
Zápisnica z 1.ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 5.12.2018

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.

PROGRAM: 
 1) Otvorenie zasadnutia
 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 4) Zloženie sľubu starostu obce
 5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce

      7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
      8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
      9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií
12) Určenie platu starostu obce
Prestávka
13) Schválenie rozpočtu na roky 2019 - 2021
14) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku

     15) Žiadosti občanov
16) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
17) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2019
18) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
19) Návrh investičného plánu do roku 2022
20) Rôzne
21) Diskusia
22) Záver

1) Zasadnutie OZ po odznení štátnej hymny SR v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej  len zákona)  zvolal  a  otvoril  starosta  Ing.  Vojtech Čičmanec,  ktorý
privítal prítomných. 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Silvia Grajciarová a za overovateľov zápisnice p. Zdenek
Bránik a p. Šemrinec Miroslav. 

3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Prítomní  boli  predsedníčkou  MVK Dankou Škandíkovou oboznámení  podľa zápisnice  miestnej
volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb do samosprávnych orgánov obce, konaných dňa
10.11.2018,  o  počte  získaných  hlasov  na  funkciu  starostu  obce  a   poslancov  obecného
zastupiteľstva. 

4) Zloženie sľubu starostu obce
Na základe výsledkov volieb na funkciu starostu obce Kocurany a v zmysle § 13 ods. 2 zákona,
novozvolený starosta Ing. Vojtech Čičmanec zložil sľub starostu a potvrdil ho svojím podpisom.

5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Na  základe  výsledkov  volieb  na  funkciu  poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce  Kocurany
a v zmysle  §  25  ods.  1  písm.  a)  a  §  26  zákona,  novozvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva
Zdenek  Bránik,  Peter  Ďureje,  Miroslav  Synko,  Miroslav  Šemrinec  a  Ján  Škandík,  zložili  sľub
poslanca obecného zastupiteľstva a potvrdili ho každý svojim podpisom.



6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Po zložení sľubu vystúpil novozvolený starosta Ing. Vojtech Čičmanec. Úvodom svojho vystúpenie
poďakoval  poslancom  za  prácu  počas  predchádzajúceho  obdobia,  poďakoval  členom kultúrnej
komisie,  pracovníkom obecného  úradu  a  hlavnej  kontrolórke  za  vykonanú  prácu.  Zablahoželal
zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva k úspechu vo voľbách, k získanej dôvere od občanov
a poprial im veľa zdravia a chuti do tvorivej a náročnej práce v prospech občanov obce Kocurany.
Načrtol zámery rozvoja obce, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní a schvaľovania v obecnom
zastupiteľstve.  Záverom vyzval poslancov, aby svoje sily a snaženia zamerali v prospech obce a jej
občanov.

7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
       8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
       9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce

 10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií
 12) Určenie platu starostu obce
       Prestávka
 13) Schválenie rozpočtu na roky 2019 - 2021
 14) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku
15) Žiadosti občanov
16) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
17) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2019
18) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
19) Návrh investičného plánu do roku 2022
20) Rôzne
21) Diskusia
22) Záver

Predložený návrh programu rokovania bol poslancami schválený.

8)  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
Návrh na poverenie  poslanca  Jána Škandíka,  oprávneného  zvolať  a viesť zasadnutia  obecného
zastupiteľstva podľa § 12 zákona. Návrh bol schválený.

9)  Informácia o menovaní zástupcu starostu obce
Starosta informoval prítomných, že v zmysle ustanovenia § 13b ods.1 až 3  zákona s účinnosťou od
5. 12. 2018 poveril výkonom funkcie zástupcu starostu obce Kocurany poslanca Jána Škandíka.

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Do mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: 
p. Ján Škandík, p. Zdenek Bránik
Do volebnej komisie boli navrhnutí a schválení:
p. Peter Ďureje, p. Miroslav Synko

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií

Zriadenie  obecnej  rady  -  starosta  oboznámil  poslancov  s  §  14  zákona  o možnosti  zriadenia
obecnej rady. V zmysle platného Štatútu obce sa obecná rada nezriaďuje.

Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve:
- v zmysle § 15 zákona
a) komisia finančná a správy majetku – predseda  Peter Ďureje, členovia Zdenek Bránik, Ján 

Škandík



b) komisia kultúry a športu – predseda  Zdenek Bránik, členovia  Miroslav Šemrinec,   Miroslav 
Synko, Peter Ďureje, Ján Škandík

- v zmysle  čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
c) komisia na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík, členovia Miroslav Synko 
    a Miroslav Šemrinec
- v zmysle § 11 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach
d) komisiu na vybavovanie sťažností 

predseda Ján Škandík, členovia Zdenek Bránik, Peter Ďureje, náhradník Miroslav Synko

12)  Určenie platu starostu obce
1. starostovi obce patrí plat v zmysle ust. § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
2. Obecné zastupiteľstvo v súlade  s ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona a podľa ust.  § 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 podľa § 3 a § 4 zvýšiť o 60 %.
Obecné zastupiteľstvo plat starostu obce podľa § 3 a § 4 zvyšuje o 60 %.

13) Schválenie rozpočtu na roky 2019 - 2021
Návrh rozpočtu na roky 2019- 2021 predložil poslancom starosta obce. Rozpočet na rok 2019 je
záväzný,  rozpočty na roky 2020 a 2021 sú informatívne.  Celkový rozpočet  obce  Kocurany bol
navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 241.643,- €. Rozpočet bol zostavený na základe zhodnotenia
rozpočtov z predchádzajúcich rokov 2016 a 2017 a očakávaných príjmov v roku 2018. V návrhu
rozpočtu nie sú zapojené mimorozpočtové zdroje. 

Celkový sumár rozpočtu v     príjmovej a     výdavkovej časti  na rok 2019:

Príjmy bežného rozpočtu:                   241.643,-  €
Výdavky bežného rozpočtu:               174.334,-  €
Prebytok bežného rozpočtu:                 67.309,-  €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.

Príjmy kapitálového rozpočtu:              0,-  €
Výdavky kapitálového rozpočtu:         21.022,-  €
Schodok kapitálového rozpočtu:      -  21.022,-  €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.

Príjmové finančné operácie:               0,-  €
Výdavkové finančné operácie:             46.287,-  €
Hospodárenie finančných operácií:    - 46.287,-  €

Schodok kapitálového  rozpočtu  vo výške   21.022,-  €  a  schodok finančných  operácií  vo výške
46.287,- € bude pokrytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 67.309,- €.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je vo výške 241.643,- € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
Na rok 2020 je navrhnutý  rozpočet vo výške 241.643 €  v príjmovej a 220.621 € vo výdavkovej
časti a na rok 2021 vo výške 241.643 €  v príjmovej a 220.621 € vo výdavkovej časti rozpočtu.
Prílohou rozpočtu je podrobné členenie rozpočtu v tabuľke podľa príjmov a výdavkov jednotlivých
rozpočtov a skutočností  za roky  2016 – 2021.
K predloženému  návrhu  predniesla  svoje  stanovisko  hlavná  kontrolórka  obce  a odporučila
poslancom OZ rozpočet na rok 2019 schváliť a rozpočty na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie.
Predložený rozpočet poslanci  schválili.  Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021, dôvodovú správu
k návrhu rozpočtu  a stanovisko hlavného kontrolóra  zobrali  poslanci  na  vedomie  a  sú prílohou
zápisnice.



14) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku
Poslancom  bol  predložený  návrh  ústrednej  inventarizačnej  komisie  a dielčich  inventarizačných
komisií  na  vykonanie  inventarizácie.  Inventarizácia  bude vykonaná  podľa  vnútorného  predpisu
o inventarizácií majetku obce k 31.12.2018.
Do  ústrednej  inventarizačnej  komisie  boli  menovaní:  Peter  Ďureje,  Silvia  Grajciarová,  Zdenek
Bránik.
Do dielčej  inventarizačnej  komisie  boli  menovaní:  Miroslav Synko,  Vladimíra  Beňadiková,  Ján
Škandík.
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje ústrednú a dielčiu  inventarizačnú komisiu  a  berie  na vedomie
príkaz starostu obce na  vykonanie inventarizácie za rok 2018.

15) Žiadosti občanov
Žiadosti  občanov  do  termínu  rokovania  zastupiteľstva  neboli  kompletné,  preto  sa  nebudú
prerokovávať.

16) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Predložený plán poslanci schválili a je prílohou zápisnice.
Starosta  obce  poďakoval  hlavnej  kontrolórke  za  vykonanú  prácu  počas  celého  roka  2019,  za
korektný  prístup  pri  zostavovaní  záverečného  účtu  za  rok  2017  a  spoluprácu  s  audítorom.  Za
celoročnú prácu jej navrhol odmenu vo výške 30% z úhrnu ročnej mzdy.

17) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2019
Starosta navrhol termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019 nasledovne:  

23.1.2019, 20.2.2019, 20.3.2019, 17.4.2019, 22.5.2019 a 19.6.2019 o 18.00 hod.
Poslanci schválili navrhované termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva.

18) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
Prítomní  boli  oboznámení  s  návrhom tradičných podujatí  na  rok 2019,  zároveň uložili  komisií
kultúry a športu predložiť „Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019“ na rokovaní OZ dňa
23.1.2019.

19) Návrh investičného plánu do roku 2022
- projektová dokumentácia materská škôlka, požiarna zbrojnica a obecné múzeum

- odkanalizovanie budov – Obecného úradu a kultúrneho domu, budovy bývalej školy 
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby terasy DS

- projektová dokumentácia na dažďovú kanalizáciu
- energetické zhodnotenie budov - výmena okien, fasáda, strecha - budova bývalej školy

- dokončiť úpravy na ihrisku v hornom konci,  spevnená plocha základne pre hasičov
- vstup do obecného úradu a KD, výmena vchodových dverí, obec spracovala Komunitný   

   plán sociálnych služieb a bude žiadať dotáciu cez MPSVaR SR na bezbariérový prístup
- vybudovanie chodníkov po obci – realizácia

- prepojenie chodníkom a zeleňou nového a starého cintorína
- zracionalizovať využitie priestorov obchodu

- spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N.
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky

20) Rôzne
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  audítora na rok 2019 Ing. Jozefa Adamkoviča, Topoľčany 

21) Diskusia
prebiehala počas rokovania pri jednotlivých bodoch programu



22) Záver
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce, ktorý zároveň poprial krásne 
prežitie vianočných sviatkov a úspešný Nový rok.

V Kocuranoch 5.12.2018 Zapísala:  ....................................................
Silvia Grajciarová

Overovali:  ............................................. .....................................................
   Zdenek Bránik                                Miroslav Šemrinec



Závery z rokovania
 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany,

konaného dňa 5.12.2018 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
  
Uznesenie č. 570/ 1 /2018  v ktorom berie na vedomie  :  

a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce predložené predsedníčkou MVK p. Danou
Škandíkovou

b) vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Vojtech a Čičmanca
c) informáciu o menovaní Jána Škandíka za zástupcu starostu obce
d) informáciu o nezriadení obecnej rady v zmysle Štatútu obce
e) plat starostu obce, ktorý mu patrí  v zmysle § 3 ods. 1 zákona č.253/1994 Z.z. právnom

postavení  a platových  pomeroch  starostov  obcí  a primátorov  miest  v  znení  neskorších
predpisov,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom
hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. 

f) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
g) rozpočet obce Kocurany na roky 2019 a 2021
h) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce Kocurany k 31.12.2018
i) informácie o tradičných podujatiach na rok 2019

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 571 / 1 /2018  v     ktorom určuje:
a) zapisovateľku zápisnice zasadnutí OZ pani Silviu Grajciarovú
b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Zdenek Bránik

               p. Ján Škandík

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 572 / 1 /2018  v ktorom konštatuje, že  :  
a) novozvolený  starosta  obce  Kocurany  Ing.  Vojtech  Čičmanec  zložil  podľa  §  13  zákona
predpísaný sľub starostu obce
b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Kocuranoch:
Zdenek Bránik, Peter Ďureje, Miroslav Synko, Miroslav Šemrinec a Ján Škandík, zložili podľa § 25
ods. 1 písm. a) a § 26 zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 573/ 1 /2018  v ktorom   zriaďuje:
a) komisiu finančnú a správy majetku 
b) komisiu kultúry a športu 
c) komisiu na ochranu verejného záujmu
d) komisiu na vybavovanie sťažností



       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 574/ 1 /2018  v ktorom   volí:
a) mandátovú a návrhovú komisiu v zložení - Ján Škandík, Zdenek Bránik
b) volebnú komisiu v zložení - Peter Ďureje, Miroslav Synko
v zmysle § 15 zákona
c) komisiu finančnú a správy majetku – predseda  Peter Ďureje, členovia Zdenek Bránik, Ján
    Škandík
d) komisiu kultúry a športu – predseda  Zdenek Bránik, členovia  Miroslav Šemrinec,   Miroslav 

Synko, Peter Ďureje, Ján Škandík
v zmysle  čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
e) komisiu na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík , členovia Miroslav Synko 
    a Miroslav Šemrinec.
v zmysle § 11 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach
f)  komisiu na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík, členovia Zdenek Bránik, Peter  
     Ďureje, náhradník Miroslav Synko

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 575/ 1 /2018  v ktorom     schvaľuje:
a) program rokovania I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
b) plat starostu obce  určený podľa § 3 a § 4 zvýšiť 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 o 60 %

c) rozpočet obce Kocurany na rok 2019: 
Príjmy bežného rozpočtu:                   241.643,-  €
Výdavky bežného rozpočtu:               174.334,-  €
Prebytok bežného rozpočtu:                 67.309,-  €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.

Príjmy kapitálového rozpočtu:              0,-  €
Výdavky kapitálového rozpočtu:         21.022,-  €
Schodok kapitálového rozpočtu:      -  21.022,-  €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.

Príjmové finančné operácie:                          0,-  €
Výdavkové finančné operácie:             46.287,-  €
Hospodárenie finančných operácií:    - 46.287,-  €

Schodok kapitálového  rozpočtu  vo výške   21.022,-  €  a  schodok finančných  operácií  vo výške
46.287,- € bude pokrytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 67.309,- €.
d) ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení Peter Ďureje, Silvia Grajciarová, Zdenek Bránik a
dielčiu inventarizačnú komisiu v zložení Miroslav Synko, Vladimíra Beňadiková a Ján Škandík.
e) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 
f) odmenu hlavnému kontrolórovi obce za prácu v roku 2018 vo výške 30 % z úhrnu ročnej mzdy
g) plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok  2019 nasledovne: 
               23.1.2019, 20.2.2019, 20.3.2019, 17.4.2019, 22.5.2019 a 19.6.2019 o 18.00 hod.



h)  základný plán investičnej činnosti do roku 2022
- projektová dokumentácia materská škôlka, požiarna zbrojnica a obecné múzeum

- odkanalizovanie budov – Obecného úradu a kultúrneho domu, budovy bývalej školy 
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby terasy DS

- projektová dokumentácia na dažďovú kanalizáciu
- energetické zhodnotenie budov - výmena okien, fasáda, strecha - budova bývalej školy

- dokončiť úpravy na ihrisku v hornom konci,  spevnená plocha základne pre hasičov
- vstup do obecného úradu a KD, výmena vchodových dverí, obec spracovala Komunitný   

   plán sociálnych služieb a bude žiadať dotáciu cez MPSVaR SR na bezbariérový prístup
- vybudovanie chodníkov po obci – realizácia

- prepojenie chodníkom a zeleňou nového a starého cintorína
- zracionalizovať využitie priestorov obchodu

- spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N.
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky

i)  audítora na rok 2019 Ing. Jozefa Adamkoviča, Topoľčany

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 576 / 1 /2018  v     ktorom ukladá:
a) predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 

23.1.2019 návrh Plánu kultúrnej a športovej činnosti na rok 2019 

       hlasovanie poslancov: za:                 5
                                     proti:              0  
                                     zdržali sa:      0
                                          neprítomní:    0

Uznesenie č. 577/ 1 /2018  v     ktorom poveruje:
a) poslanca  Jána  Škandíka  zvolaním  a vedením  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  v prípadoch

podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hlasovanie poslancov za: 5
proti: 0
zdržali sa: 0
neprítomný: 0

V Kocuranoch 5.12.2018                             Zapísal: ...........................................
    Silvia Grajciarová

Overovali:   .....................................                                   .....................................
 Zdenek Bránik Miroslav Šemrinec       

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


