložil poslancom zmluvu o audítorskej činnosti s audítorkou p. Ing. Korcovou 
zo Žiaru nad Hronom. Odmena za audítorské služby je 400,- €. Poslanci zmluvu schválili.
18) Informácia o pracovnom rokovaní
-  Starosta  obce  informoval  poslancov  o pracovnom rokovaní,  ktoré  sa  uskutočnilo  2.4.2012 
s pracovníčkou  TSK  Beatou  Balkovou,  ktorá  vykonáva  zastúpenie  v Bruseli.   Stretnutia  sa 
zúčastnil  primátor  mesta  Bojnice  a starostovia  a starostky  z obcí:  Opatovce  n.  Nitrou,  Koš, 
Sebedražie,   Malinová,  Nitrica,  pracovníčka  ZMO  Hornej  Nitry.  Prítomní  boli  informovaní 
o možnostiach  čerpania  finančných prostriedky z EÚ v novom programovacom období 2014-
2020,  o pripravovanom energetickom  zhodnotení  verejných  budov  a forme  financovania.  Vo 
vzájomnej diskusií si prítomní vymenili skúsenosti z danej problematiky.
-  Zástupcovia  obce  sa  dňa  19.4.2012  zúčastnili  na  pracovnom  rokovaní  v obci  Lukoveček, 
ktorého  predmetom  boli  výmenné  návštevy  a  pripravované  stretnutia  občanov  oboch  obcí, 
organizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce.
12) Rôzne
-  starosta  informoval  prítomných  o zámere  speváčok  zo  skupiny  Hrabovka,  dokončiť 
reprezentatívne oblečenie ušitím kabátika a predložil návrh, aby zo strany obce bolo schválené 
spolufinancovanie  ušitia,  nákupu  látky  a ozdobného  lemu,  poslanci  návrh  podporili  a bude 
schválený po predložení výdavkových dokladov, max. do výšky 200,- €
- dňa 23.4.2012 o 9,00 hod. sa uskutoční stretnutie predstavenstva  pozemkových úprav, ktoré 
zvoláva  Obvodný  pozemkový  úrad  v Prievidzi  spolu  so  zhotoviteľom.  Starosta  predložil 
poslancom spracovanú mapu – ako návrh na usporiadanie pozemkov do jednotlivých blokov.
- v dňoch 20. a 21.4.2012 sa uskutoční čistenie obce, ako súčasť dní zeme 
13) Diskusia
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom rokovania.
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 20.4.2012 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

Overovali:  ............................................. .....................................................
                        Milan Šemrinec                                              Roman Šandor



Závery z rokovania
 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany,

konaného dňa 20.4.2012 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 315 / 13 /2012  v ktorom berie na vedomie  :    

a) kontrolu plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ
b) čerpanie rozpočtu za rok 2011
c) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
d) stanovisko audítora k účtovnej závierke za rok 2011
e) informáciu o vydaní smernice o slobodnom prístupe k informáciám
f) informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podaných majetkových priznaniach
g) informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach obdobia 05-06/2012
h) správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2012
i) informáciu o schválení dotácie na vypracovanie dodatku č.1 k územnému plánu obce
j) informácie o výstavbe bytovky II. etapa a o stretnutiach s uchádzačmi o byty
k) informácie o prípravách na vydanie knižnej publikácie o obci Kocurany.
l) informáciu o pracovnom rokovaní dňa 2.4.2012 na Obecnom úrade v Kocuranoch
m) informáciu o pracovnom stretnutí v obci Lukoveček
n) informáciu o prebiehajúcich pozemkových úpravách

Uznesenie č. 316 / 13 /2012  v     ktorom určuje:  

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Milan Šemrinec, p. Roman Škandík
     
Uznesenie č. 317 / 13 /2012  v ktorom     schvaľuje:  

a) program rokovania 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
 4) Kontrola uznesení
 5) Čerpanie rozpočtu za rok 2011
     Schválenie záverečného účtu za rok 2011
     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu z rok 2011 

      6) Návrh smernice o slobodnom prístupe k informáciám
      7) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
      8) Žiadosti občanov 
      9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
     10) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2012
     11) Spracovanie územného plánu obce – Doplnok č. 1
     12) Výstavba bytovky – II. etapa
     13) Prerokovanie platu starostu obce
     14) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2011
     15) Vydanie knižnej publikácie
     16) Návrh zmluvy o spolupráci s RKC Prievidza



     17) Návrh zmluvy o audítorskej činnosti
     18) Informácia o pracovnom rokovaní 
     19) Rôzne
     20) Diskusia
     21) Schválenie záverov rokovania

22) Záver
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 
bez výhrad.

      bežné príjmy              115 635,45 €                              
      bežné výdavky   83 196,92 €  

                        bilancia bežného rozpočtu           + 32 438,53 €           
 
      kapitálové príjmy   14 311,10  €                                   

              kapitálové výdavky             491 415,19 €
      bilancia kapitálového rozpočtu     - 477 104,09  €     

bilancia bežného + kapitálového rozpočtu   - 444 666,56 €     

      finančné operácie príjmové 490 707,83 €                
      finančné operácie výdavkové              26 989,08 €               
      bilancia finančných operácií        + 463 718,75  €          

      príjmy celkom                           620 654,38 €                                
      výdavky celkom   601 601,19 €                                        
      bilancia hospodárenia obce                 19 053,19 €
                                                                                          

Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  sumu  11.678,73  €,  čo  sú  nepoužité  finančné  prostriedky 
rezervného  fondu predchádzajúcich  období,  vrátiť  naspäť  do  rezervného  fondu a prostriedky 
vo výške 7.374,46 € použiť na tvorbu ostatného peňažného fondu obce a v roku 2012 ich zapojiť 
cez príjmové finančné operácie do rozpočtu obce na bežné výdavky.
c)  1. úpravu rozpočtu obce Kocurany na rok 2012 v rámci rozpočtových podpoložiek vo výške 
7.920,- €, bez zmeny celkového rozpočtu, v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov
d) zapojenie rezervného fondu vo výške 11.678,73 € do rozpočtu obce
e) zapojenie peňažného fondu vo výške 7.374,46 € do rozpočtu obce 
f) vyčlenenie spoluvlastníckeho podielu pre p. Cachovanovú Antóniu, bytom Kocurany č. 6, nar. 

12.7.1947  z  parcely  č.197  trvalý  trávnatý  porast   v k.ú.  Kocurany,  kde  podielovými 
spoluvlastníkmi je Obec Kocurany v podiele 66/100-inách a Antónia Cachovanová v podiele 
34/100-inách, podľa geometrického plánu číslo 208-21/2012 zo dňa 23.2.2012, podľa ktorého 
oddelením z parcely  EKN  č.  197  vzniká  nová  parcela  CKN  č.  598/5  o výmere  477  m2. 
Podmienkou súhlasu je predloženie zmluvy o zrušení spoluvlastníctva na parcele č. 197 tak, 
že jediným spoluvlastníkom ostane Obec Kocurany v 1/1.      

g) realizáciu plánovaných kultúrnych a športových podujatí v období máj – jún  2012
h)  spracovanie Zmien a doplnkov č.1 k platnému územnému plánu spracovateľom Ing. arch. 

Szalayom a spôsob financovania vo výške 4.776,-  z dotácie a 7.164,- € z vlastných zdrojov
i) zápis do kroniky obce za rok 2011
j) zmluvu o spolupráci s RKC Prievidza  a poskytnutie finančného príspevku vo výške 30,- € 
k) zmluvu o audítorskej činnosti s Ing. Korcovou  za poplatok 400,- €
l) poskytnutie príspevku na slávnostné oblečenie pre folklórnu skupinu Hrabovka maximálne do  
   výšky 200,- €



Uznesenie č. 318 / 13 /2012  v ktorom     prerokovalo:  

a) plat starostu obce bez výhrad

Uznesenie č. 319 / 13 /2012  v ktorom     splnomocňuje:   

a) Ing.  Jozefa  Hianika  zástupcu starostu  obce  na podpísanie  dodatku č.  1  k zmluve 03/2010 
s Obecnými službami  Kocurany s.r.o.  za prenájom pozemkov parcelné čísla 665/ 3 ,4, 5, 6, 7, 
8, v cene 5,- € za m2, ktoré sú využívané ako súčasť staveniska bytovky II. etapa

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

V Kocuranoch 20.4. 2012                           Zapísal: ...........................................
         Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                   ....................................
 Milan Šemrinec                                              Roman Škandík

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


