Zápisnica z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 8.2.2017
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM podľa pozvánky na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) VZN – 74/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
6) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
7) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2016
8) Príprava podujatí v mesiacoch február- marec 2017
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) 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 bola určená Eva Špeťková a za overovateľov zápisnice Ján Škandík,
Miroslav Synko.
3) Schválenie programu 24. 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. Uznesenie číslo
492/20/2016 bod a) ostáva v trvaní a uznesenia číslo 502/23/2016 body m) n) o) sa rušia. Ostatné
uznesenia boli splnené.
5) VZN č. 74/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Starosta obce informoval prítomných o doručenom proteste prokurátora ohľadom schváleného
všeobecne záväzného nariadenia č. 65/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Prevádzkový
poriadok, ktorý bol súčasťou VZN, avšak musí byť schválený ako samostatný dokument, pričom
cenník služieb súvisiacich so službami pri pohreboch zostáva pôvodný. Na základe týchto
informácií poslanci rozhodli protestu prokurátora vyhovieť. Návrh nového VZN č. 74/2017, ktorým
sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kocurany bol schválený, čím pôvodné VZN
č. 65/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska bolo zrušené.
6) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
Dňa 3.4.2017 sa končí volebné obdobie hlavného kontrolóra obce PhDr. Róberta Géczyho.. Obecné
zastupiteľstvo v Kocuranoch vyhlasuje v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Kocurany. Pričom určuje deň konania voľby hlavného
kontrolóra 22. 03. 2017, uzávierka prihlášok 08. 03. 2017 a deň nástupu do práce 04.04.2017.
Ostatné podrobnosti v prílohe. Všetky informácie a podmienky, ktoré musí kandidát spĺňať budú
zverejnené na oficiálnej internetovej stránke obce Kocurany a úradnej tabuli obce.

7) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2016
Kontrolór obce Kocurany PhDr. Róbert Géczy informoval poslancov o svojej kontrolnej činnosti
v roku 2016. Vykonával kontrolu pokladne, účtovných dokladov, dodržiavania zákona o sociálnom
fonde a kontrolu o dodržiavaní zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Zároveň sa zúčastňoval
zasadnutí obecného zastupiteľstva a seminárov organizovaných RVC Nitra.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra.
8) Príprava podujatí v mesiacoch február- marec 2017
- 25.2.2017 sa uskutoční tradičné podujatie fašiangov s ochutnávkou zabíjačkových špecialít
- 10.3.2017 verejné stretnutie s občanmi obce v kultúrnom dome Kocurany
9) Rôzne
- Starosta obce informoval poslancov, že Slovenský pozemkový fond uznal nárok obce a do
vlastníctva obce budú zapísané pozemky parcela 1114/1 – ostatné plochy o výmere 240 m2 a parcela
1799/1 – ostatné plochy o výmere 124 m2, ktoré boli doteraz ako majetok SPF SR. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje nadobudnutie vlastníctva uvedených pozemkov a odporúča starostovi
obce, aby podal návrh na zápis do katastra nehnuteľností.
- príprava výstavby vodojemu STVS Banská Bystrica a.s. pokračuje – je vydané územné
rozhodnutie, pripravuje sa žiadosť o stavebné povolenie, predbežný termín realizácie v apríl 2017
- STVS Banská Bystrica a.s pripravuje aj dorobenie kanalizačnej vetvy AA v uličky pri
Hrončokovi, k realizácií bude potrebná súčinnosť obce pri vysporiadavaní vlastníctva k
nehnuteľnostiam
- prítomným bola podaná priebežná informácia o inventarizácii majetku k 31.12.2016
- starosta predniesol návrh na zriadenie klubovne a fitnes centra pre ženy v bývalom klube
mladých, návrh bol odsúhlasený, zriadeniu bude predchádzať vypratanie a vymaľovanie priestorov
10) Diskusia
Prebiehala pri jednotlivých bodoch rokovania.
16) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
V Kocuranoch 08.02.2017

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

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

.....................................................
Miroslav Synko

Závery z rokovania
24. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 8.2.2017
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 504 /24 /2017 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenie číslo 492/20/2016 bod a)
ostáva v trvaní
b) informácie o končení volebného obdobia hlavného kontrolóra PhDr. Róberta Géczyho a
vyhlásení volieb hlavného kontrolóra na obdobie od 4.4.2017 do 3.4.2023.
c) súhrnnú správu o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2016
d) informácie o pripravovaných podujatiach v obci v mesiacoch február – marec 2017
e) informácie o podpísanom Protokole č.03740/2016-UVOV-U00008/16.00 k odovzdaniu
vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované
pozemky) podľa ustanovení §14 ods. 2 zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava a Obec Kocurany, Kocurany č.105,
972 02
f) informácie o prípravách na výstavbu Vodojemu v obci Kocurany
g) informácie o pripravovanej realizácií kanalizačnej vetvy AA v uličke k Hrončokovi
h) informácie o inventarizácií majetku obce k 31.12.2016
i) informácie o vytvorení klubovne a fitnes centra pre ženy v bývalých priestoroch klub u mladých
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 505 /24 /2017 v ktorom určuje:
a) zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Eva Špeťková
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Ján Škandík a Miroslav Synko
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 506 /24 /2017 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4)
Kontrola uznesení
5)
VZN č. 74/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
6)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kocurany
7)
Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2016
8)
Príprava podujatí v mesiacoch február – marec 2017
9)
Rôzne
10)
Diskusia
11)
Záver
b) VZN č.74/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kocurany
c) vytvorenie klubovne a fitnes centra pre ženy v bývalých priestoroch klub u mladých
hlasovanie poslancov:

za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 1

Uznesenie č. 507 /24 /2017 v ktorom ruší:
a) uznesenia číslo 502/23/2016 písm. m), n) a o)
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 508 /24 /2017 v ktorom vyhlasuje:
a) v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra
obce Kocurany. Pričom určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra 22. 03. 2017, uzávierka
prihlášok 08. 03. 2017 a deň nástupu do práce 04.04.2017
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie č. 509 /24 /2017 v ktorom odporúča:
a) starostovi obce podať návrh na záznam do katastra nehnuteľností na Okresný úrad v Prievidzi,
katastrálny odbor v zmysle protokolu č. 037/40/2016 UVOU-U000008/16.00 k odovzdaniu
vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve štátu, medzi zmluvnými stranami Slovenský pozemkový
fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava a Obec Kocurany, Kocurany č.105, 972 02 na:
parcela 1114/1 – ostatné plochy o výmere 240 m2
parcela 1799/1 – ostatné plochy o výmere 124 m2
tak, aby boli zapísané na LV č.798 v k.ú. Kocurany v podiele 1/1 v prospech Obce Kocurany,
Kocurany č.105, IČO:00648868.
hlasovanie poslancov: za:
5
proti:
0
zdržali sa: 0
neprítomní: 0

V Kocuranoch 08. 2.2017

Zapísal:

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

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

...........................................
Eva Špeťková

........................................
Miroslav Synko

