Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 15.7.2020
Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.
PROGRAM podľa pozvánky na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020
6) Informácia o výstavbe v obci
7) Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
8) Rôzne
9) Diskusia
10) 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. Zdenek Bránik.
3) Schválenie programu 18. 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. Uznesenia boli splnené.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení.
5) Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu čerpanie rozpočtu k 30.6.2020, ktoré bolo spracované
spoločnosťou p. Miroslava Hýbla, Banská Bystrica.
Čerpanie rozpočtu v príjmovej časti k 30.6.2020 je celkovo vo výške 342.025,09 €.
Výška schváleného rozpočtu je 518.148,- €, čo je plnenie na 66 %.
Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti k 30.6.2020 je celkovo vo výške 227.288,36 €.
Výška schváleného rozpočtu je 518.148,- €, čo je plnenie na 44 %.
Príjmová časť bola upravená v položkách:
– daň z pozemkov, daň zo stavieb, psa a poplatku za cintorín. VZN 81/2019 boli navýšené sadzby na
dani z príjmov,
- sponzorské príspevky 150,- €
- finančný príspevok z Envirofondu vo výške 400,94 €.
Výdavková časť bola upravená v časti bežného rozpočtu o položky:
- palivá, mazivá a poistenie pre komunálny traktor,
- poplatky z úveru čerpaného zo SLSP a. s.,
- výdavky na dezinfekčné a ochranné prostriedky v súvislosti s vyhlásenou pandémiou.

Zapojenie Rezervného fondu pre rok 2020 bolo schválené v celkovej výške: 138.426,- €.
II. úprava rozpočtu navyšuje čerpanie o sumu:
23.542,- €.
Zapojenie Rezervného fondu pre rok 2020 po II. úprave rozpočtu:
161.968,- €
Použitie Rezervného fondu pre rok 2020 bolo schválené nasledovne:
1, prípravná a projektová dokumentácia
12.000,- €
2, výstavba MŠ
26.426,- €
3, výstavba infraštruktúry
100.000,- €
II. úprava rozpočtu mení a navyšuje použitie Rezervného fondu:
1, prípravná a projektová dokumentácia
12.861,- €
2, výstavba MŠ
139.107,- €
3, výstavba infraštruktúry
10.000,- €

138.426,- €

161.968,- €

Rozpočet po navrhovaných zmenách zostáva vyrovnaný s celkovou výškou na strane príjmov aj
výdavkov v sume: 641.700,- €.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2020
Poslanci schválili zapojenie Rezervného fondu pre rok 2020 v celkovej výške: 161.968,- €.
Poslanci schválili II. úpravu rozpočtu na rok 2020.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vyhotovení Konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2019 s poznámkami a Výročnej správy za rok 2019. Všetky dokumenty obec zaslala
audítorovi p. Ing. Adamkovičovi.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o ukončení účtovného roku 2019.
6) Informácie o výstavbe v obci
Aktuálne v obci prebieha výstavba multifunkčnej budovy materskej školy, obecného múzea
a požiarnej zbrojnice. Starosta informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich stavebných prácach.
Podrobne ich oboznámil s pracovným harmonogramom stavených prác. V rámci ekologických riešení
a možných finančných úspor je zámer osadiť pri budove MŠ záchytnú nádrž na dažďovú vodu, ktorá
by sa využívala ako úžitková voda pre potreby MŠ. Veľkosť nádrže je plánovaná na 5 000 l.
Starosta zhodnotil stav diela a postup prác ako uspokojivý. Finančný rozpočet je v súčasnosti
dodržiavaný. Financovanie prebieha z načerpaného úveru zo SLSP a. s.. Doteraz bolo preinvestovaných: 48.133,03 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o realizácii výstavby v obci
a o preinvestovaných financiách čerpaných z úveru od SLSP a. s..
7) Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na
obdobie II. polrok 2020, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
8) Rôzne
- starosta oboznámil poslancov s realizáciou terénnej opatrovateľskej služby v obci. Podmienky
poskytovania služby upravuje VZN č. 44/2009. V prílohe č. 1 tohto VZN sú stanovené úhrady
prijímateľa opatrovateľskej služby za poskytovanú službu. V súčasnosti to predstavuje 1,00 € za
hodinu úkonov. Obecné zastupiteľstvo navrhlo od roku 2021 úhradu za poskytované opatrovateľské
služby zvýšiť na úroveň obvyklú v okolitých obciach, tak aby bola v súlade s platnou legislatívou.
V prípade zmeny výšky úhrady bude potrebné nachystať nové VZN, ktorým sa upravujú podmienky
na poskytovanie sociálnych služieb v obci Kocurany a potrebe regulácie tejto úhrady.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o poskytovaní terénnej opatrovateľskej
služby v obci a prílohe č. 1 VZN č. 44/2009.

- na obecný úrad bola doručená žiadosť od spoločnosť BARBOT Slovakia s. r. o. o zníženie
miestnej dane z nevýherných hracích prístrojov. Obec pri úprave daní postupuje podľa zákona
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku § 59, kde je stanovené:
„Obec ustanoví VZN najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah
a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích
prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.“
V rámci VZN č. 81/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný
stavebný odpad obec možnosť zníženia alebo oslobodenia od tejto dane neuvádza. Z tohto dôvodu
obec žiadosti nemôže vyhovieť.
Poslanci obecného zastupiteľstva neschvaľujú meniť platné VZN a teda aj zníženie dane
z nevýherných hracích prístrojov pre spoločnosť BARBOT Slovakia s. r. o..
- starosta informoval prítomných poslancov o výmena kríža pri Beňov.
- akcia nohejbalový turnaj 25. 7. 2020 o 9,00 hod v športom areáli v Kocuranoch – organizačne
zabezpečuje poslanec p. Miroslav Šemrinec. Súťaže sa zúčastní 6 družstiev po troch hráčoch.
- obec sa stala vlastníkom komunálneho traktora s príslušenstvom. Z tohto dôvodu je
potrebné zvážiť zamestnanie človeka, ktorý by vedel komunálnu techniku obsluhovať. Jednalo by sa
o pracovný pomer na kratší úväzok. Starosta chce časť mzdového nákladu prefinancovať
prostredníctvom aktivačného príspevku, o ktorý by sa obec uchádzala. Navrhnutý ako zamestnanec
bol p. Jaroslav Bránik.
- poslanci obecného zastupiteľstva navrhli vypracovanie cenníka prác, ktoré bude obec zabezpečovať
pre občanov prostredníctvom komunálnej techniky
11) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania
12) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 15.7.2020

Overovali: .......................................
Miroslav Šemrinec

Zapísala: ....................................................
Vladimíra Beňadiková

.....................................................
Zdenek Bránik

Závery z rokovania
18. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 15.7.2020
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 641 /18/2020 v ktorom berie na vedomie:
a)
b)
c)
d)
e)
d)
e)
f)
g)
h)

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ, uznesenia boli splnené.
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020
Návrh na II. zmenu rozpočtu
Informácie o ukončení účtovného roku 2019 a vypracovaní Konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2019 s poznámkami a Výročnej správy za rok 2019.
Informácie o realizácii výstavby v obci a o preinvestovaných financiách čerpaných z úveru od
SLSP a. s..
Informácie o poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby a VZN č. 44/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb v obci Kocurany
Informácie o žiadosti spoločnosti Barbot s.r.o. o zníženie dane z nevýherných hracích prístrojov
Informácie o výmene kríža pri Beňov.
Informácie o potrebe pracovníka na obsluhu novej komunálnej techniky.
Informácie o športovej akcii nohejbalový turnaj v termíne 25.7.2020 o 9,00 hod.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 642 /18/2020 v ktorom určuje:
a) Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíra Beňadiková
b) Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslav Šemrinec a p. Zdenek Bránik.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 643 /18/2020 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 18. zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesení
5. Informácie o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020
6. Informácie o výstavbe v obci
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
b) zapojenie Rezervného fondu pre rok 2020 nasledovne:
Zapojenie Rezervného fondu pre rok 2020 bolo schválené v celkovej výške: 138.426,- €.
II. úprava rozpočtu navyšuje čerpanie o sumu:
23.542,- €.

Zapojenie Rezervného fondu pre rok 2020 po II. úprave rozpočtu:
161.968,- €
Použitie Rezervného fondu pre rok 2020 bolo schválené nasledovne:
138.426,- €
1, prípravná a projektová dokumentácia
12.000,- €
2, výstavba MŠ
26.426,- €
3, výstavba infraštruktúry
100.000,- €
II. úprava rozpočtu mení a navyšuje použitie Rezervného fondu:
161.968,- €
1, prípravná a projektová dokumentácia
12.861,- €
2, výstavba MŠ
139.107,- €
3, výstavba infraštruktúry
10.000,- €
c) II. úpravu rozpočtu na rok 2020 podľa prílohy. Celková výška rozpočtu sa mení v časti príjmov
a výdavkov na sumu: 641.700,- €. Rozpočet zostáva po II. úprave vyrovnaný.
d) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
hlasovanie poslancov:
za:
5
proti:
0
zdržali sa:
0
neprítomný: 0
Uznesenie č. 645 /18/2020 v ktorom odporúčajú starostovi obce
a) Vypracovať cenník prác za používanie komunálnej techniky pre verejnosť.
b) Zistiť možnosti zamestnania pracovníka obce prostredníctvom príspevku z Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

V Kocuranoch 15.7.2020

Zapísala:

Overovali: .....................................
Miroslav Šemrinec

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

...........................................
Vladimíra Beňadiková

...........................................
Zdenek Bránik

