
Zápisnica z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  17.2.2021 

 

 

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

 

 

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) Prerokovanie žiadostí 

6) Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020 

7) Informácia o hospodárení obce za rok 2020 

8) Aktuálna činnosť v samospráve 

9) Zriadenie materskej škôlky Kocurany 

10) Rôzne 

11) Diskusia 

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. Úvodom požiadal prítomných, aby 

si ponechali na tvári rúško, prípadne nasadili pripravené rukavice a dodržiavali pripravené sedenie 

s rozstupmi. Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 5.     
 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. Peter 

Ďureje a p. Miroslav Šemrinec. 
 

3) Schválenie programu 24. 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) Prerokovanie žiadostí 

Vzhľadom na to, že žiadosti neboli úplné, nepredkladajú sa na prerokovanie OZ. 

 

6) Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 a Správu z kontroly zameranej na 

kontrolu tvorby fondu rekonštrukcie, opráv, prevádzky a údržby bytového fondu v správe obce 

Kocurany, predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali správy na vedomie. 

 

7)   Informácia o hospodárení obce za rok 2020 

Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu k 31.12.2020. 



Suma príjmov v roku 2020 predstavovala:      503.081,65 € 

čerpanie na  99% 

- v rámci kapitálových a finančných príjmov rozpočtu: 

1, načerpaná nenávratná finančná pomoc z PPA       97.000,00 € 

/na komunálny traktor s príslušenstvom/ 

2, načerpaný úver na výstavbu MŠ                                                                             120.000,00 € 

3, načerpaná návratná finančná pomoc zo ŠR          6.460,00 € 
 

Suma výdavkov roku 2020 predstavovala:                                        437.170,34 €  

čerpanie na  86% 

- v rámci kapitálovej časti výdavkovej strany rozpočtu: 

1, na výstavbu materskej školy preinvestovaných                                                      112.252,07 € 

2, čerpanie rezervného fondu obce bolo vo výške                   

(projektová dokumentácia k výstavbe MŠ)         12.860,15 € 

Prebytok rozpočtového hospodárenia                                                                            65.911,31 € 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o hospodárení obce v roku 2020 

a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020. 

  

8) Aktuálna činnosť v samospráve 

V súčasnej dobe samosprávy zamestnáva víkendové organizovanie testovania na ochorenie COVID-

19. V našej obci sme realizovali testovanie občanov počas troch víkendov. Vzhľadom k možnosti 

otestovať sa na ochorenie v trvalých odberových miestach zriadených Ministerstvom zdravotníctva SR 

a stanovisku ZMO HN obec Kocurany neplánuje organizovanie ďalšieho testovania na území obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o testovaní a možnostiach v rámci 

súčasnej pandemickej situácie. Zároveň vyslovili súhlas so stanoviskom ZMO HN, ku ktorému sa obec 

Kocurany pripojila. Proti ďalšiemu testovaniu občanov na území obce Kocurany organizovanému 

obcou Kocurany sa vyslovili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

Obec sa chce viac zamerať na svoje originálne kompetencie. Pripravuje žiadosť o dotáciu 

z Environmentálneho fondu na základe dosiahnutej miery triedenia komunálneho odpadu, zapojenie sa 

do vyhlásenej výzvy z Programu obnovy dediny. V tomto období prebieha daňová príprava miestnych 

daní a poplatkov ako aj príprava vyúčtovania preddavkov za energie v nájomných bytových domoch. 

Pracovníčky obce dokončili sčítanie domov a bytov. Od 15.2.2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Jedná 

sa o prvé elektronické sčítanie obyvateľov prostredníctvom elektronického formulára dostupného na 

www.scitanie.sk. V prípade, že občan nie je schopný sčítať sa, so sčítaním mu pomôžu pracovníčky 

obecného úradu v obci. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o činnosti v samospráve. 

 

9) Zriadenie materskej škôlky Kocurany 

V súvislosti s postupujúcimi stavebnými a remeselnými prácami na budove materskej školy v našej 

obci je potrebné požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o zaradenie materskej školy do siete školských zariadení. K tejto žiadosti je potrebné doložiť povinné 

prílohy ako sú Školský vzdelávací program, doklad o vlastníckom vzťahu priestorov materskej školy, 

doklady príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy sú v súlade s hygienickými 

požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi pri ochrane pred 

požiarmi. Všetky potrebné prílohy sú naviazané na skolaudovanie budovy, ktoré je naplánované na 

16.3.2021  ako čiastočná kolaudácia stavby – priestory materskej školy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zaradenie Materskej školy a školskej jedálne bez právnej 

subjektivity do siete škôl. 

http://www.scitanie.sk/


10) Rôzne 

Obec plánuje nakúpiť 5 sad osobných ochranných pracovných prostriedkov a výstroja potrebných pre 

DHZ Kocurany, ktoré bolo zaradené do kategórie C.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú nákup 5 sad osobných ochranných pracovných 

prostriedkov a výstroja. 

Obec v rámci prevencie plánuje nákup Imunovitamínu (C,D3,ZN bez cukru) pre seniórov. Spolu 

s balením vitamínov bude pre seniorov pribalených 2 ks respirátorov FFP2. Organizáciu a distribúciu 

balíčkov občanom zabezpečia poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú bezplatné odovzdanie balíčkov pre seniorov. 

 

Obci bol predstavený projekt smart riešenia  materskej školy, ktorá by bola zapojená ako pilotné 

zariadenie do projektu spoločnosti KOOR. Riešenie sa týka regulácia spotreby energií, plynu a vody. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o projekte pre materskú školu. 

 

11) Diskusia 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 

 

10) Záver 

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

 

 

 

V Kocuranoch 17.2.2021                      Zapísala:  .................................................... 

                        Vladimíra Beňadiková 

    

 

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

         Peter Ďureje              Miroslav Šemrinec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

 
24. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 17.2.2021 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 672/ 24/2021  v ktorom berie na vedomie:  

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí . 

b) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 a Správu z kontroly zameranej na 

kontrolu tvorby fondu rekonštrukcie, opráv, prevádzky a údržby bytového fondu v správe obce 

Kocurany. 

c) Informácie o hospodárení obce v roku 2020 a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 v príjmovej časti vo 

výške 503.081,65 € a vo výdavkovej časti vo výške  437.170,34 €. 

d) Informácie o testovaní a možnostiach v rámci súčasnej pandemickej situácie. 

e) Informácie o činnosti v samospráve. 

f) Informácie o možnosti zapojenia sa do SMART projektu pre materskú školu. 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                 5 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0  

 

 

Uznesenie č. 673/ 24/2021 v ktorom určuje: 

a)   Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková. 

b)   Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Peter Ďureje a p. Miroslav Šemrinec. 

 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

 

Uznesenie č. 674/ 24/2021  v ktorom schvaľuje: 

a)   Program rokovania 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2021 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

6) Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020 

7) Informácia o hospodárení obce za rok 2020 

8) Aktuálna činnosť v samospráve 

9) Zriadenie materskej škôlky Kocurany 

10) Rôzne 

11) Diskusia 

12) Záver 

b)  Ukončenie víkendového testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 zabezpečované obcou    

      v priestoroch Viacúčelového športového areálu. 

c)   Zriadenie jednotriednej materskej školy Kocurany s počtom 15 detí. 

 

 



d)  Zaslanie žiadosti na MŠ SR o zaradenie Materskej školy Kocurany do siete škôl a školských  

      zariadení v zmysle § 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve    

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

e)  Nákup 5 sad zásahových odevov a topánok pre DHZ Kocurany. 

f)  Nákup a odovzdanie balíčkov /2x respirátor FFP2 + balenie imunovitamínov (C,D3,ZN bez cukru) /   

     pre seniorov a zamestnancov obce. 
 

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5   

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 
 

 

 

 

V Kocuranoch  17. 2.2021                                     

 

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

                 Vladimíra Beňadiková 

 

 

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

           Peter Ďureje            Miroslav Šemrinec 

 

 

 

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


