
Zápisnica zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  13.5.2020 

 

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

PROGRAM podľa pozvánky na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Kontrola uznesení  

5) Investičná činnosť v obci 

6) Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany 

7) Čerpanie rozpočtu k 31.3.2020 

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. Úvodom požiadal prítomných, aby 

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

s rozstupmi.      
 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Bránik a p. Miroslav Šemrinec. 
 

3) Schválenie programu 16. 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.  

Uznesenie č. 628 /15/2020  písm. d) v ktorom schvaľuje: 

realizovať zadanie na spracovanie a vyznačenie parkovacích miest pred bytovkami zostáva v trvaní.  

Ostatné uznesenia boli splnené. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení. 
 

5) Investičná činnosť v obci 

- starosta obce informoval poslancov o pokračovaní prác na výstavbe MŠ, predložil dokumentáciu s 

posunutým vytýčením stavby, ktoré sa uskutočnilo pre zlepšenie dostupnosti a účelnosti, budova MŠ 

bude ďalej od cesty. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie stav prác a zmenu vytýčenia stavby. 

- starosta predložil poslancom návrh zmluvy medzi obcou Kocurany a spoločnosťou Obecné služby 

Kocurany s. r. o., ZMLUVA o dielo č. 01/2020 uzavretá v zmysle § 536-565 Obchodného zákonníka 

č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetom plnenia je realizácia stavby „So-01 - 

Materská škola, požiarna zbrojnica a múzeum Kocurany“ v zmysle rozpočtu a projektovej 

dokumentácie vypracovanej firmou  S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza. 

S termínom ukončenia výstavby do 24 mesiacov od začatia. Cena za dielo bez DPH: 249.783,02 €, 

spolu aj s DPH 299.739,62 €. Záručná lehota na práce podľa predmetu tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 

rokov) odo dňa prevzatia diela, mimo dodávok, kde budú záruky poskytnuté v zmysle záručných 

podmienok a prevádzkových predpisov jednotlivých dodávateľov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Zmluvu o dielo č. 01/2020. 



- starosta predložil poslancom Mandátnu zmluvu o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 až § 576  

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. č. 0136/SD/2020 – predmetom zmluvy je vykonať občasný 

stavebný dozor podľa zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení. Pod pojmom „občasný“ sa rozumie 

kontrola vykonávaných prác zhotoviteľom aspoň dvakrát do týždňa. Zmluvným partnerom obce je Ing.  

Pavel Dobrotka Ingman. Cena predmetu plnenia je 2.400,00 €. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Zmluvu o dielo č. 0136/SD/2020. 

 

- poslanci boli oboznámení o potrebe zabezpečenia koordinátora bezpečnosti práce pri výstavbe MŠ  

a vypracovanie bezpečnostného projektu staveniska. Obec má najlepšiu ponuku na zabezpečenie 

týchto povinností od pána Fedora Nikmona. Ponúkaná cena je 50,00 € za vypracovanie 

bezpečnostného projektu a 50,00 € mesačne za výkon bezpečnostného dozoru. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú prijatie ponuky pána Fedora Nikmona. 

 

- vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu na finančných trhoch starosta vyzval poslancov OZ na 

znovu prehodnotenie úverových ponúk od Prima banky a. s., Žilina a od Slovenskej sporiteľne a. s., 

Bratislava. Vzhľadom k súčasnej situácii ovplyvnenej pandémiou, kde je veľmi ťažké predpokladať 

ďalší vývoj, poslanci zvážili opätovne obe ponuky a v súlade so zásadou zodpovednosti pri 

hospodárení s majetkom obce schválili úver s možnosťou 5 ročnej fixácie od Slovenskej sporiteľne 

a.s., s nasledovnou formuláciou uznesenia: 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú v zmysle § 7 a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení prijatie municipálneho úveru vo výške 120.000,00 EUR 

poskytnutého zo strany Slovenskej sporiteľne, a. s. so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 00 151 653, IČ DPH: SK7020000262, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B (ďalej len „banka“) za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, úver dlhodobý, so splatnosťou na 10 rokov, s  úrokovou 

sadzbou 0,35 % p a., s 5ročnou fixáciou, bez zabezpečenia úveru na účel zabezpečenia financovania 

investičného projektu „Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum Kocurany“. 

 

6) Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany 

Správu o vyhodnotení plnenia priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany za rok 

2019 vypracovala a predniesla Vladimíra Beňadiková. Oboznámila poslancov s úrovňou plnenia 

jednotlivých priorít a odporúčaní, ktoré z Komunitného plánu vyplývajú. Správa je prílohou tejto 

zápisnice. 

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

sociálnych služieb obce Kocurany za rok 2019. 

 

7) Čerpanie rozpočtu k 31.3.2020 

Starosta oboznámil poslancov OZ s čerpaním rozpočtu k 31.3.2020 a možnostiach znižovania 

výdavkov rozpočtu. Poslanci zhodnotili, súčasné čerpanie za vyhovujúce, bez potreby okamžitých 

úprav rozpočtu na strane výdavkov. Podrobne sa venovali fondovému hospodáreniu obce 

a plánovanému čerpaniu rezervného fondu na investičnú výstavbu MŠ. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.3.2020 

 

Starosta oboznámil prítomných so Správou z auditu účtovnej závierky za rok  2019 od nezávislého 

audítora. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019 je bez výhrad. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Správu z auditu účtovnej závierky za rok  2019. 

 

 

 



8) Rôzne 

- poslanci prerokovali plán kultúrnych akcií na najbližšie obdobie. O konaní akcií sa bude rozhodovať 

podľa aktuálnej situácie.  

- starosta predložil a oboznámil poslancov so zápisom do kroniky obce Kocurany za rok 2019 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zápis do kroniky obce Kocurany za rok 2019. 

- predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ Kocurany p. Ján Škandík, informoval 

o zasadnutí komisie dňa 30.4.2020, ktorá kontrolovala majetkové priznanie podané starostom obce 

Ing. Vojtechom Čičmancom . V Uznesení č. 1/2020 komisia konštatovala, že starosta obce Kocurany 

Ing. Vojtech Čičmanec si za rok 2019 splnil v zmysle čl. 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov 

všetky náležitosti bez pripomienok a výhrad. 

- na Obecnom úrade Kocurany bol dňa 4.3.2020 spísaný úradný záznam s pani MUDr. Annou 

Švecovou, ktorá upozornila na znečistenie prameňa Šiarňa a požiadala obec o vyčistenie priestoru 

a vybudovanie oddychovej zóny v tejto oblasti.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie znenie úradného záznamu a odporúčajú starostovi 

zaslať MUDr. Švecovej písomné vyrozumenie o zámeroch obce na predmetnom území v rámci 

platného územného plánu. 

- starosta informoval poslancov OZ o ponuke zo strany obce Opatovce nad Nitrou, ktorá ponúka 

občanom našej obce možnosť využitia Zberného dvora zriadeného v obci Opatovce n./N.. Pre občanov 

bude táto služba spoplatnená. Za týmto účelom spolupráce obce medzi sebou uzavrú zmluvu 

o nakladaní s odpadom v zmysle právnych predpisov.  

 

9) 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 13.5.2020                      Zapísala:  .................................................... 

                        Vladimíra Beňadiková 

    

 

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

  Zdenek Bránik               Miroslav Šemrinec 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

16. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 13.5.2020 
 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

Uznesenie č. 631 /16/2020  v ktorom berie na vedomie:  

a)   Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, pričom Uznesenie č. 628 /15/2020  

písm. d) zostáva v trvaní, ostatné uznesenia boli splnené. 

b)   Informáciu o stave prác a zmene vytýčenia stavby MŠ, hasičskej zbrojnice a obecného múzea. 

c)   Návrh Zmluvy o dielo č. 01/2020 medzi obcou a spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. 

d)   Návrh Zmluvy o dielo č. 0136/SD/2020 o stavebnom dozore medzi obcou a Ing. P. Dobrotkom. 

e)   Potrebu zabezpečenia Koordinátora bezpečnosti na stavbe MŠ a vypracovania bezpečnostného   

       projektu, ako aj ponuku  od pána Fedora Nikmona  

f)   Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany za rok 2019. 

g)  Čerpanie rozpočtu k 31.3.2020 a Správu z auditu účtovnej závierky za rok  2019. 

h)   Informácie o pláne kultúrnych podujatí na najbližšie obdobie  

i)    Informácie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ Kocurany. 

j)    Informácie o upozornení MUDr. Anny Švecovej zo dňa 4.3.2020 

k)   Informácie o možnostiach Zberného dvora v obci Opatovce n./N. pre občanov obce Kocurany 

    

                 hlasovanie poslancov:  za:                 5 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0  

 

Uznesenie č. 632 /16/2020  v ktorom určuje: 

a)   Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíra Beňadiková 

b)   Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Zdenek Bránik a p. Miroslav Šemrinec. 
 

 

         hlasovanie poslancov:  za:                  5   

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 633 /16/2020  v ktorom schvaľuje: 

a)   Program rokovania 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.5.2020 

4. Kontrola uznesení  

5. Investičná činnosť v obci 

6. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany 

7. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2020 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

b) V zmysle § 7 a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

prijatie municipálneho úveru vo výške 120.000,00 EUR poskytnutého zo strany Slovenskej 

sporiteľne, a.s. so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 

653, IČ DPH: SK7020000262, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve, úver dlhodobý, so splatnosťou na 10 rokov, s  úrokovou sadzbou 0,35 % p.a., 



s 5ročnou fixáciou, bez zabezpečenia úveru na účel zabezpečenia financovania investičného 

projektu „Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum Kocurany“.  

c)  Zmluvu o dielo č. 01/2020 medzi obcou a spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. 

d) Zmluvu o dielo č. 0136/SD/2020 o stavebnom dozore medzi obcou Kocurany a Ing. Pavlom 

Dobrotkom Ingman 

e)  Za koordinátora bezpečnosti práce pri výstavbe Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea  pána 

Fedora Nikmona, vypracovanie bezpečnostného projektu v sume 50,- € a výkon dozoru za sumu 

50,- €/týždenne. 

f)   Zápis do kroniky obce Kocurany za rok 2019. 
 

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 634 /16/2020  v ktorom splnomocňuje 

a)  Starostu obce Ing. Vojtecha Čičmanca podpísaním zmluvy o čerpaní úveru so Slovenskou  

     sporiteľňou a. s. na sumu 120.000,- €.  
 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                             proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 635 /16/2020  v ktorom odporúča starostovi obce 

a)  Zaslať MUDr. Švecovej písomné vyrozumenie o zámeroch obce predmetného územia v rámci  

     platného územného plánu, ako odpoveď na upozornenie zo dňa 4.3.2020 

 

                hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                             proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

V Kocuranoch  13.5.2020                                      

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

                 Vladimíra Beňadiková 

 

 

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

                         Zdenek Bránik            Miroslav Šemrinec           
   

  

 

  

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


