
Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  26.5.2021 

 

 

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

 

 

PROGRAM podľa pozvánky na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

6) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2020, Správa audítora 

7) Čerpanie rozpočtu k 30.4.2021 

8) Informácie o materskej škole 

9) Informácie o súťaži Dedina roka 2021 

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 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 5.     
 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Bránik a p. Peter Ďureje. 
 

3) Schválenie programu 27. 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 

- na obecný úrad dňa 08.04.2021 podala žiadosť o pridelenie nájomného bytu pani Katarína Falatová 

trvale bytom M. Medveckej 1/1, Prievidza  

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

Katarínu Falatovú, trvale bytom M. Medveckej 1/1, Prievidza. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú pridelenie dvojizbového bytu číslo 192/6 pre pani 

Katarínu Falatovú trvale bytom M. Medveckej 1/1, Prievidza od 1.6.2021 do 31.05.2024. 

 

6) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2020, Správa audítora 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce za rok 2020. Spracovaný bol 

spoločnosťou p. Miroslava Hýbla, Banská Bystrica. Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na 



webovom sídle obce a CÚET. Neboli doručené žiadne pripomienky k predloženému materiálu. Pri 

kontrole záverečného účtu obce Kocurany za rok 2020 nebola zistená chyba. 

Kontrolórka obce Ing. Topoľská predložila k záverečnému účtu stanovisko, v ktorom nemala 

pripomienky k zostavenému materiálu a odporučila poslancom schváliť Záverečný účet obce 

Kocurany za rok 2020 bez výhrad. 

Starosta oboznámil prítomných so Správou nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej 

závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. Audit sa uskutočnil 20.5.2021 a konštatoval 

súlad s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu 

obce za rok 2020, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020, Účtovný 

hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 25 157,55 € a Správu z auditu individuálnej aj 

konsolidovanej účtovnej závierky obce Kocurany za rok 2020.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Záverečný účet obce Kocurany za rok 2020, celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce zisteného podľa 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.  vo výške 52 038,46€ na tvorbu rezervného fondu 

obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 

rozvoj bývania  o sociálnom bývaní použitie časti prebytku hospodárenia obce zisteného podľa  § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č.  583/2004 Z.z. vo výške 9 762,19 € na tvorbu fondu prevádzky, údržby 

a opráv nájomných obecných bytov. 

 

7) Čerpanie rozpočtu k 30.4.2021 

Starosta informoval poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.4.2021. Rozpočet na rok 2021 bol zostavený 

ako vyrovnaný: 

Strana príjmov:    527.068,- € 

Strana výdavkov: 527.068,- € 

K 30.4.2021 bol rozpočet na strane príjmov čerpaný vo výške: 189.362,14 €, čo predstavuje 36% 

z celkového rozpočtu. 

K 30.4.2021 bol rozpočet na strane výdavkov čerpaný vo výške: 171.522,76 €, čo predstavuje 33% 

z celkového rozpočtu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu k 30.4.2021.  

 

8) Informácie o materskej škole 

Aktuálne v budove MŠ prebiehajú dokončovacie práce. Obklady a dlažby sú položené. Obložkove 

zárubne a dvere namontované. Budova je zateplená. Robia sa práce na prednej fasáde. V rámci týždňa 

by mala byť fasáda dokončená aj farebne. Starosta požiadal poslancov o pomoc v sobotu na stavbe pri 

dokončovaní fasády. Objednaná je kompozitová podlaha, ktorá je vodeodolná a teplejšia ako 

laminátové podlahy. Zabezpečuje sa interiérové vybavenie MŠ, obec sa snaží získať finančné 

prostriedky aj sponzorsky. 

 

Na obecný úrad boli doručené viaceré žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na pozíciu učiteľky 

MŠ aj pomocnej sily.  Personálne bude chod MŠ zabezpečovať riaditeľka, učiteľka a pomocná sila. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o výstavbe a personálnom zabezpečení 

MŠ.  



Starosta obce predložil poslancom dôvodovú správu a Zriaďovaciu listinu Materskej školy Kocurany 

111. Dôvodová správa tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Dôvodovú správu k Zriaďovacej listine Materskej 

školy Kocurany 111 a schvaľujú znenie Zriaďovacej listiny Materskej školy Kocurany 111. 

 

9) Informácie o súťaži Dedina roka 2021 

Obec je prihlásená do súťaže Dedina roka 2021. Do obce príde Národná hodnotiaca komisia dňa 

3.6.2021 o 14,30 hod. a budeme mať 3 hodiny na odprezentovanie sa. Starosta predstavil poslancom 

scenár predstavenia obce. Do programu budú zapojení: Pálenica Kocurany, Viera Rečková – výroba 

bižutérie a keramiky, SHR Miloš Perniš – výroba syrov, jogurtou, futbalisti z obce, DHZ Kocurany, 

poľovníci, včelári, JK MITANI, spevácka skupina Hrabovka, Lucia Benková – maliarka a autorka 

dvoch kníh, Anna Paulusová – reprezentantka v kolkoch, Andrea Hianiková – chov a výstava psov a 

ďalší. Obec bude predstavená jednak prehliadkou, porovnaním historických záznamov s fotografiami 

súčasného stavu a video prezentáciou.  

Celým procesom predstavovania bude komisiu sprevádzať starosta obce, súčinní budú poslanci OZ 

a členky kultúrnej komisie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o súťaži Dedina roka 2021. 

 

10) Rôzne 

- Vzhľadom k zriadeniu MŠ Kocurany bez právnej subjektivity, bude zmena organizačnej štruktúry. 

Do MŠ budú prijatí traja noví zamestnanci. Organizačná štruktúra zamestnancov obecného úradu tvorí 

prílohu Organizačného poriadku obce Kocurany a bola aktualizovaná k 25.5.2021. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie zmenu organizačnej štruktúry Obecného úradu 

Kocurany. 

- Podľa zákona o sociálnych službách § 83 ods. 5 písm. f) má obec povinnosť vyhotovenia  Správy o 

sociálnej situácii v obci t.j. vyhodnotenie priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb za predošlý 

rok. Starosta prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Správu o plnení úloh Komunitného plánu 

sociálnych služieb Obec Kocurany za rok 2020. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu 

sociálnych služieb Obec Kocurany za rok 2020. 

- Zo strany spoločnosti TextilEco, a.s., Organizačná zložka Tolstého 5, Bratislava  prišla ponuka pre 

pokračovanie spolupráce pri zabezpečení zberu, vývozu a zhodnotenia zložiek komunálnych odpadov 

konkrétne šatstvo, textílie a odpady inak nešpecifikované (obuv). Doteraz bol zber z ich strany 

zabezpečovaný bezplatne, avšak vyprázdňovanie kontajnera bolo problematické. V súčasnej dobe 

spoločnosť ponúka zber spoplatnený sumou 50,- €/ročne so zárukou pravidelných vývozov do 10 dní 

po telefonickej alebo emailovej výzve. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú spoluprácu so spoločnosťou TextilEco, a.s. Organizačná 

zložka Tolstého 5, Bratislava za ročný poplatok 50,-€/ročne. 

Poslanci obecného zastupiteľstva splnomocňujú starostu obce k podpisu zmluvy so spoločnosťou 

TextilEco, a.s. Organizačná zložka Tolstého 5, Bratislava za ročný poplatok 50,-€/ročne. 

- Pravidelné kultúrne akcie oslavy MDD, vychádzka v rámci susedných katastrov sa tento rok konať 

nebudú. Ak by sa pandemická situácia vyvíjala priaznivo a súčasné opatrenia by sa uvoľnili, 

zorganizovali by sme nohejbalový turnaj, prípadne by sa v závere prázdnin zorganizovala jedna 

spoločenská akcia. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o kultúrnych podujatiach. 

- Peter Ďureje zhodnotil ponuky spoločností na zásahovú výstroj pre hasičov od  spoločností  TopFire 

s.r.o.,  PROMETEUS-SL, s.r.o., Firesystem s.r.o. Jednotlivé ceny sa minimálne odlišujú. Bolo by 



vhodné preveriť dodacie lehoty a zistiť, či sú spoločnosti schopné dodať aj tričká, čiapky a UBO, 

všetko s nápisom Hasiči Kocurany. 

Poslanci obecného zastupiteľstva poverujú pracovníčky obecného úradu preverením dodacích lehôt 

a možnosti dodania doplnkového vybavenia pre obecných hasičov, s termínom do 28.5.2021. 

- Zdenek Bránik upozornil na neprehľadnosť v zákrute pri športovom areály. Neustále tam parkujú 

autá, čím sa tento úsek cesty stáva neprehľadným. Navrhol aspoň žltou farbou označiť obrubník 

chodníka.  

 

11) Diskusia 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 
 

12) Záver 

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

 

 

V Kocuranoch 26.5.2021                      Zapísala:  .............................................. 

                        Vladimíra Beňadiková 

    

 

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

          Zdenek Bránik                    Peter Ďureje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 
27. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 26.5.2021 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

Uznesenie č. 684/ 27/2021  v ktorom berie na vedomie:  

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 

b) Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2020.  

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020.  

d) Účtovný hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 25 157,55 €.   

e) Správu z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce Kocurany za rok 2020.  

f) Informácie o čerpaní rozpočtu k 30.4.2021. 

g) Informácie o výstavbe a personálnom zabezpečení MŠ Kocurany. 

h) Dôvodovú správu k Zriaďovacej listine Materskej školy Kocurany 111. 

i) Informácie o súťaži Dedina roka 2021. 

j) Zmenu Organizačnej štruktúry Obecného úradu Kocurany. 

k) Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany za rok 2020. 

l) Informácie o kultúrnych podujatiach. 

m) Informácie o zabezpečení výstroja pre 5 členov DHZ Kocurany. 

n) Informácie o potrebe riešenia parkovania pri športovom areále. 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                 5 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0   

 

Uznesenie č. 685/ 27/2021 v ktorom určuje: 

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

b)   Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Zdenek Bránik a p. Peter Ďureje. 

 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 686/ 27/2021  v ktorom schvaľuje: 

a)   Program rokovania 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.5.2021 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

6) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2020, Správa audítora 

7) Čerpanie rozpočtu k 30.4.2021 

8) Informácie o materskej škole 

9) Informácie o súťaži Dedina roka 2021 

10) Rôzne 

11) Diskusia 

12) Záver 

b) Zaradenie do zoznamu uchádzačov o dvojizbový byt pani Katarínu Falatovú, trvale bytom M. 

Medveckej 1/1, Prievidza 

c)  Pridelenie dvojizbového bytu číslo 192/6 pre pani Katarínu Falatovú, trvale bytom M. Medveckej 

1/1, Prievidza 

d)  Záverečný účet obce Kocurany za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 



e) V súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z.  vo výške 52 038,46€ na tvorbu rezervného fondu obce. 

f) V súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania  o sociálnom bývaní 

použitie časti prebytku hospodárenia obce zisteného podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.  

583/2004 Z.z. vo výške 9 762,19 € na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných obecných 

bytov. 

g)  Zriaďovaciu listinu Materskej školy Kocurany 111 z 26.5.2021. 

h) Dodatok k zmluve o spolupráci so spoločnosťou TextilEco, a.s. Organizačná zložka Tolstého 5, 

Bratislava za ročnú úhradu 50,-€/ročne so zárukou vývozu kontajnera do 10 dní od telefonickej alebo 

emailovej výzvy. 

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5  

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

 

Uznesenie č. 687 /27/2021  v ktorom splnomocňuje starostu obce 

a)  K podpisu zmluvy so spoločnosťou TextilEco, a.s. Organizačná zložka Tolstého 5, Bratislava za 

ročný poplatok 50,-€/ročne. 

 

                  hlasovanie poslancov:             za:                 5   

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 688 /27/2021  v ktorom odporúčajú 

a)  Starostovi obce zvážiť možnosť vyznačenia zákazu státia v zákrute pri športovom areále.  

 

                  hlasovanie poslancov:             za:                 5   

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

 

V Kocuranoch  26. 5. 2021                                     

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

                 Vladimíra Beňadiková 

 

 

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

Zdenek Bránik                Peter Ďureje        

 

 

 

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


