Zápisnica z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 12. 2. 2014
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
Ján Škandík a Roman Šandor.
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Program 28. zasadnutia OZ bol zverejnený na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli
a doručený poslancom OZ. V bode 7. sa upúšťa od schvaľovania výsledku hospodárenia
Obecných služieb Kocurany s.r.o. na tomto rokovaní, bude predmetom ďalšieho rokovania.
Ostatné body v predloženom programe boli schválené:
4)
Kontrola uznesení
5)
Návrh VZN č. 61 – o miestach na vylepovanie volebných plagátov
6)
Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
7)
Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
8)
Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9)
Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2013
10) Žiadosti občanov
11) Inventarizácia majetku obce
12) Príprava podujatí v mesiacoch február a marec 2014
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver
4) Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Schválené
uznesenia z 27. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2013 boli splnené.
5) Návrh VZN č. 61 – o miestach na vylepovanie volebných plagátov
Návrh VZN č. 61 – o miestach na vylepovanie volebných plagátov bol zverejnený na úradnej
tabuli v zákonnej lehote. Pripomienky neboli doručené. Vo VZN sa určujú miesta a plochy na
vylepovanie volebných plagátov pre všetky druhy volieb.
Poslanci návrh VZN č. 61 o miestach na vylepovanie volebných plagátov schválili.
6) Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
Starosta informoval poslancov o novele zákona 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. NR SR prerokovala návrh novely 29.11.2013 a v zbierke zákonov zverejnený pod
číslo 426/2013 Z.z.. Súčasťou návrhu je aj ustanovenie v § 4 ods. 5 ohľadom neuplatňovania
programového rozpočtovania v obciach do 2000 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4
ods.5 zákona 426/2013 Z.z. schvaľuje, že Obec Kocurany nebude uplatňovať programové
členenie rozpočtu.
7) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
Starosta obce predložil poslancom informatívnu správu o činnosti a hospodárení spoločnosti
Obecné služby Kocurany. Spoločnosť zabezpečuje činnosti na základe zmluvy s obcou o výkone
správy. Zároveň vykonáva pre obec potrebné úpravy a údržby majetku a niektoré stavebné práce.
Spracovanie účtovníctva a účtovnej závierky vykonáva DT servis p. Herdová.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie o hospodárení spoločnosti na vedomie.

8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
Starosta informoval poslancov o termíne verejného prerokovania pozemkových úprav, ktoré
v obci prebiehajú. Prerokovanie sa uskutoční 12.3.2014 v Kocuranoch. V mesiaci marec je tiež
plánované stretnutie s občanmi obce. Poslanci sa dohodli spojiť prerokovanie pozemkových úprav a verejné stretnutie na jeden termín 12.3.2014. Občania budú oboznámení s hospodárením
v roku 2013 a zámermi na rok 2014.
9) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2013
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom správu o kontrolnej činnosti a výsledku kontrol.
Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrol. Bola prevedená kontrola pokladne,
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.3.2013 a k 30.9.2013. Kontrolór sa zúčastňoval
zasadnutí OZ, školení organizovaných RVC Nitra a predkladal svoje stanoviská k zmenám
a návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu.
Správu poslanci vzali na vedomie a je prílohou zápisnice.
10) Žiadosti občanov
- p. Pavel Čertík a p. Anna Paulusová si podali žiadosti na odkúpenie pozemkov pri ich
rodinných domoch. Sú to pozemky, ktoré užívajú, ale nemajú ich vlastnícky usporiadané. Na
parcele 401/9 - 12 m2 a 405/1 - 7 m 2 pre p. Čertíka a na parcele 405/2 – 42 m2 pre p. Paulusovú.
Žiadatelia dajú vyhotoviť geometrický plán na predmetné nehnuteľnosti. Nakoľko obec nemá
žiadne záujmy na týchto pozemkoch, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj
pozemkov podľa §9a ods.8 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí.
- nájomníci obecného bytu č. 192/11 p. Jana Hlinková a Vladimír Hlinka doručili na Obecný
úrad žiadosť o zrušenie nájomného vzťahu s obcou k 1.6.2014. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zrušením zmluvy a zároveň odporúča starostovi uzatvoriť novú nájomnú zmluvu aj v skoršom
termíne, podľa uvoľnenia bytu
- na základe žiadosti p. Igora Kotríka a Jany Škandíkovej o pridelenie bytu 3 izbového bytu,
obecné zastupiteľstvo ich zaraďuje do zoznamu uchádzačov o byt
- obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č.192/11 žiadateľom Igorovi Kotríkovi a Jane
Škandíkovej, bytom Kocurany 103
11) Inventarizácia majetku obce
Na základe príkazu starostu obce bola vykonaná inventarizácia majetku obce. Poslancom bola
predložená informácia o vykonanej inventarizácii, ktorá obsahuje dokladovú inventúru
a čiastkové inventúry drobného majetku podľa miesta jeho uloženia. Inventarizácia bola
vykonaná k 31.12.2013.
V rámci dokladovej inventarizácie boli poslanci informovaní aj o pohľadávkach obce. Od roku
2011 je v účtovníctve evidovaná pohľadávka voči VOP vo výške 5 800,67 € za daň
z nehnuteľností. Okresný súd v Trenčíne Uznesením č.k.:28R/4/2011-918 zo dňa 18.4.2012
potvrdil zaradenie pohľadávky do reštrukturalizačného plánu a určil, že táto bude uspokojená do
výšky 35% zistenej sumy postupne v 8 splátkach do konca roku 2016 čo činí 2030,33 €. V
zmysle prijatých zásad o hospodárení s majetkom obce poslanci rozhodli o znížení pohľadávky
z dôvodu nevymožiteľnosti a rozsudku súdu o sumu 3 770,43 €. S upustením od vymáhania
pohľadávky obecné zastupiteľstvo rozhodlo zároveň aj o nevymáhaní príslušenstva pohľadávky.
Informáciu o vykonanej inventarizácii vzali poslanci na vedomie.
Do majetku obce bolo zaradené námestie obce v hodnote 17.518,17 €, dokončené v máji 2013.
12) Príprava podujatí na mesiace február a marec 2014
- dňa 1.3.2014 sa uskutoční tradičné fašiangové podujatie. Od 10.00 hod. bude v obci fašiangový
sprievod s hudobným doprovodom. V športovo-oddychovom areáli sa budú podávať zabíjačkové
špeciality. Bufet bude zabezpečovať Kocur – pub.

13) Rôzne
- starosta informoval prítomných o konaní výročného valného zhromaždenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Kocuranoch dňa 29.1.2014, na ktorom si členovia DHZ zvolili:
a) za veliteľa DHZ Kocurany – muži: Zdeno Bránik, Kocurany č.51
za veliteľa DHZ Kocurany – ženy: Jana Čičmancová, Kocurany č.170
b) za preventivárov Ivana Čičmancová, Martina Karaková, Lucia Škandíková, Veronika
Hepnerová, Tomáš Kodaj, Lukáš Bránik, Lukáš Fábry, Lukáš Škandík, Martin Boledovič
c) za strojníkov: Martina Karaková, Lukáš Škandík
V zmysle Požiarneho poriadku obce Kocurany, schváleného ako VZN č.7/2003 dňa 8.9.2003,
podľa Čl. II § 3 písm. a), obecné zastupiteľstvo schvaľuje preventivára a veliteľa DHZ. Poslanci
predložený návrh schválili.
- starosta obce informoval o pozvaní na otváranie múzea v družobnej obci Lukoveček dňa
26.4.2014 a zároveň o návšteve Lukovečka, ktorá sa uskutoční 28.-29. júna 2014
- poslanci boli informovaní o pripravovanom vyúčtovaní obecných bytov. V celkovom sumáre
zálohové platby postačujú na finančné náklady, ktoré sú z nich uhrádzané. Zároveň boli
informovaní o dlžníkoch na nájomnom. Poslanci súhlasia so stanovením splátkového kalendára
pre nájomníka p. Petra Kopálka a pokračovaním nájomného vzťahu, pokiaľ bude splátkový
kalendár dodržiavaný.
- obecné zastupiteľstvo súhlasí so zrušením plánovaného termínu zasadnutia dňa 19.2.2014,
nakoľko sa uskutočnilo 12.2.2014
- starosta informoval o stave v oblasti likvidácie komunálnych odpadov a spolupráci s firmou
Tezas Prievidza s.r.o. V súčasnom období prebieha prieskum trhu na likvidáciu odpadov, vrátane
separovaných zložiek. Cenová ponuka na likvidáciu odpadov bola vyžiadaná od firmy Marius
Pedersen Trenčín. Pripravuje sa rokovanie aj s firmou T+T Žilina, ktorá zabezpečuje likvidáciu
odpadu pre mesto Prievidza. Do spoločného jednania ohľadom likvidácie odpadov sa zapájajú aj
okolité obce Opatovce n. Nitrou Koš, Lazany, Poruba, Sebedražie.
- starosta informoval poslancov o čerpaní riadnej dovolenky od 17.2.-26.2.2014.
14) Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch rokovania.
15) Schválenie záverov rokovania
Uznesenia boli priebežne schvaľované pri jednotlivých bodoch rokovania.
16) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.
V Kocuranoch 12.02.2014

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

Zapísal: ....................................................
Eva Špeťková
.....................................................
Roman Šandor

Závery z rokovania
28. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany konaného dňa 12. 02. 2014
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 378 /28 /2014 v ktorom berie na vedomie:
a) kontrolu plnenia uznesení z 27. zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2013
b) informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
c) informáciu o pripravovanom verejnom prerokovaní pozemkových úprav
d) súhrnnú správu o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2013
e) inventarizáciu majetku obce, vrátane pohľadávok obce
f) informáciu o kultúrnych podujatiach v obci
g) informáciu o bytovom hospodárstve a obecných nájomných bytoch
h) informácie o stave v oblasti likvidácie komunálnych odpadov
i) informáciu o čerpaní riadnej dovolenky starostu obce od 17.2.-26.2.2014
Uznesenie č. 379 /28 /2014 v ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ Evu Špeťkovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: Ján Škandík, Roman Šandor
Uznesenie č. 380 /28 /2014 v ktorom schvaľuje:
a) program rokovania 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany
4) Kontrola uznesení
5) Návrh VZN č. 61 – o miestach na vylepovanie volebných plagátov
6) Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
7) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2013
10) Žiadosti občanov
11) Inventarizácia majetku obce
12) Príprava podujatí v mesiacoch február a marec 2014
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver
b) v zmysle § 4 ods.5 zákona 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
c) prerokovanie pozemkových úprav a verejné zhromaždenie občanov dňa 12.3.2014
d) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zámer previesť
majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok (405/1) – zastavaná plocha
a nádvoria, ako časť parcely EKN č.903/1 vo výmere cca 8 m2, k. ú. Kocurany, vedená na LV
č.1 vo vlastníctve Obce Kocurany, pozemok (401/9) – zastavaná plocha a nádvoria, ako časť
parcely EKN č.903/1 vo výmere cca 12 m 2, k. ú. Kocurany, vedená na LV č.1 vo vlastníctve
Obce Kocurany kupujúcemu Bc. Pavel Čertík, Kocurany č. 107
e) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zámer previesť
majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok (405/2) – zastavaná plocha
a nádvoria, ako časť parcely EKN č.903/1 vo výmere cca 42 m 2, k. ú. Kocurany, vedená na
LV č.1 vo vlastníctve Obce Kocurany kupujúcej Anna Paulusová, Sokolská třída 59, 702 00,
Ostrava

f) ukončenie nájomnej zmluvy k 1.6.2014 na byt 192/11 nájomníkov Jana Hlinková a Vladimír
Hlinka
g) zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájomný byt p. Igora Kotríka a p. Janu Škandíkovú
h) pridelenie bytu 192/11 pre p. Igora Kotríka, bytom Kocurany č.103 a p. Janu Škandíkovú,
bytom Kocurany č.190/1.
i) zníženie pohľadávky o sumu 3 770,43 € v zmysle platných zásad o hospodárení s majetkom
obce a Uznesenia č.k.:28R/4/2011-918 Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 18.4.2012, ktorý
potvrdil zaradenie pohľadávky v celkovej výške 5 800,67 € za daň z nehnuteľností voči VOP
a.s. Nováky do reštrukturalizačného plánu a určil, že táto bude uspokojená do výšky 35%,
zároveň súhlasí s upustením od vymáhania príslušenstva pohľadávky
j) zaradenie do majetku obce námestie v hodnote 17.518,17 €, dokončené v máji 2013
k) za veliteľa DHZ Kocurany – muži: Zdeno Bránik, Kocurany č.51
za veliteľa DHZ Kocurany – ženy: Jana Čičmancová, Kocurany č.170
k) za preventivárov Ivana Čičmancová, Martina Karaková, Lucia Škandíková, Veronika
Hepnerová, Tomáš Kodaj, Lukáš Bránik, Lukáš Fábry, Lukáš Škandík, Martin Boledovič
l) za strojníkov: Martina Karaková, Lukáš Škandík
m) zachovanie nájomného vzťahu pri dodržiavaní splátkového kalendára vo výške mesačnej
splátky 266,- € u p. Petra Kopálka, nájomný byt č.191/1 až do splatenia dlžnej sumy
n) zrušenie plánovaného termínu konania zasadnutia OZ dňa 19.2.2014
Uznesenie č. 381/28 /2014 v ktorom odporúča starostovi obce:
a) uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt 192/11 aj v skoršom termíne ako uplynie výpovedná
lehota, ak o to požiadajú súčasní nájomníci
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na prijatí:
Uznesenie č. 382/ 28/ 2014 v ktorom OZ schvaľuje
– všeobecne záväzné nariadenie číslo 61/2014 – o určení miest na vylepovanie volebných
plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebných kampaniach
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

V Kocuranoch 12.02.2014
Zapísal: ...........................................
Eva Špeťková
Overovali: .....................................
Ján Škandík

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

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

