
Zápisnica z  21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 17.4.2013

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 
Miroslav Škandík, Ján Škandík.

3)  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program  21.  zasadnutia  OZ  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce,  na  úradnej  tabuli 
a doručený poslancom OZ. Predložený program  bol schválený: 
        4)  Kontrola uznesení

 5)  Návrh VZN č. 58 o územnom pláne obce Kocurany, zmeny a doplnky č.1
 6)  Návrh VZN č. 59 o nakladaní s odpadmi
 7)  Vyhodnotenie inventúr za rok 2012
  8) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
      Stanovisko hlavného kontrolóra
  9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2012
10) Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
11) Informácie o oslavách 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
12) Nájomné byty - žiadosti
13) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
14) Prehodnotenie platu starostu
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver

4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z 
20. zasadnutia dňa  6.2.2013 boli splnené.

5) Návrh VZN č. 58/2013 o územnom pláne obce Kocurany, zmeny a doplnky č.1
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj Ing. arch. Gabriel Szalay, ktorý informoval 
prítomných o riešení Zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu obce Kocurany. Do územného 
plánu boli zapracované úpravy,  ktoré nastali  v súvislosti s legislatívnymi zmenami,  ako napr. 
zákona o ochrane prírody, o pohrebiskách, definovanie ochranného pásma a pod. Zároveň, boli 
do územného plánu zapracované zámery obce na budúce obdobia. Návrh Zmien a doplnkov č.1 
územného  plánu  obce  bol  vyvesený  na  pripomienkovanie  občanom  a  bol  preskúmaný 
nadriadeným  orgánom.  Poslanci  schválili  zmeny  a doplnky  územného  plánu  obce.  Starosta 
predložil poslancom návrh VZN č. 58 o územnom pláne obce Kocurany, zmeny a doplnky č. 1. 
Poslanci návrh VZN schválili.

6) Návrh VZN č. 59 o nakladaní s odpadmi
Obec  Kocurany  má  platné  VZN  o odpadoch  č  25/2004.  Na  základe  legislatívnych  zmien 
vyplynuli pre obec nové skutočnosti, ktoré sú zapracované v návrhu predkladaného VZN. 
Systém zberu  komunálneho odpadu v obci sa nemení, naďalej to bude 1 x týždenne. V návrhu 
VZN sú popísané jednotlivé druhy odpadov, ich zber a nakladanie s nimi. 



Pribudla  nová  komodita  odpadov  a  to  biologicky  rozložiteľný  odpad.  V rámci  obce  počas 
verejných  stretnutí  s občanmi  a  formou  letákov,  boli  občania  už  od  roku  2008  informovaní 
o nakladaní s bioodpadom a spôsobe ako sa s ním nakladať. Propagáciou boli informovaní ako si 
zhotoviť  vlastné  kompostovisko,  ako  kompostovať  a využívať  získaný  kompost.  Mnohí  si 
kompostér zakúpili, alebo zhotovili svojpomocne. Získaní kompost spätne využívajú na svojich 
súkromných  záhradách.  Vzhľadom  na  vyššie  uvádzané,  Obec  nezavádza  zber  biologicky 
rozložiteľného odpadu, nakoľko aspoň 50 % občanov kompostuje na svojich nehnuteľnostiach.  
Výnimkou je zber rastlinného oleja, ktorý sa zbiera a likviduje oprávnenou organizáciou. Tiež 
bol doplnený kontajner na zber šatstva, topánok a hračiek. V tomto roku bolo zakúpených 20 ks 
nových 110 l  smetných nádob.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh VZN č.59/2013 schválilo, ktorým sa zároveň zruší VZN 
č. 25/2004.

7) Vyhodnotenie inventúr za rok 2012
Inventarizácia  sa  uskutočnila  k 31.12.2012.  Fyzické  kontroly  boli  vykonané  v období  od 
1.1.2013  do  20.1.2013.  Inventarizovaný  bol  majetok  obce  vrátane  drobného  majetku  podľa 
umiestnenia v jednotlivých budovách. Zároveň bola vykonaná dokladová inventarizácia účtov, 
pohľadávok a záväzkov. Z inventarizácie sú urobené inventarizačné súpisy, inventarizačný zápis 
a vyraďovací zápis o drobnom majetku a spôsob jeho likvidácie. Poslanci inventarizáciu majetku 
vzali na vedomie.

8) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012.
    Stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh záverečného účtu predložila poslancom p. Špeťková:
Hospodárenie  obce  sa  riadilo  podľa  schváleného  rozpočtu  na  rok  2012.Rozpočet  obce  bol 
schválený  obecným zastupiteľstvom dňa   16.12.2011   uznesením číslo  306/10/2011/  bod  e) 
nasledovne:
bežné príjmy :               143 614 €   bežné výdavky :                 76 750 €     rozdiel: +    66 864  € 
kapitálové príjmy:         381 320 €   kapitálové výdavky:         671 784 €     rozdiel: -  290 464  €
finančné operácie príj.: 265 600 €   finančné operácie výdav.:   42 000 €     rozdiel: + 223 600  €
celkom  príjmy:           790 534 €   celkom výdavky:             790 534  €    rozdiel:  0 €
Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

- prvá zmena schválená dňa 20.4.2012 uznesením OZ 317/13/2012 bod c) 
- druhá zmena schválená dňa 20.6 2012 uznesením OZ 326/15/2012 bod f) 
- tretia zmena schválená dňa 12.9.2012 uznesením OZ 330/16/2012 bod g) 
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2012 uznesením OZ 341/19/2012 bod b) 
- piata  zmena  schválená dňa 19.12.2012 rozhodnutím starostu na základe uznesenia č. 

296/7/2011 bod c)

Upravený rozpočet  obce k 31.12.2012 v EUR
Rozpočet Skutočnosť

k 31.12.2012
Príjmy celkom 835.177,00 833.191,13
Výdavky celkom 835.177,00 813.803,67
Hospodárenie obce – prebytok      0 +19.387,46

z toho :
Rozpočet Skutočnosť

k 31.12.2012
Bežné príjmy 167.424,00 165.985,04
Bežné výdavky   82.444,00   77.248,25
Prebytok bežného rozpočtu 84.980,00    88.736,79



Rozpočet Skutočnosť 
k 31 12 2012

Kapitálové príjmy 376.096,00 376.096,00
Kapitálové výdavky 710.533,00 694.453,72
Schodok kapitálového rozpočtu - 331.437,00  - 318.357,72

Rozpočet Skutočnosť 
k 31 12 2012

Príjmové finančné operácie 291.657,00 291.110,09
Výdavkové finančné operácie 42.200,00  42.101,70
Hospodárenie z fin. operácií 249.457,00    249.008,39

Poslanci vzali čerpanie rozpočtu na vedomie. Podrobné členenie je prílohou zápisnice

Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2012:
Zostatky účtov a pokladňa:
VÚB banka   bežný účet     22.595,07 €              Účet cudzích prostriedkov   54.750,00 €  
Prima banka  bežný účet     29.038,98 €              Sociálny fond                            224,66 € 
Prima banka  účelový účet  21.456,00 €             Spolu                                     54.974,66 € 
Pokladňa                                1.272,07 €
Spolu                                    74.362,12 €

Rozdiel :     19.387,46 €
Skutočné príjmy                -  833.191,13 €         Skutočné výdavky             -  813.803,67 €  

Rozdiel:     19.387,46 €
V priebehu rozpočtového roka bol dosiahnutý prebytkový  bežný rozpočet vo výške 88.736,79 € 
a schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 318.357,72 €. 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 :     19.387,46 €.
Výsledok  hospodárenia  vo výške 19.387,46 €  predstavuje   zostatok  finančných operácií, 
ktorých súčasťou je nevyčerpaný rezervný fond výške 11.678,73 € a 7.708,73 € prebytok 
z hospodárenia bežného rozpočtu.  Nepoužitý rezervný fond z predchádzajúcich období vo 
výške  11.678,73  €  navrhujeme vrátiť  späť  do  rezervného  fondu a čiastku   z  prebytku 
hospodárenia  bežného  rozpočtu  7.708,73  €  navrhujeme  ako  zostatok  prostriedkov 
z predchádzajúceho rozpočtového roka zaradiť do peňažného fondu obce a zapojiť ich do 
príjmovej časti finančných operácií rozpočtu roku 2013.                     
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:   - 229.620,93 € 
Obec Kocurany na základe uvedeného výsledku hospodárenia za rok 2012 netvorí rezervný 
fond.  
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu a navrhol prijať záverečný účet 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Poslanci  boli  oboznámení  so  správou nezávislého  audítora  Ing.  Korcovej,  Žiar  nad  Hronom 
k účtovnej závierke za rok 2012.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a audítora  a schválili záverečný účet 
za rok 2012 bez výhrad.



9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2012
Starosta obce predložil návrh zápisu do kroniky za rok 2012 od p. Adámikovej, kronikárky obce. 
V zápise sú zachytené  udalosti  roka 2012,  športové,  kultúrne a spoločenské podujatia  v obci, 
ktoré mali vplyv na život občanov v Kocuranoch. Poslanci zápis do kroniky schválili.

10) Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil správu o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 
2013.  V tomto  období  bola  vykonaná  kontrola  pokladne  a stav  záväzkov  a pohľadávok 
k 31.3.2013. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.

11) Informácie o oslavách 900. výročia I. písomnej zmienky o obci 
Oslavy 900. výročia sa uskutočnia v dňoch 5., 6. a 7. júla 2013. Organizačný výbor pripravil 
predbežný scenár osláv. V piatok sa uskutoční v spolupráci so štátnym archívom Bojnice a RKC 
Prievidza  výstava  historických  dokumentov,  fotografií,  starožitnosí  a zaujímavostí  z obce. 
Pokračovať  bude  stretnutie  s rodákmi,  ocenenia  občanov, zápisy  do  pamätnej  knihy  obce, 
divadelné predstavenie detí z obce a hudobné vystúpenie skupiny Muzička.
V sobotu je pripravený hlavný program so sprievodom po obci, vystúpenie hudobných skupín 
a večerná zábava.
V nedeľu sa pripravuje svätá omša a popoludňajší kultúrny program. 
Na  pracovnom  rokovaní  organizačného  výboru  24.4.2013  budú  spresnené  ďalšie  detaily 
programu, konkrétni účinkujúci.
Na ocenenie boli navrhnutí a schválení: 
Ondrej Briatka – účastník bojov na ruskom fronte a v SNP, prežil koncentračný tábor
Mária Srnová – aktívna v oblasti kultúry, tvorca rôznych príbehov a scénok
Ing. Jozef Hianik – za rozvoj obce, poslanec OZ tri volebné obdobia
Jozef Škandík – reprezentant v hádzanej, účastník LOH v Soule
Štefan Hepner – chovateľ včelstva, oblastný dôverník
Ďalšie pripravované kultúrne podujatia.:
- stavanie mája 30.4.2013, futbalový turnaj detí, uvítanie detí do života 

12) Nájomné byty – žiadosti
Z dôvodu  zmluvného  ukončenia  platnosti  nájomných  zmlúv  v bytovke  č.  189  a 190,  bude 
potrebné podpísať dodatky zmlúv s nájomníkmi bytov. Nájomníci, ktorým končí trojročná lehota 
prenájmu, podali žiadosti  o predĺženie doby nájmu. Zároveň základe zmeny zákona  im bude 
vrátená  polovica  zábezpeky,  ktorú  uhradili  pri  preberaní  bytov  v roku  2010.  Obecné 
zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce, na podpísanie dodatkov k zmluvám nájomníkov, na 
základe ich žiadostí a zároveň schvaľuje pre týchto nájomníkov zábezpeku vo výške 6 mesiacov.
Obecné  zastupiteľstva  na  základe  vlastnej  žiadosti  pani  Kataríny  Valencínovej  schvaľuje 
ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 192/1.
Obecné zastupiteľstvo zaraďuje do zoznamu uchádzačov p. Danu Cakovú s Dušanom Bezuškom 
a zároveň im schvaľuje pridelenie bytu  č. 192/1.

13) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného záujmu  informovala prítomných o podaní majetkového priznania 
starostu obce, ktoré bolo evidované v registratúrnom denníku obce Kocurany dňa 14.3.2013 pod 
por. č. 65/2013. Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie.

14) Prehodnotenie platu starostu 
1. V zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 
písm.  i)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  obecné 
zastupiteľstvo určuje plat starostu,  a to  podľa ust. § 3 ods. 1 v sume 1.329,- €.



2.  Obecné zastupiteľstvo  podľa  §  4 ods.  2  zákona č.  253/1994 Z.  z.  o   právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže plat 
(určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 70 %.
Obecné zastupiteľstvo plat určený podľa § 3 ods. 1 zvyšuje o 40 %.
Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. spolu - 1.861,- €.

15) Rôzne
 -  Starosta  obce  informoval  poslancov o zasadnutí  dozornej  rady spoločnosti  Obecné služby 
Kocurany  s.r.o.  a zároveň  poslanci  ako  členovia  valného  zhromaždenia  schválili  účtovnú 
závierku a rozdelenie zisku spoločnosti.
-  na Obecný úrad bola doručená požiadavka občanov o zmenu spoja SAD, na cestovanie  do 
práce v nedeľu s odchodom 5.15 hod. z Kocurian – postúpiť SAD Prievidza
- starosta informoval o  projekte Slovenskej sporiteľne „Obce bližšie k vám“ do ktorého sme sa 
zapojili  pod názvom „Spájanie ľudí kultúrou“ a ďalší projekt bude podaný cez nadáciu Tatra 
banky.  Projekty sú zamerané na spolufinancovanie osláv 900. výročia obce. Poslanci podanie 
navrhnutých projektov schválili.  
-  starosta  informoval  poslancov  o stretnutiach  hasičského  zboru,  do  ktorého sa  zapojili  noví 
členovia, mladí ľudia z obce, práve mládeži sa bude venovať p. Jana Čičmancová
-  starosta  informoval  o prácach  na  námestí  obce,  od  17.4.2013  začnú  záhradnícke  práce 
a 24.4.2013  bude  osadená  fontána,  slávnostné  odovzdanie  námestia  bude  30.4.2013  počas 
stavania mája, ostatné detaily a ukončenie prác je plánované do 15.5.2013
- OZ berie na vedomie aktualizáciu vodovodov a kanalizácii Trenčianskeho kraja
-  starosta  informoval  poslancov o zmene  v organizácií  štátnej  správy od 1.10.  2013 –  podľa 
vládneho projektu ESO

11) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.

12) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.

13) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

V Kocuranoch  17.4.2013 Zapísal:  ....................................................
Eva Špeťková

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



Závery z rokovania
 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 17.4.2013 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:

Uznesenie č. 348 /21 /2013  v ktorom berie na vedomie  :    
a) kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ
b) 1.  „Zmeny  a  doplnky  č.  1   Územného  plánu  obce  Kocurany“   v  zmysle  zákona  o 

územnom plánovaní  a stavebnom poriadku č.  50/1976 Zb.  v  znení  neskorších predpisov, 
ktoré vypracoval v roku  2012 autorizovaný architekt Ing.arch. Gabriel Szalay, registrovaný 
Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, s obchodným názvom podnikateľského 
subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi s kolektívom spolupracovníkov.
2.  Stanovisko Obvodného úradu v Trenčíne zo dňa 18.3.2013 pod číslom č.OVaBP-2013-
221/734-1   o  preskúmaní  súladu  návrhu  Zmien  a doplnkov  č.1  Územného  plánu  obce 
Kocurany s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa a so všeobecne záväznými 
právnymi  predpismi,  v  zmysle  §  25  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a 
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

c) dôvodovú správu prípravy VZN č. 59/2013 o nakladaní s odpadmi na území obce
d) informácie o inventúrach v obci
e) správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
f) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Kocurany za rok 2012
g) správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce
h) informácie o prípravách osláv 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
i) informácie o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach
j) informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podaní majetkového priznania starostu 
k) informácie  o zasadnutí  dozornej  rady a valného  zhromaždenia  spoločnosti  Obecné  služby 

Kocurany s.r.o., ktoré schválilo účtovnú závierku a rozdelenie zisku
l) informácie o pokračovaní prác na stavebných úpravách námestia obce
m) informáciu o aktualizácií strategického dokumentu rozvoja verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií Trenčianskeho kraja

Uznesenie č. 349 /21 /2013  v     ktorom určuje:  
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  Miroslav Škandík a Ján Škandík
    
Uznesenie č. 350 /21 /2013  v ktorom     schvaľuje:  
a) program rokovania  20. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
        4) Kontrola uznesení

 5)  Návrh VZN č. 58 o územnom pláne obce Kocurany, zmeny a doplnky č.1
 6)  Návrh VZN č. 59 o nakladaní s odpadmi
 7)  Vyhodnotenie inventúr za rok 2012
 8)  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
      Stanovisko hlavného kontrolóra
  9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2012
10) Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
11) Informácie o oslavách 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
12) Nájomné byty - žiadosti
13) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
14) Prehodnotenie platu starostu
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver



b) 1.  „Zmeny a doplnky č. 1  Územného plánu obce Kocurany“ vrátane záväznej časti, v 
zmysle  zákona  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  č.  50/1976  Zb.  v  znení 
neskorších predpisov, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. 
Gabriel  Szalay,  autorizovaný  architekt,  s  kolektívom  spolupracovníkov  v  roku  2012,  a 
vymedzuje  ich  záväznú  časť,  ktorá  je  súčasťou  všeobecne  záväzného  nariadenia  obce 
Kocurany.
2. "Vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov, obcí,  samosprávnych krajov, právnických 
osôb a verejnosti uplatnených počas prerokovania  „Návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného 
plánu obce  Kocurany“ a  súhlasí  so spôsobom riešenia  pripomienok  a  námietok  v zmysle 
vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

c) Inventarizačný zápis obce Kocurany k 31.12.2012 vrátane zápisu o vyradení majetku a jeho 
likvidácií

d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 
bez výhrad.

      bežné príjmy              165.985,04 €                              
      bežné výdavky   77.248,25 €  

                        bilancia bežného rozpočtu            + 88.736,79 €           
      kapitálové príjmy   376.096,00  €                                   

              kapitálové výdavky               694.453,72 €
      bilancia kapitálového rozpočtu       - 318.357,72  €     

bilancia bežného + kapitálového rozpočtu   - 229.620,93 €     
      finančné operácie príjmové 291.110,09 €                
      finančné operácie výdavkové               42.101,70 €               
      bilancia finančných operácií         + 249.008,39  €          
      príjmy celkom                          833.191,13 €                                
      výdavky celkom  813.803,67 €                                        
      bilancia hospodárenia obce             +  19.387,46 € 

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 7.708,73 € použiť na tvorbu ostatného peňažného fondu obce a v roku 2013 ich zapojiť 
cez príjmové finančné operácie do rozpočtu obce na bežné výdavky.
e) predložený zápis do kroniky obce za rok 2012
f) predĺženie nájomnej zmluvy nájomníkom o ďalšie tri roky, ktorí o to požiadali – príloha č.1
g) nájomníkom v bytovke č.  189 a č.  190 upraviť zábezpeku podľa platnej legislatívy a VZN 

č.56/2012 vo výške 6 násobku mesačného nájomného a zvyšok vrátiť – príloha č.2
h) zaradenie do zoznamu uchádzačov o byty a pridelenie bytu č. 192/1 pre Danu Cakovú, Mišíka 

19/4 Prievidza a Dušana Bezušku, Dúbravská 17/13 Prievidza
i) ukončenie  nájomného  vzťahu  na  základe  vlastnej  žiadosti  s Katarínou  Valencínovou, 

Kocurany č. 192/1 dohodou ku dňu 2.5.2013
j) podľa  §  4 ods.  2  zákona č.  253/1994 Z.  z.  o   právnom postavení  a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat určený podľa § 3 ods. 1 
zvyšuje o 40 %.

k) zmenu  autobusového spoja SAD, na  cestovanie  do práce  v nedeľu s odchodom 5.15 hod. 
z Kocurian, namiesto s odchodom 6.20 hod.

l) podanie projektov k zabezpečeniu osláv 900. výročia I. písomnej zmienky o obci cez nadácie 
Slovenskej sporiteľne a Tatra banky

Uznesenie č. 351 / 21 /2013  v ktorom   odporúča starostovi  :  
a) podpísať dodatky k nájomným zmluvám nájomníkov bytovky č. 189 a č. 190, ktorí si podali 

žiadosti podľa prílohy č.1
b) požiadať o zmenu autobusového spoja v nedeľu s odchodom 5.15 hod. z Kocurian namiesto 

s odchodom 6.20 hod.



Uznesenie č. 352 / 21 /2013  v ktorom   ukladá obecnému úradu  :  
a) Schválené  Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kocurany uložiť na Obecnom 

úrade v Kocuranoch, Obvodnom úrade v Trenčíne a na príslušnom prvostupňovom stavebnom 
úrade,  zverejniť  záväznú  časť  a  doručiť  ju  dotknutým  orgánom  v súlade  s ods.  4  §  27 
stavebného zákona, vyhotoviť registračný list a zaslať na príslušné ministerstvo.

Hlasovanie poslancov za: 3
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 2

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na prijatí:

Uznesenie  č.  353/  21/  2013 v     ktorom OZ schvaľuje    –  všeobecne   záväzné  nariadenie  číslo 
58/2013 o územnom pláne Kocurany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmien a doplnkov č. 1 
Územného  plánu  obce  Kocurany“  a  ktorým sa  mení  a dopĺňa  VZN č.11/1998   o záväzných 
častiach územného plánu obce Kocurany

Uznesenie  č.  354/  21/  2013 v     ktorom OZ schvaľuje    –  všeobecne   záväzné  nariadenie  číslo 
59/2013 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Hlasovanie poslancov za: 3
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 2

V Kocuranoch 17.4.2013                           

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

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

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


