
 Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 27.7.2016

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM podľa pozvánky na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci
9) Pripravované kultúrne a športové podujatia

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 zapisovateľku zápisnice bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice Ján Škandík a
Zdenek Bránik.
3) Schválenie programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Predložený  návrh  programu  rokovania  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  a  web  stránke  obce.
Poslanci schválili navrhovaný program.
4) Kontrola uznesení.
Kontrolu  uznesení  predložil  poslancom  starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Uznesenia  boli
splnené. 
5)  Žiadosti občanov
-  Humajová   Lenka  a Nováček  Marek  bytom  Kocurany  191  byt  č.  10  požiadali  o ukončenie
nájomného vzťahu. Poslanci žiadosť prerokovali a následne schválili ukončenie nájomnej zmluvy
na byt  191/10 k 31.8.2016
-  žiadosť  o pridelenie  2-izbového  bytu  podali  Michal  Gatial,  Francisciho  21/1,   Prievidza  a
Rozália  Bokorová,  Kubíka  3/4,   Prievidza.  Poslanci  žiadosť  prerokovali   a zaradili
žiadateľov do zoznamu uchádzačov o 2- izbový byt.
-  Obecné  zastupiteľstvo  následne  schválilo  pridelenie   2-izbového  bytu  č.191/10  pre  Michala
Gatiala, Francisciho 21/1, Prievidza a Rozáliu Bokorovú,Kubíka 3/4, Prievidza od 1.9.2016.
-   o ukončenie nájomného vzťahu požiadali  p. Tomáš Kuzma  a Lucia  Hevessyová, Kocurany
189/3.  Poslanci  žiadosť prerokovali  a schvaľujú ukončenie  nájomnej  zmluvy na byt  č.  189/3  k
31.8.2016.
- žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu podali Klaudia Penteková, Krmana 7/3, Prievidza, Anton
Kopecký,  M.  Hodžu  344/4,  Prievidza.  Poslanci  žiadosť  prerokovali   a zaradili  žiadateľov  do
zoznamu uchádzačov o 3- izbový byt.
- Obecné zastupiteľstvo následne schválilo pridelenie 3-izbového bytu Klaudia Penteková, Krmana
7/3, Prievidza a Anton Kopecký, M. Hodžu 344/4, Prievidza od 1.9.2016.
- o ukončenie nájomného vzťahu požiadali  Peter  Horniak a Martina Škandíková, Kocurany 191/4.
Poslanci žiadosti prerokovali a schvaľujú  ukončenie nájomnej zmluvy na byt  191/4 k 31.8.2016.
-  žiadosť  o pridelenie  2-izbového  bytu  podala  Anna Nedeljaková,  Mojmírová  676/16,  Bojnice.
Poslanci žiadosť prerokovali  a zaradili žiadateľku do zoznamu uchádzačov o 2- izbový byt.
-  Obecné  zastupiteľstvo  následne  schválilo  pridelenie  2-izbového  bytu  pre  Anna  Nedeljaková,
Mojmírová 676/16, Bojnice od 1.9.2016.



6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 predložila poslancom p. Špeťková. Celkové plnenie príjmov je vo
výške 126.576,54 € na 32,13 % a čerpanie výdavkov je vo výške 75.295,70 € na 36,40 %. Rozdiel
príjmov  a výdavkov  je  vo  výške  51.280,84  €.  Výška  schváleného  rozpočtu  je  v príjmovej
a výdavkovej časti 394.000,- €. 
Vzhľadom k ďalším zámerom obce bol poslancom predložený návrh na 2. úpravu rozpočtu, ktorá je
prílohou  zápisnice.  Celková  výška  rozpočtu  sa  nemení.  Zmeny  nastali  len  v presunoch  na
jednotlivých rozpočtových položkách v príjmovej aj výdavkovej časti. 
7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
Starosta oboznámil poslancov s postupom pripájania sa jednotlivých domácností ku kanalizácii. Na
Obecnom úrade je potrebné podať ohlásenie drobnej stavby.  Majiteľ nehnuteľnosti ďalej  vyplní
žiadosť  o pripojenie  nehnuteľnosti  na  verejnú  kanalizáciu,  ktorú  s listom vlastníctva  doručí  na
Zákaznícke  centrum  Stredoslovenskej  vodárenskej  prevádzkovej  spoločnosti  a.s.  Prievidza.
Kontrola prípojky bude vykonaná na pripojenej a nezasypanej prípojke. 
V rámci obce je potrebné odkanalizovať budovu Obecného úradu, bytovky, budovy bývalej školy
a Dom smútku.
8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci.
Z dôvodu prijatia nového zákona o odpadoch je obec povinná  zabezpečiť likvidáciu bioodpadu.
Starosta predložil poslancom ponuku na zakúpenie kompostérov pre občanov v objeme 450 l za
cenu  45,-  €.  Občania  by  kompostér  dostali  do  prenájmu  zdarma.  V prípade  potreby  druhého
kompostéru si ho budú môcť zakúpiť za cenu 45,- € .
Poslanci vykonajú prieskum záujmu občanov o kompostéry, aby sa zistil reálny záujem a mohli sa
kompostéry objednať.
9) Pripravované kultúrne a športové podujatia
-  v rámci  schváleného  plánu  kultúrnych  a  športových  podujatí  sa  v termíne  20.8.-21.8.2016
uskutoční návšteva občanov z družobnej obce Lukoveček. Ako tradične bude spojená s kultúrnym
a športovým  podujatím  Rozlúčka  s prázdninami  na  tému  Dožinky  v Kocuranoch.  Pre  hostí  aj
domácich bude pripravený kultúrny program a občerstvenie.
- starosta oboznámil poslancov s možnosťou doobjednať magnetky obce, o ktoré bol veľký záujem. 
  Poslanci schválili objednanie 120 ks magnetiek.
- dňa 11.9.2016 sa uskutoční  omša na hody v Kocuranoch, po ktorej bude pripravený program
a občerstvenie pre občanov
10) Rôzne
- v rámci bodu rôzne neboli žiadne pripomienky 
11)  Diskusia
Prebiehala počas prerokovávania jednotlivých bodov.
12) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia a závery boli schvaľované priebežne, pri každom bode rokovania samostatne.
13) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.   

V Kocuranoch 27.7.2016                    Zapísala:  ....................................................
                       Eva Špeťková

Overovali:  .......................................                                    .....................................................
Ján Škandík                                                                        Zdenek Bránik           



Závery z rokovania
 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 27.7.2016

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 483 /18 /2016  v ktorom berie na vedomie  :  
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
b) správu o plnení rozpočtu k 30.6.2016 a návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2016
c) informácie o realizácii pripájania domácností na verejnú kanalizáciu
d) informácie o kultúrnych a športových podujatiach v obci

       hlasovanie poslancov: za:                  3
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    2

Uznesenie č. 484 /17 /2016  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ p. Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Ján Škandík a Zdenek Bránik

       hlasovanie poslancov: za:                  3
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    2

Uznesenie č. 485 /17 /2016  v     ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva
      4)   Kontrola uznesení 

5) Žiadosti občanov
6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
7) Realizácia pripájania na verejnú kanalizáciu
8) Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
9) Pripravované kultúrne a športové podujatia
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

b) ukončenie  nájomného  vzťahu  v  byte  č.  191/10  s  nájomníkmi  –  Lenka  Humajová  a Marek
Nováček, Kocurany č.191/10 ku dňu 31.8.2016. 
c)  zaradenie do zoznamu uchádzačov o 2 izbový nájomný byt Michala Gatiala, Francisciho 21/1,
Prievidza a Rozáliu Bokorovú, Kubíka 3/4,  Prievidza  a pridelenie  2 izbového nájomného bytu
č.191/10  Michalovi  Gatialovi,  Francisciho  21/1,  Prievidza  a Rozálii  Bokorovej,  Kubíka  3/4,
Prievidza od 1.9.2016.
d)  ukončenie nájomného vzťahu v byte č. 189/3 – Tomáš Kuzma a Lucia Hevessyová Kocurany
189/3 ku dňu 31.8.2016. 
e)  zaradenie do zoznamu uchádzačov o 3 izbový nájomný byt  Klaudia Penteková, Krmana 7/3,
Prievidza a Anton Kopecký, M. Hodžu 344/4, Prievidza  a pridelenie 3 izbového nájomného bytu
č.189/3  Klaudia Penteková, Krmana 7/3, Prievidza a Anton Kopecký, M. Hodžu 344/4, Prievidza
od 1.9.2016.
f)  ukončenie nájomného vzťahu v byte č. 191/4 – Peter Horniak a Martina Škandíková Kocurany
191/4 ku dňu 31.8.2016. 
g)  zaradenie  do  zoznamu  uchádzačov  o  2  izbový  nájomný byt  Anna Nedeljaková,  Mojmírová
676/16, Bojnice a pridelenie 2 izbového nájomného bytu č.191/4 Anna Nedeljaková, Mojmírová
676/16, Bojnice od 1.9.2016.



h)  2. zmenu rozpočtu obce Kocurany podľa prílohy. Celková výška rozpočtu zostáva nezmenená
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 394.000,- €.
i) vykonanie prieskumu na záujem o domáce kompostovanie a prenájom kompostérov zdarma
j) objednanie 120 kusov magnetiek obce Kocurany
 
 

       hlasovanie poslancov:      za:                  3
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0      

neprítomní:    2

V Kocuranoch  27.7.2016                                      Zapísala:                ...........................................
       Eva Špeťková

Overovali:   .....................................                                         ........................................
                              Ján Škandík                                                             Zdenek Bránik
 

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


