
Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  19.2.2020 

 

Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.  

 

 

PROGRAM podľa pozvánky na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Kontrola uznesení  

5) Návrh VZN č. 82/2020 ochranné pásmo pohrebiska 

6) Investičná činnosť v obci 

7) Výsledok hospodárenia Obecné služby Kocurany s.r.o. 

8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce 

9) Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

10) Príprava kultúrnych a športových podujatí 

11) Rôzne 

12) Diskusia 

13) 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 zapisovateľku zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. 

Miroslav Šemrinec a p. Zdenko Bránik. 
 

3) Schválenie programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.   Poslanci 

obecného zastupiteľstva schválili navrhovaný program bez zmeny. 

 

4) Kontrola uznesení. 

Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení. 

 

5) Návrh VZN č. 82/2020 ochranné pásmo pohrebiska 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 82/2020, ktorým sa schvaľuje ochranné pásmo 

pohrebiska na území obce Kocurany. 

VZN určuje šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá 

umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom, so zreteľom na pietny charakter pohrebiska 

a ustanovuje činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú VZN č.82/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území 

obce Kocurany. 

 

6) Investičná činnosť v obci 

Investičný zámer – výstavba Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea: 

- v januári bola odovzdaná kompletná projektová dokumentácia od projektanta, následne obec 

požiadala o stanoviská dotknuté orgány a inštitúcie, 

- do pozície stavebného úradu pre tento investičný zámer bola ustanovená obec Šútovce, 



- obec Kocurany bude vystupovať ako hlavný investor, z tohto dôvodu je potrebné zmluvne upraviť 

vzťahy medzi obcou Kocurany a spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. Starosta obce 

oboznámil poslancov OZ so Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka, ktorá bude za 

spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. podpísaná konateľom spoločnosti Ing. Vojtechom 

Čičmancom a za obec Kocurany starostom obce a pánom Jánom Škandíkom – zástupcom starostu 

obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie obsah Zmluvy o postúpení práv a povinností 

stavebníka.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka 

a schvaľujú, aby bola zmluva za obec podpísaná starostom obce Ing. Vojtechom Čičmancom 

a zástupcom starostu obce pánom Jánom Škandíkom. 

 

7) Výsledok hospodárenia Obecné služby Kocurany s.r.o. 

Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2019 predniesol konateľ Ing. 

Vojtech Čičmanec.  

Spoločnosť zabezpečovala činnosti na základe zmluvy s obcou Kocurany o výkone správy zvereného 

majetku obce. Zabezpečovala prevádzku, údržbu a platby za energie v spravovaných objektoch. Jedná 

sa o nasledovné objekty: Obecný úrad, č. súp. 105, na parcele č. 367, Kultúrny dom, č. súp. 108, na 

parcele č. 368, Dom smútku na parcele č.  591, Budova bývalej školy č.  súp. 128, na parcele č. 553, 

Športovo-oddychový areál č. súp. 157 na parcele č. 546, Verejné osvetlenie, Bytový dom Nižovec, č. 

súp.  189 a 190, na parcele č. 665/21, Bytový dom Nižovec, č. súp. 191 a 192, na parcele č.  665/29, 

Priľahlé pozemky k Obecnému úradu – parcely č. 125/1, 124, 135/1, 133/2, 136,5 a 129, Miestna 

komunikácia pri Obecnom úrade – parcely č.  EKN č. 130 a CKN č. 391, Miestna komunikácia pre 

Beňov – parcela č. EKN č. 82, Miestna komunikácia pri Briatkov – parcely č.  CKN č. 485, Miestna 

komunikácia pri Srnov – parcely č.  EKN č. 190/1, Miestna komunikácia pri Hianikov – parcely č.  

EKN č. 211/1, Miestna komunikácia pri bytovke – parcely č. CKN č. 665/23 a „Ihrisko Vyšovec“ na 

parcelných číslach CKN č. 1123/1 – ostatná plocha o výmere 191m². 

Spoločnosť CzechCoating Sk s.r.o. Dubnica nad Váhom má v prenájme Budovu bývalej školy, 

Kocurany č. 128 a Koruna s.r.o. Žilina má v prenájme časť priestorov Kultúrneho domu č. súp. 108 – 

Predajňa potravín. 

Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči Magna Energia Piešťany za dodávky zemného plynu a za 

dodávky elektrickej energie do spravovaných objektov, celkové náklady boli v sume: 5.027,06 €. 

V roku 2019 spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. realizovala pre obec Kocurany kanalizačné 

prípojky k budove obecného úradu, na ihrisko a cintorín a začala realizovať prípravné práce 

investičného zámeru vybudovania multifunkčnej budovy. 

Plnila aj všetky povinnosti voči daňovému úradu a to hlavne pri podávaní daňového priznania k dani 

z motorových vozidiel, podaní daňového priznania k DPH a daňového priznania k dani z príjmov 

právnickej osoby. Správu a výkon účtovnej agendy zabezpečuje spoločnosť DT servis s.r.o. Prievidza. 

 

Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je zisk 441,07 €. Poslanci obecného zastupiteľstva 

schvaľujú hospodársky výsledok zisk vo výške 441,07 € a hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu 

zákonného rezervného fondu v sume 22,05 € a sumu 419,02 € použiť na pokrytie straty minulých 

rokov. 

 

8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce 

Starosta navrhol termín konania verejného stretnutia s občanmi dňa 20.3.2020 o 18.00 hod. v 

kultúrnom dome.  



 

Navrhovaný program:  

1) Otvorenie  

2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2019  

     Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.  

3) Schválený rozpočet na rok 2020 a Investičné zámery v roku 2020  

4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2020  

5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2020“  

6) Rôzne  

7) Diskusia  

8) Záver  

Poslanci obecného zastupiteľstva termín konania a program verejného stretnutia schválili. 

 

9) Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 a Správu z kontroly zameranej na 

kontrolu vnútorných smerníc a kontrolu VZN obce, predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila 

Topoľská.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali správy na vedomie. 

 

10) Príprava kultúrnych a športových podujatí 

Najbližšia kultúrna akcia v obci je fašiangový sprievod dňa 22.02.2020. Sprievodu masiek sa zúčastnia 

mladí ľudia z obce pod hlavičkou DHZ Kocurany.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali informácie na vedomie. 

 

11) Rôzne 

- na obecný úrad bola doručená Žiadosť o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy ku dňu 1.3.2020 

zo strany pána Patrika Belousova, trvale bytom Kocurany 191, byt č. 12   

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Žiadosť o ukončenie doby platnosti nájomnej 

zmluvy ku dňu 1.3.2020 zo strany pána Patrika Belousova, trvale bytom Kocurany 191, byt č. 12  

- na obecný úrad dňa 27.5.2019 podala žiadosť o pridelenie nájomného bytu pani Zuzana Fabianová, 

trvale bytom Pruské č. 104, 018 52 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pani 

Zuzanu Fabianovú, trvale bytom Pruské č. 104, 018 52. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú pridelenie dvojizbového bytu číslo 191/12 pre pani 

Zuzanu Fabianovú, trvale bytom Pruské č. 104, 018 52 od 1.3.2020 do 28.02.2023. 

- starosta informoval poslancov OZ o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 

a vypočítanom koeficiente vo výške 32,79 %. Vzhľadom na dosiahnuté percento vytriedenia zostáva 

sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na 

skládku odpadov v €/t na rok 2020: 13,00 €/t. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych 

odpadov za rok 2019 

- na obecný úrad bol doručený dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov od spoločnosti NATUR-PACK, a.s.. Dôvodom vypracovania dodatku k platnej 

zmluve je zefektívnenie činnosti a aplikácia legislatívnych zmien a noviel zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch. Súčasťou dodatku je aj Popis systému triedeného zberu v obci platný pre rok 2020.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali informáciu o dodatku na vedomie.  



Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú uzatvorenie dodatku č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov. 

- starosta informoval poslancov o prieskume nárastu počtu obyvateľov v našom regióne. Výsledky boli 

uverejnené v Regionálnych novinách. Najväčší počet nárastu obyvateľov v okrese (počet obyvateľov 

v roku 2018 a percentuálne vyjadrený nárast oproti roku 2008) mala naša obec – 24%. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali informáciu na vedomie. 

- starosta oboznámil poslancov s návrhom pozvánky na spoločné stretnutie občanov z bytových domov 

v Nižovci, ktoré sa bude konať 6.3.2020 o 18,00 hod v Kultúrnom dome v Kocuranoch. Informácia 

a pozvanie na stretnutie bude umiestnené na každom vchode bytových domov v Nižovci. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o stretnutí. 

- na obecný úrad bola doručená pozvánka na špecializovanú prípravu odbornej spôsobilosti veliteľov 

DHZ obcí. K organizácii DHZ v našej obci navrhol starosta pracovné stretnutie za účasti poslancov 

Zdenka Bránika a Petra Ďureje. 

 

12) Diskusia 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania 

 

13) Záver 

Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a  spoluprácu a rokovanie ukončil.    

 

 

 

V Kocuranoch 19.2.2020                      Zapísala:  .................................................... 

                        Vladimíra Beňadiková 

    

 

Overovali:  .......................................                                                 ..................................................... 

  Miroslav Šemrinec                  Zdenko Bránik 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

14. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 19.2.2020 
 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 622 /14/2020  v ktorom berie na vedomie:  

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, uznesenia boli splnené. 

b) Informácie o stave pripravenosti investičného zámeru výstavby Materskej škôlky, hasičskej 

zbrojnice a múzea. 

c) Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka medzi Obcou Kocurany a Obecné služby 

Kocurany s.r.o. 

d) Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. 

e) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 a Správu z kontroly zameranej na 

kontrolu vnútorných smerníc a kontrolu VZN obce. 

f) Informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach. 

g) Žiadosť o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy ku dňu 1.3.2020 zo strany pána Patrika 

Belousova, trvale bytom Kocurany 191, byt č. 12. 

h) Informáciu o úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 s koeficientom 32,79 %. 

i) Informáciu o dodatku č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 

z obalov od spoločnosti NATUR-PACK, a.s. 

j) Informáciu o náraste počtu obyvateľov v obci za obdobie 2008 – 2018 – 24 %. 

k) Informácie o stretnutí občanov z bytových domov v Nižovci, ktoré sa bude konať 6.3.2020 o 18,00 

hod v Kultúrnom dome v Kocuranoch. 

l) Informácie o pozvánke na špecializovanú prípravu odbornej spôsobilosti veliteľov DHZ obcí. 

 

         hlasovanie poslancov:  za:                 5 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0  

 

Uznesenie č. 623 /14/2020  v ktorom určuje: 

a)   zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková 

b)   overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslava Šemrinca a p. Zdenka Bránika 

 

         hlasovanie poslancov:  za:                  5   

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 624 /14/2020  v ktorom schvaľuje: 

a)   Program rokovania 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.2.2020 

4. Kontrola uznesení  

5. Návrh VZN č. 82/2020 ochranné pásmo pohrebiska 

6. Investičná činnosť v obci 

7. Výsledok hospodárenia Obecné služby Kocurany s.r.o. 

8. Príprava verejného stretnutia s občanmi 

9. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

10. Príprava kultúrnych a športových podujatí 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 



 

b)  Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka medzi Obcou Kocurany a spoločnosťou Obecné 

služby Kocurany s.r.o. a schvaľuje podpísanie zmluvy za Obec starostom obce Ing. Vojtechom 

Čičmancom a zástupcom starostu obce pánom Jánom Škandíkom. 

c)   Čistý hospodársky výsledok spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. po zdanení -  zisk vo výške 

441,07 € a jeho rozdelenie na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 22,05 € a sumu 419,02 

€ použiť na pokrytie straty minulých rokov. 

d)  Termín a program verejného stretnutia s občanmi dňa 20.3.2020 o 18.00 hod. 

e)  Zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pani Zuzanu Fabianovú, trvale bytom Pruské  

      č. 104, 018 52. 

f)   Pridelenie dvojizbového bytu číslo 191/12 pre pani Zuzanu Fabianovú, trvale bytom Pruské č. 104,  

     018 52 od 1.3.2020 do 28.02.2023. 

g) Uzatvorenie dodatku č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 

z obalov medzi Obcou Kocurany a NaturPack a.s. Bratislava.. 
 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 
 

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na schválení: 

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo 82/2020 ktorým sa schvaľuje ochranné pásmo 

pohrebiska na území obce Kocurany pod číslom  625 /14 /2020 . 
 

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                             proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

 

V Kocuranoch  19.2.2020                                      

     Zapísala:                ........................................... 

                 Vladimíra Beňadiková 

 

 

 Overovali:   .....................................                                         ........................................... 

                                       

 

 

 

 

 

 

   Starosta obce: ......................................... 

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


