Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 27.4.2016
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
4) Schválenie programu rokovania
5) Kontrola uznesení
6) Žiadosti občanov
7) Odpadové hospodárstvo v obci
8) Príprava realizácie schválených zámerov v obci
9) Príprava kultúrnych podujatí
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) 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 zapisovateľa zápisnice bol určený Ján Škandík a za overovateľov zápisnice Miroslav Synko a
Peter Ďureje.
3) Schválenie programu 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. Oproti
návrhu programu starosta navrhol vypustiť bod č.3 Sľub poslanca OZ, ktorý zostal po prepise
pozvánky. Poslanci schválili navrhovaný program s vypustením bodu č.3.
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia
č.431/4/2015 body a) b) zostávajú v trvaní. Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ boli
splnené.
5) Žiadosti občanov
 o prenájom pozemku zapísaného na LV č.1139 ako parcela registra „C KN“ č.827 ostatná
plocha o výmere 1344 m2 požiadali Ing. Petra Briatková a Branislav Briatka, bytom
Kocurany č.129. Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Nájomca je vlastníkom a užívateľom susedných nehnuteľností
evidovaných na LV č.304 a to parcely registra C KN č.556, záhrada s výmerou 673 m 2 a
parcely č. 555/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 543 m 2. Pozemok č. 827 sa po
pozemkových úpravách zapísal do vlastníctva Obce Kocurany. Nájomca sa o tento pozemok
staral aj predtým, udržiaval ho kosením. Aj naďalej plánuje tento pozemok využívať ako
pasienok a na kosenie a sušenie sena. Ak nájde Obec pre tento pozemok iné využitie, bude
nájomná zmluva vypovedaná.
6) Odpadové hospodárstvo v obci
Starosta obce informoval prítomných, že spoločnosť Natur Pack, a.s. Bratislava získala certifikáciu
Organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV), a preto na základe uzatvorenej zmluvy o
budúcej zmluve s obcou Kocurany, požiadali o podpis Zmluvy o zabezpečení systému združeného

nakladania s odpadmi z obalov v spojitosti s §59 ods.2 a násl. zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.
Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Natur Pack, a.s. Bratislava.
7) Príprava realizácie schválených zámerov v obci
Prítomní poslanci sa zaoberali schválenými investičnými zámermi obce na rok 2016, ako sú:
- rozšírenie kamerového systému v obci (len ak bude schválená dotácia z PRV2014-2020)
- kanalizačné prípojky k stavbám vo vlastníctve obce – po spustení kanalizácie STVS a.s.
- úprava ihriska v hornom konci – úprava terénu okolo senníka a k potoku
- vybudovanie toaliet na cintoríne a výstavba kolumbária – v súčinnosti s Obecnými službami s.r.o.
- výmena okien na budove bývalej školy – podaná žiadosť na MF SR, realizácia po schválení
- štúdia výstavby novej ulice – poslanci schválili jej vypracovanie
- bola vyhlásená výzva v rámci cezhraničnej spolupráce – poslanci schválili zapojenie sa do výzvy
- na základe požiadaviek občanov bola vykonaná kontrola obecného rozhlasu, urobené zmeny v
osadení niektorých reproduktorov a doplnené tri kusy nových
8) Príprava kultúrnych podujatí
Starosta informoval o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.
30.4. - stavanie Mája – na námestie a pri kaplnku, hudba Marián Antol Opatovce nad Nitrou,
občerstvenie
5.5. - sa uskutoční návšteva starostov z Moravy, za účelom rozšírenie spolupráce s okolitými
obcami Opatovce nad Nitrou, Šútovce a mestom Bojnice. Stretnutie organizujú Obce Kocurany a
Lukoveček.
7.5. - uskutoční sa X. výstup na Maguru, môžu sa zúčastniť aj občania obce Kocurany
8.5. - pripravujeme podujatie Deň matiek a súťaž o najchutnejší koláč o 17.00 hod. v KD, program
pripravujú deti z obce pod vedením A. Hepnerovej, ďalej sa s programom skladania vienka neveste
predstaví FS Košarinka z Temeša. Občerstvenie zabezpečí obecný úrad.
11. a 12.6 – uskutoční sa návšteva družobnej obce Lukoveček, poslanci oslovia športovcov a
občanov, ktorí majú záujem návštevy sa zúčastniť.
9) Rôzne

starosta informoval prítomných o potrebe zakúpenie novej kopírky A3, pôvodná už
doslúžila, oprava je nerentabilná. Kopírku opätovne zakúpi spoločnosť Obecné služby Kocurany
s.r.o., ktorá požiadala o dotáciu v sume 1.300,- €. Poslanci účelovú dotáciu schválili.

Pripravuje sa zber železa v spolupráci so Zbernými surovinami a.s. Žilina, kontajner by bol
na víkend umiestnený v športovom areáli, zber zabezpečia DHZ Kocurany

poslancom bol predložený návrh na úpravu Úhrad za služby a využívanie obecného
majetku, ktorý bol odsúhlasený podľa prílohy
10) Diskusia
Prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov.
11) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.
12) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Kocuranoch 27.4.2016

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

Zapísal: ....................................................
Ján Škandík
.....................................................
Peter Ďureje

Závery z rokovania
15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 27.4.2016
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 473 /15 /2016 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, s tým že uznesenia číslo
431/4/2015 body a), b) zostávajú v trvaní
b) informácie o prípravách realizácie schválených zámerov v obci
c) informáciu o kontrole obecného rozhlasu a vykonaných zmenách a úpravach v osadení
reproduktorov
d) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
e) informáciu o potrebe zakúpenia novej čiernobielej kopírky formátu A3
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 474 /15 /2016 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ p. Jána Škandíka
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslava Synka a Petra Ďureje
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 475 /15 /2016 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Odpadové hospodárstvo v obci
7) Príprava realizácie schválených zámerov v obci
8) Príprava kultúrnych podujatí
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver
b) prenájom pozemku zapísaného na LV č.1139 ako parcela registra „C KN“ č.827 ostatná plocha
o výmere 1344 m2 požiadali Ing. Petra Briatková a Branislav Briatka, bytom Kocurany č.129.
Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nájomca je
vlastníkom a užívateľom susedných nehnuteľností evidovaných na LV č.304 a to parcely registra C
KN č.556, záhrada s výmerou 673 m2 a parcely č. 555/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou
543 m2. Pozemok č. 827 sa po pozemkových úpravách zapísal do vlastníctva Obce Kocurany.
Nájomca sa o tento pozemok staral aj predtým, udržiaval ho kosením. Aj naďalej plánuje tento
pozemok využívať ako pasienok a na kosenie a sušenie sena. Ak nájde Obec pre tento pozemok iné
využitie, bude nájomná zmluva vypovedaná.
Predaj nehnuteľností bol schválený 3/5 väčšinou zvolených poslancov obce Kocurany.
c) uzatvorenie a podpis Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
v spojitosti s §59 ods.2 a násl. zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch so spoločnosť Natur Pack, a.s.
Bratislava, ktorá získala certifikáciu Organizácie zodpovednosti výrobcov

d) zadanie vypracovania štúdie výstavby novej ulice v súlade s platným územným plánom obce
e) zapojenie sa do výzvy o cezhraničnej spolupráci s obcou Lukoveček
g) pre spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. dotáciu v sume 1.300,- € na zakúpenie
čiernobielej kopírky formátu A3
h) Úhrady za služby a využívanie obecného majetku podľa prílohy
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

V Kocuranoch 27.4.2016

Zapísal:

Overovali: .....................................
Miroslav Šemrinec

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

...........................................
Ján Škandík
........................................
Zdenek Bránik

