Zápisnica z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 7. 8. 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:
Milan Šemrinec a Roman Šandor.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 24. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ. Predložený program bol schválený:
4) Kontrola uznesení
5) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013
6) Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2013
7) Pripravované kultúrne a športové podujatia
8) Žiadosti občanov
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Prijaté uznesenia z
23. zasadnutia OZ konaného dňa 8.7.2013 boli splnené.
5) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013
Správu o čerpaní rozpočtu predložila poslancom p. Špeťková. Rozpočet bol k 30.6.2013
zmenený dva krát a to 31.3.2013 a 5.6.2013. Druhou zmenou sa celkový rozpočet zvýšil
v príjmovej aj výdavkovej časti na výšku 190.380,- €.
Skutočné plnenie príjmov je 100.475,70 €, čo vzhľadom na schválený rozpočet vo výške
190.380 € predstavuje 55,75 % plnenie. Čerpanie výdavkov je vo výške 76.246,29 čo znamená
plnenie na 40,05 %.
Rozdiel príjmov a výdavkov : 24.229,41
Stav pokladne a účtov k 30.6.2013:
Pokladňa:
1.735,52 €
VÚB banka bežný účet:
21.571,06 €
Prima banka bežný účet:
20.541,47 €
Prima banka účelový účet:
39.768,- € (zábezpeky na byty)
Správa o rozpočte a čerpanie rozpočtu v tabuľkovej forme je prílohou zápisnice.
Poslanci vzali na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2013.
6) Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2013
Správu k návrhu 4. úpravy rozpočtu predložila poslancom p. Špeťková. Zmena rozpočtu spočíva
v presunoch medzi jednotlivými položkami v príjmoch a výdavkoch, pričom celková výška
rozpočtu sa nemení.
Dôvodová správa k 4. úprave rozpočtu je prílohou zápisnice.
K návrhu 4. úpravy rozpočtu sa vyjadril kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy, ktorý odporučil
predložený návrh schváliť.
Poslanci schválili návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2013.

7) Pripravované kultúrne a športové podujatia
Starosta informoval o pripravovaných kultúrnych podujatiach. Dňa 24.8.2013 sa uskutoční
tradičné podujatie „Rozlúčka s prázdninami“.
V rámci tejto akcie privítame aj hostí
z Lukovečka. Program sa začne futbalovým turnajom o putovný pohár starostu obce, ktorého sa
zúčastnia mužstvá: Juveko, Lukoveček, Bojnice, Kocurany – Old boys. Od 15.00 hod. budú
pokračovať detské súťaže, maľovanie na tvár a atrakcia „Vodný futbal“. Hosťom sobotného
podujatia bude reprezentant Slovenskej republiky v ľadovom hokeji Andrej Sekera .
Vo večerných hodinách bude tanečná zábava s p. Igorom Foltánom
8) Žiadosti občanov
- p. Martin Beňo, nájomca obecného bytu podal žiadosť na zrušenie nájomnej zmluvy. Obecné
zastupiteľstvo schválilo zrušenie nájmu na byt č. 191/3 od 16.8.2013
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do zoznamu uchádzačov o pridelenie bytu Michaelu
Adámikovú, Bojnice, Lúčky 1246/40 na základe evidencie doručených žiadostí
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu č. 191/3 pre Michaelu Adámikovú, Bojnice,
Lúčky 1246/40 na základe evidovaného zoznamu uchádzačov o byty.
- starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Humajovej o prenájom priestorov v areáli
ihriska, za účelom prevádzkovania pohostinského zariadenia. Areál slúži ako oddychová zóna,
s detským ihriskom a zároveň ako priestor pre organizovanie občasných obecných akcií. Po
prerokovaní žiadosti obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že nateraz nebude meniť pôvodný
zámer zariadenia a priestor nebude prenajímať za účelom prevádzkovania občerstvenia. Žiadosti
nebolo vyhovené, o čom bude písomne p. Humajová informovaná.
9) Rôzne
- občanom bol doručený Kocuransky hlásnik s informáciami o rokovaniach obecného
zastupiteľstva a dianí v obci
- občanom boli doručené zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu
spolu s informatívnym listom ohľadom budovania splaškovej kanalizácie v obci Kocurany
- starosta informoval poslancov o pokračovaní prác v kaplnke, kde sa pracuje na úprave
vnútorných omietok a položenie dlažby
- na Obecný úrad bola doručená pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov dňa
5.9.2013 o 14.00 hod v hoteli Slávia. Poslanci Obecného zastupiteľstva splnomocňujú starostu,
aby sa zhromaždenia zúčastnil ako zástupca obce
7) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.
8) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
9) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.
V Kocuranoch 7.8.2013

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

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

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

Závery z rokovania
24. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 7. 8. 2013
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 362 /24 /2013 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 8.7.2013
b) správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2013
c) dôvodovú správu o 4. úprave rozpočtu na rok 2013
d) stanovisko hlavného kontrolóra k 4. úprave rozpočtu 2013
e) informácie o pripravovanom podujatí „Rozlúčka s prázdninami“
f) informácie o zmluvách doručených občanom ohľadom pripojenia na kanalizáciu
Uznesenie č. 363 /24 /2013 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Milan Šemrinec, Roman Šandor
Uznesenie č. 364 /24 /2013 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5)
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013
6)
Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2013
7)
Pripravované kultúrne a športové podujatia
8)
Žiadosti občanov
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver
b) 4. úpravu rozpočtu na rok 2013 podľa predloženého návrhu
c) program podujatia „Rozlúčka s prázdninami“
d) ukončenie nájomnej zmluvy s Martinom Beňom na byt č. 191/3 k 16.8.2013
e) zaradenie do zoznamu uchádzačov o pridelenia bytu Michaelu Adámikovú, Bojnice, Lúčky
1246/40
f) pridelenie bytu č. 191/3 pre Michaelu Adámikovú, Bojnice, Lúčky 1246/40
g) nevyhovieť žiadosti p. Humajovej prevádzkovať občerstvenie v športovom areáli
Uznesenie č. 365 / 24 /2013 v ktorom splnomocňuje starostu:
a) zúčastniť sa zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov za obec Kocurany
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

V Kocuranoch 7.8.2013
Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková
Overovali: .....................................
Milan Šemrinec
Starosta obce: .........................................
Ing. Vojtech Čičmanec

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

