
Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  17.3.2021 

 

 

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

 

 

PROGRAM podľa pozvánky na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva:  

 

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

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

7) Informácia o výstavbe Materskej škôlky 

8) Aktualizácia Koncepcie práce s deťmi a mládežou 

9) Rôzne 

10) Diskusia 

11) 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 respirátor, prípadne nasadili pripravené rukavice a dodržiavali pripravené sedenie 

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

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 4.     
 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Škandík a p. Zdenek Bránik.  
 

3) Schválenie programu 25. 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 

- pán Bešorna Erik, bytom Kocurany č. 190/2 podal žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

na nájomný byt č. 190/2, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 190/2 pre pána Erika Bešornu, 

bytom Kocurany č. 190/2 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  

- pán Olejník Jozef, bytom Kocurany č. 192/2 podal žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

na nájomný byt č. 192/2, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/2 pre pána Jozefa 

Olejníka, bytom Kocurany č. 192/2 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  

 



- pani Adamíková Monika a pán Lukáš Briatka, obaja bytom Kocurany č. 191/8 podali žiadosť o 

opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 191/8, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy 

končí ku dňu 30.6.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 191/8 pre pani Moniku 

Adamíkovú a pána Lukáša Briatku, bytom Kocurany č. 191/8 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  

- pani Majcherová Renáta, bytom Kocurany č. 192/12 podala žiadosť o opakované uzavretie nájomnej 

zmluvy na nájomný byt č. 192/12, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/12 pre pani Renátu 

Majcherovú, bytom Kocurany č. 192/12 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  

- pani Ing. Starýchová Martina a pán Ing. Starých Peter, obaja bytom Kocurany č. 191/5 podali žiadosť 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 191/5, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy 

končí ku dňu 30.6.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 191/5 pre pani Ing. Martinu 

Starýchovú a pána Ing. Petra Starýcha, bytom Kocurany č. 191/5 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  

- na obecný úrad dňa 25.5.2017 podali žiadosť o pridelenie nájomného bytu pán Viliam Peťovský 

trvale bytom Rudnaya 34/1, Prievidza a pani Ida Peťovská, trvale bytom Fr. Madvu 3/6, Prievidza 

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

Viliama Peťovského trvale bytom Rudnaya 34/1, Prievidza a pani Idu Peťovskú, trvale bytom Fr. 

Madvu 3/6, Prievidza. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú pridelenie dvojizbového bytu číslo 191/10 pre pána 

Viliama Peťovského trvale bytom Rudnay 34/1, Prievidza a pani Idu Peťovskú, trvale bytom Fr. 

Madvu 3/6, Prievidza od 1.5.20210 do 30.04.2024. 

- na obecný úrad bola doručená žiadosť od pani Gregušovej, v ktorej žiada pridelenie pozemku na 

záhradkárske účely pre syna Daniela Gráca, trvale bytom Kocurany 189. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie doručenú žiadosť a skonštatovali, že obec 

v súčasnej dobe pozemky na záhradkárske účely pre obyvateľov nevyčleňuje. 

 

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

Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2020 predniesol konateľ Ing. 

Vojtech Čičmanec. Spoločnosť vykonávala výkon správy zvereného obecného majetku. Plnila svoje 

záväzky voči Stredoslovenskej energetike, a.s. za dodávky zemného plynu a za dodávky elektrickej 

energie do spravovaných objektov, celkové náklady boli v sume: 4.519,59 €. 

V roku 2020 spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. realizovala pre obec na základe zmluvy 

o dielo č.01/2020 stavbu So-01 – Materská škola, požiarna zbrojnica a múzeum Kocurany, v roku 

2020 bola realizovaná výstavba v sume 96 948,68 €. 

Spoločnosť k 31.12.2020 zamestnáva troch zamestnancov. 

V októbri 2020 spoločnosť požiadala o status Sociálny podnik, ktorý jej bol priznaný rozhodnutím 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č.272/202_RSP od 4.12.2020. 

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. 

Hospodársky výsledok spoločnosti bol pred zdanením zisk vo výške  1 880,05 €.  

Daň z príjmu  predstavuje 414,70 €.  Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je zisk 

1 465,35 €.   

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú hospodársky výsledok  - zisk vo výške   1 465,35 €. 

Hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 73,27 € a sumu 

1 392,08 € použiť na pokrytie straty minulých rokov. 



7)   Informácia o výstavbe Materskej škôlky 

Dňa 16.3.2021 sa uskutočnila čiastočná kolaudácia budovy materskej školy, požiarnej zbrojnice 

a obecného múzea. Kolaudovaná bola časť budovy určená pre materskú školu. Obec podá žiadosť 

o zaradenie materskej školy a výdajne stravy do siete školských zariadení do 31.3.2021.  

Stavebné práce pokračujú podľa harmonogramu prác. Budova je vykurovaná. Po vyschnutí omietok 

a podlahy sa realizuje inštalácia vzduchotechniky, kazetových sadrokartónových stropov, realizácia 

obkladov a dlažby. Priebežne sa montuje zateplenie fasády budovy.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o výstavbe materskej školy. 

 

8) Aktualizácia Koncepcie práce s deťmi a mládežou 

V súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov obec aktualizovala Koncepciu práce s deťmi a mládežou v obci Kocurany na roky 2021 – 

2027. Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom návrhu aktualizovanej 

Koncepcie práce s deťmi a mládežou v obci Kocurany na roky 2021 – 2027.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie návrh aktualizovanej Koncepcia práce s deťmi 

a mládežou v obci Kocurany na roky 2021 – 2027.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú aktualizovanú Koncepciu práce s deťmi a mládežou v obci 

Kocurany na roky 2021 – 2027 s tým, že finančné prostriedky potrebné na jej realizáciu v zmysle 

schválenej koncepcie budú každoročne zahrnuté do rozpočtu obce Kocurany.  

 

9) Rôzne 

Spoločnosť GEODETICA VISION, s.r.o., Košice ponúka pokračovanie využívania služby webového 

geografického informačného systému – WebGIS. Cena služby je 15 EUR/mesačne s DPH. Cena je 

splatná jednorazovo ráz ročne vo výške 180 EUR s DPH. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Zmluvu o poskytnutí služby so spoločnosťou 

GEODETICA VISION, s.r.o. a splnomocňujú starostu obce k podpisu zmluvy. 

V roku 2021 je potrebné vymeniť vodomery v nájomných bytových domoch súpisné číslo 191, 192. 

Výmena vodomerov bude financovaná z Fondu údržby a opráv. 

V roku 2020 obec začala s opravou náterov a podhľadov nájomných bytových domov č.189 a 190, 

tento rok bude obnova a rekonštrukcia dokončená aj na domoch 191 a 192. Výdavky sú priebežne 

hradené z Fondu údržby a opráv. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o účele čerpania Fondu údržby a opráv 

v roku 2021. 

Starosta predstavil poslancom Poznávaciu maľovanku Regiónu horná Nitra. Maľovanka je určená pre 

deti materskej školy a reprezentuje náš región ako aj našu obec. Súčasťou maľovanky je aj pexeso 

s farebným vyhotovením erbov jednotlivých obcí. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o regionálnej maľovanke pre deti. 

Starosta oboznámil poslancov s možnosťou zakúpenia drobného reklamného materiálu s motívom 

obce /tašky na prezuvky, hygienické potreby a pod./ do materskej školy pre deti.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o možnosti nákupu drobného vybavenia 

s motívom obce do materskej školy pre deti. 

Starosta informoval poslancov o nefungujúcom zbere šatstva na území obce. Zmluvná spoločnosť 

TextilEco a. s. si dlhodobo neplní svoje zmluvné záväzky, napriek neustálej urgencii zo strany obce. 

Vzhľadom na vzniknutú situácii organizuje obec Charitatívnu zbierku obnoseného, nepoškodeného 

šatstva, obuvi a trvanlivých potravín. Zbierka bude odovzdaná občianskemu združeniu Dobrý pastier 

v Kláštore pod Znievom. 

Nepriaznivú situáciu so zberom šatstva obec rieši a hľadá nového odberateľa, ktorý by zabezpečoval 

zber tohto odpadu na území obce. Viacerým okolitým obciam ponúkla služby spoločnosť 

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o. z. Spoločnosť by zabezpečila rozmiestnenie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/


zberných kontajnerov na území obce na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi. Zber šatstva by bol 

za paušálny poplatok 570,- €/ročne. Kontrolu naplnenia kontajnera indikuje zabudovaný senzor. 

Výpovedná doba v rámci zmluvy je  3 mesiace. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú spoluprácu so spoločnosťou EKOCHARITA 

SLOVENSKO SLOVENSKU o. z. o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi a zároveň 

splnomocňujú starostu k podpisu zmluvy so spoločnosťou . 

Zber komunálneho odpadu v obci sa od februára realizuje v dvojtýždňovom vývoznom cykle. Obec 

má evidenciu smetných nádob, ktoré majú občania vydané na jednotlivé súpisné čísla domov. Zber 

BRKO – kontajner na BRKO je umiestnený pri nájomných bytových domoch a zber funguje bez 

problémovo. Zvažuje sa vybudovanie aj druhého stojiska pre ďalší kontajner na BRKO. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o odpadovej politike v obci. 

Peter Ďureje informoval prítomných o záveroch na stretnutí DHZ okrsku Bojnice, ktorej sa zúčastnil. 

V roku 2021 sa budú konať voľby do okresných a krajských pozícií DHZ. Členovia obecného DHZ by 

mali absolvovať preventívne lekárske prehliadky. Prípadné výdavky spojené s odbornou lekárskou 

prehliadkou členov DHZ Kocurany uhradí obec z vlastných zdrojov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o DHZ. 

 

10) Diskusia 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 

 

11) Záver 

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

 

 

 

V Kocuranoch 17.3.2021                      Zapísala:  .................................................... 

                        Vladimíra Beňadiková 

    

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

 
25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 17.3.2021 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 675/ 25/2021  v ktorom berie na vedomie:  

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 

b) Doručené žiadosti ohľadom nájomného bývania vrátane žiadosti pani Gregušovej 

c) Informácie o prebiehajúcej výstavbe Materskej školy Kocurany 

d) Návrh aktualizovanej Koncepcia práce s deťmi a mládežou v obci Kocurany na roky 2021 – 2027.  

e) Účelové čerpanie fondu údržby a opráv v roku 2021 

f) Informácie o Regionálnej maľovanke 

g) Informácie o možnosti nákupu drobného vybavenia s motívom obce do materskej školy pre deti 

h) Informácie o odpadovej politike v obci v roku 2021 

i) Informácie zo schôdze DHZ, prezentované pánom Petrom Ďureje. 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                 4 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 /Miroslav Synko/  

 

 

Uznesenie č. 676/ 25/2021 v ktorom určuje: 

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

b)   Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Ján Škandík a p. Zdenek Bránik  

 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 

 

Uznesenie č. 677/ 25/2021  v ktorom schvaľuje: 

a)   Program rokovania 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.3.2021 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

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

7) Informácia o výstavbe Materskej škôlky 

8) Aktualizácia Koncepcie práce s deťmi a mládežou 

9) Rôzne 

10) Diskusia 

11) Záver 

b)  Opakované pridelenie bytu č. 190/2 pre pána Erika Bešornu, bytom Kocurany č. 190/2 od 1.7.2021  

     do 30.6.2024. 

c)  Opakované pridelenie bytu č. 192/2 pre pána Jozefa Olejníka, bytom Kocurany č. 192/2 od  

      1.7.2021 do 30.6.2024.  

d)   Opakované pridelenie bytu č. 191/8 pre pani Moniku Adamíkovú a pána Lukáša Briatku, bytom  

      Kocurany č. 191/8 od 1.7.2021 do 30.6.2024 



e)   Opakované pridelenie bytu č. 192/12 pre pani Renátu Majcherovú, bytom Kocurany č. 192/12 od  

      1.7.2021 do 30.6.2024 

f)   Opakované pridelenie bytu č. 191/5 pre pani Ing. Martinu Starýchovú a pána Ing. Petra Starýcha,  

      bytom Kocurany č. 191/5 od 1.7.2021 do 30.6.2024 

g)   Zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pána Viliama Peťovského trvale bytom  

      Rudnaya 34/1, Prievidza a pani Idu Peťovskú, trvale bytom Fr. Madvu 3/6, Prievidza. 

h)   Pridelenie dvojizbového bytu číslo 191/10 pre pána Viliama Peťovského trvale bytom Rudnay  

      34/1, Prievidza a pani Idu Peťovskú, trvale bytom Fr. Madvu 3/6, Prievidza od 1.5.20210 do  

      30.04.2024 

i)    Hospodársky výsledok  spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2020 - zisk vo  

      výške   1 465,35 €. Hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu zákonného rezervného fondu  

      v sume 73,27 € a sumu 1 392,08 € použiť na pokrytie straty minulých rokov 

j) Aktualizovanú Koncepciu práce s deťmi a mládežou v obci Kocurany na roky 2021 – 2027, s tým, 

že finančné prostriedky potrebné na jej realizáciu v zmysle schválenej koncepcie budú každoročne 

zahrnuté do rozpočtu obce Kocurany.  

k) Zmluvu o poskytnutí služby so spoločnosťou GEODETICA VISION, s. r. o. Košice v sume 180,-€  

      ročne ohľadom prevádzky WebGIS. 

l) Spoluprácu so spoločnosťou EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o. z. o zabezpečení   

      zberu použitých textílií, odevov a obuvi za úhradu 570,- €/ročne. 
 

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 4   

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   1 

 

 

Uznesenie č. 678 /25/2020  v ktorom splnomocňuje starostu obce 

a)    Starostu obce k podpisu zmluvy so spoločnosťou GEODETICA VISION, s.r.o., za služby  

       webového geografického informačného systému WebGIS, cena služby 180,- €/ročne. 

b)   Starostu k podpisu zmluvy so spoločnosťou EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o. z.  

      o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi, cena služby 570,- €/ročne. 

 

                  hlasovanie poslancov:             za:                 4   

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   1 

 

V Kocuranoch  17. 3.2021                                     

 

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

                 Vladimíra Beňadiková 

 

 

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

                                       Ján Škandík                        Zdenek Bránik                          

   

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


