
Zápisnica z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  18.8.2021 

 

 

Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce. 
 

 

 

PROGRAM podľa pozvánky na 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

6) Aktuálne informácie o výstavbe materskej školy 

7) Aktualizácia Programu rozvoja obce na obdobie do roku 2023 

8) Kultúrne podujatia 

9) Informácie o dotáciách a grantoch 

10) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 

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. 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 zapisovateľa zápisnice bol určený p. Ján Škandík a za overovateľov zápisnice p. Peter Ďureje a p. Zdenek 

Bránik. 
 

3) Schválenie programu 29. 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 

- pani Marie Krebesová a p. Helmut Krebes, bytom Kocurany č. 192/8 podali žiadosť o opakované uzavretie 

nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 192/8, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.9.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/8 pre pani Maria Krebesová 

a p. Helmut Krebes, bytom Kocurany č. 192/8 od 1.10.2021 do 30.9.2024.  

 

- pani Jarmila Iliášová, bytom Kocurany č. 192/4 podala žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 

nájomný byt č. 192/4, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 31.8.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/4 pre pani Jarmilu Iliášovú, 

bytom Kocurany č. 192/4 od 1.9.2021 do 31.8.2022.  

 



 

- na obecný úrad bola mailom doručená žiadosť od pána Branislava Briatku – Žiadosť o súhlas zmeny 

užívania pozemku na účel záhrady. Jedná sa o časť parcely č. 827, ktorú má pán Briatka v prenájme. Časť 

parcely by využíval ako záhradu pre vlastné účely. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie žiadosť pána Branislava Briatku o súhlas zmeny užívania 

pozemku na účel záhrady. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zmenu užívania časti parcely č. 827 podľa predloženej žiadosti 

pána Branislava Briatku bez nároku na kompenzáciu pri prevzatí nehnuteľnosti do užívania obce. 

 

6) Aktuálne informácie o výstavbe materskej školy 

Doteraz sa na stavbe MŠ Kocurany preinvestovalo: 

Stavba SO-01       Stavba SO-02 

Rozpočtovaná suma:      299.740,00 €   91.889,00 € 

Preinvestované:            265.459,40 €   16.509,43 € 

Spolu preinvestované:  281.968,83 € 

 

Zabezpečenie objektu realizovala spoločnosť FENIX SECURITY s. r. o. Prievidza, cena realizácie: 

2.639,- €. Kamerový systém zapájala spoločnosť Ing. Ján Cibula TIMES-VT, úžitkový nábytok v interiéry 

bol vyrobený p. Petrom Bezuškom z Opatoviec nad Nitrou. 

Na základe skutočnosti a pripomienok zo strany OR HZ Prievidza  , bol prepracovaný projekt, tak aby spĺňal 

zákonné požiadavky. V súčasnej dobe obec už má k dispozícii aj kladné stanovisko zo strany Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o výstavbe materskej školy 

a preinvestovaných financiách v rámci výstavby MŠ. 

 

7) Aktualizácia Programu rozvoja obce na obdobie do roku 2023 

- Starosta predložil návrh na schválenie aktualizovaného Programu rozvoja obce, ktorý je v súčasnej podobe 

v platnosti na obdobie 2019 – 2022, do konca roku 2023. Tento návrh odôvodnil aktualizáciou programu 

v roku 2019. V súčasnej dobe obec realizuje ciele zadefinované týmto dokumentom a výrazné zmeny 

v plánovaní a realizácii v blízkej budúcnosti nenastanú. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predĺženie platnosti aktualizovaného Programu rozvoja obec do 

konca roku 2023. 

 

8) Kultúrne podujatia 

do najbližšieho zasadnutia OZ Kocurany sa uskutočnia dve kultúrne akcie: 

- dňa 21.8.2021 – o 15,00 hod  - slávnostné otvorenie MŠ Kocurany – prípravu zabezpečia poslanci OZ, 

starosta a zamestnanci obce a členky kultúrnej komisie obce. 

- dňa 5.9.2021 – o 10,00 hod – Hodová sv. omša na námestí spojená s požehnaním novovybudovanej MŠ 

Kocurany. Organizačne zabezpečia starosta  a poslanci OZ. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plánované kultúrne akcie 21.8.2021 a 5.9.2021. 

 

9) Informácie o dotáciách a grantoch 

Starosta informoval poslancov možnosti podať žiadosť o dotáciu z Ministerstva práce sociálnych vecí 

a rodiny SR –detské ihriská – Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny. Výška žiadanej dotácie pre obec: 

20.520,- €, vlastné zdroje: 2.280,- €. Podmienkou čerpania dotácie je zabezpečiť zemné práce a dopadové 

plochy, pripraviť a vybudovať oplotenie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o možnosti žiadať dotáciu z MPSVaR SR. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú podanie žiadosti  o Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny – 

Detské ihriská a splnomocňujú starostu k podaniu žiadosti o dotáciu. 

 

 



10) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Starosta obce navrhol harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v II. polroku 2021 v nasledovných 

termínoch:22.09.2021, 13.10.2021, 10.11.2021 a  08.12.2021. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na obdobie II. 

polrok 2021, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

11) Rôzne  

Starosta oboznámil poslancov so zámerom zorganizovať zber železa v obci. Zber by organizačne zabezpečili 

DHZ Kocurany. 

Aktuálny 11. ročník, súťaže Dedina roka, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Ján 

Budaj,  bude vyhodnotený naživo  na podujatí Slovenský deň kroja pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici. 

V stredu, 1. septembra, po 17.30 hod bude predstavený verejnosti víťaz a ďalšie ocenené obce. Za našu obec 

sa zúčastní podujatia starosta obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o zámere zorganizovať zber železa 

v spolupráci s DHZ Kocurany. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o termíne vyhodnotenia 11. ročníka súťaže 

Dedina roka. 

 

11) Diskusia 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 
 

12) Záver 

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

 

 

V Kocuranoch 18.8.2021                      Zapísal:  .............................................. 

                        Ján Škandík 

    

 

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

          Peter Ďureje      Zdenek Bránik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 
29. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 18.8.2021 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 692/ 29/2021  v ktorom berie na vedomie:  

 

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 

b) Žiadosť pán Branislava Briatku o súhlas zmeny užívania pozemku na účel záhrady. 

c) Informácie o výstavbe materskej školy a preinvestovaných financiác. 

d) Plánované kultúrne akcie 21.8.2021 a 5.9.2021.  

e) Informácie o možnosti žiadať dotáciu z MPSVaR SR. 

f) Informácie o zámere zorganizovať zber železa v spolupráci s DHZ Kocurany. 

g) Informácie o termíne vyhodnotenia 11. ročníka súťaže Dedina roka. 

 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                 5 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0   

 

 

Uznesenie č. 693/ 29/2021 v ktorom určuje: 

 

a)   Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Ján Škandík. 

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

 

 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

 

Uznesenie č. 694/ 29/2021  v ktorom schvaľuje: 

 

a)   Program rokovania 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.8.2021 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

6) Aktuálne informácie o výstavbe materskej školy 

7) Aktualizácia Programu rozvoja obce na obdobie do roku 2023 

8) Kultúrne podujatia 

9) Informácie o dotáciách a grantoch 

10) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 

11) Rôzne 

12) Diskusia 

13) Záver 

b)  Opakované pridelenie bytu č. 192/8 pre pani Marie Krebesová a p. Helmuta Krebesa, bytom Kocurany č.  

      192/8 od 1.10.2021 do 30.9.2024.  

 



c)   Opakované pridelenie bytu č. 192/4 pre Jarmilu Iliášovú, bytom Kocurany č. 192/4 od 1.9.2021 do  

      31.8.2022. 

d)  Zmenu užívania časti parcely č. 827 podľa predloženej žiadosti pána Branislava Briatku bez nároku na  

      kompenzáciu pri prevzatí nehnuteľnosti do užívania obce. 

e)   Predĺženie platnosti aktualizovaného Programu rozvoja obec do konca roku 2023. 

f)   Realizáciu kultúrnych podujatí v termínoch 21.8. 2021 a 5.9.2021 

g)  Podanie žiadosti  o Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny – Detské ihriská a splnomocňujú starostu  

      k podaniu žiadosti o dotáciu. Výška žiadanej dotácie pre obec: 20.520,- €, vlastné zdroje: 2.280,- €.     

      Podmienkou čerpania dotácie je zabezpečiť zemné práce a dopadové plochy, pripraviť a vybudovať   

      oplotenie. 

h)  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021 nasledovne: 22.09.2021, 13.10.2021,  

     10.11.2021 a  08.12.2021. 

i)   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

 

V Kocuranoch  18. 8. 2021                                     

 

 

     Zapísal:                ........................................... 

                 Ján Škandík 

  

 

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

  Peter Ďureje      Zdenek Bránik 

 

 

 

 

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


