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Sídlo: 972 02 Kocurany 105 

IČO: 00648868 

Štatutárny orgán obce: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce 

Telefón: 046/5439872 

Mail: obec@kocurany.sk 

Webová stránka: www.kocurany.sk 

 

 

2. Organizačná štruktúra obce 

Orgány obce vo volebnom období 2019-2022  

Starosta obce:                      Ing. Vojtech Čičmanec , Kocurany č.162 

Zástupca starostu obce: Ján Škandík, Kocurany 39 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Kamila Topoľská, Majerská 923/2, Prievidza                                                      

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kocuranoch:   

1.       Ján Škandík ,           Kocurany č. 39 

2. Zdenek Bránik,        Kocurany č. 51 

3. Miroslav Šemrinec, Kocurany č. 118 

4. Peter Ďureje.,           Kocurany č. 76 

5. Miroslav Synko,      Kocurany č. 189  

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kocuranoch  
 

a) komisia finančná a správy majetku – predseda  Peter Ďureje, členovia Zdenek Bránik,  Ján 

Škandík  

b) komisia kultúry, vzdelávania a športu – predseda  Zdenek Bránik, členovia Miroslav Šemrinec,  

Miroslav Synko, Peter Ďureje, Ján Škandík 

c) komisia na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík, členovia Miroslav Synko a 

Miroslav Šemrinec  

d) komisia mandátová a návrhová – predseda Ján Škandík, člen Zdenek Bránik    

e) komisia volebná – predseda Peter Ďureje, člen Miroslav Šemrinec a Miroslav Synko 

f) komisia na vybavovanie sťažností- predseda Ján Škandík,  člen Peter Ďureje a Zdenek                                                                   

Bránik, náhradník Miroslav Synko 

Obecná rada uznesením obecného zastupiteľstva nebola zriadená.  

 

 

mailto:obec@kocurany.sk
http://www.kocurany.sk/
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Obecný úrad v Kocuranoch 

Sídlo: Kocurany 105,  972 02   pošta Opatovce nad Nitrou  

IČO: 00 648868        DIČ: 2021118011  

tel.:   046/5439872    fax:   046/5439874                                               

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Prievidza, č.ú. SK87 5600 0000 0090 0008 6001  

          VÚB banka, a.s., pobočka Prievidza,  č.ú. SK49 0200 0000 0000 1282 8382  

 

  e-mail: obec@kocurany.sk                  www.kocurany.sk  

 

Obchodné spoločnosti založené obcou: 

Obecné služby Kocurany spol  s r.o. so 100 % účasťou obce, IČO: 43918573, DIČ: 2022523283, 

výška základného imania : 6.197,00 €, telefonické spojenie: 046/5439872. 

Spoločnosť zabezpečuje prevádzku, údržbu a platby za energie v spravovaných objektoch.  

Spoločnosť CzechCoating Sk s.r.o. Dubnica nad Váhom má v prenájme budovu bývalej školy, 

Kocurany č. 128 a Koruna s.r.o. Žilina má v prenájme časť priestorov Kultúrneho domu, č. súp. 

108 – Predajňa potravín, za čo zaplatili zmluvne dohodnuté nájomné.  

Čistý hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2019 po zdanení je zisk 441,07 €..   

 

3. Poslanie vízie ciele 

Poslanie obce: všestranný rozvoj územia obce a potrieb obyvateľstva 

Ciele obce: spokojnosť obyvateľstva 

Vízia obce: Obec Kocurany bude obcou s príjemným vzhľadom, v ktorej bude bohatý spoločenský 

život ,  ľudia sa budú aktívne zapájať do riešenia spoločenských problémov. Zároveň sa vedenie 

obce bude snažiť motivovať mladé rodiny a mladých ľudí, by zostali žiť vo svojej rodnej obci. 

 

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku 

    Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec  je právnickou osobou, 

ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

 

http://www.kocurany.sk/
http://www.kocurany.sk/
http://www.kocurany.sk/
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4.1 Geografické údaje 

 

  Geografická poloha obce:                okres Prievidza, Hornonitrianska kotlina  

Susedné mestá a obce:                     Opatovce nad Nitrou, Bojnice, Diviaky nad Nitricou,  

                                                         Diviacka Nová Ves, Šútovce.  

Celková rozloha kat. územia obce: 4,17 km2  

  Nadmorská výška:                     310 m.n.m.  

 4.2. Demografické údaje  

  

 Národnostná štruktúra:                   slovenská  

 Náboženské zloženie:                   rímsko katolíci  

 Nezamestnanosť: k 31.12.2019 percento nezamestnanosti v obci Kocurany 4,06 %.  

  

 Počet  obyvateľov obce k 31.12.2019:  534 z toho muži 262 ženy 272  
 

Veková kategória  Spolu  Muži  Ženy  

Vek 0-3 rokov  24 6 18 

Vek 4-6 rokov  15 9 6 

Vek 7-14 rokov  41 23 18 

Vek 15-17 rokov  11 3 8 

Vek 18-60 rokov  350 181 169 

Nad 60 rokov  93 40 53 

  

 

4.3 Ekonomické údaje 
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Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území 

trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, 

pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o 

všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži 

na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady 

hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do 

správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo 

svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak 

dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.  

Obec sa združila v roku 2003 do spoločného obecného úradu podľa § 20 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného 

poriadku a územného plánovania a na úseku opatrovateľskej služby spolu s ďalšími obcami a 

mestom Bojnice. Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z.  

o štátnej štatistike.  

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva.  

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie 

vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a 

z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.  

Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.  

Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie a 

vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele 

majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku hospodárenia 

účtovnej jednotky v roku 2008 v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrenia MF 

SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia č. MF/25755/2007-31, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 

účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a 

obce.  

Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje 

povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, ktorej 

súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.  
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Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 

zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej 

závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.  Z hľadiska 

charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác 

závierkových činností,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky. Prípravné 

práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností: 

inventarizáciu, kontrolu bilančnej kontinuity, kontrolu nadväznosti analytických účtov a 

analytickej evidencie na syntetické účty, tvorba rezerv, tvorba a zúčtovanie opravných položiek, 

zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, kontrola zaúčtovania odpisov, kontrola 

zaúčtovania transferov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný 

zostatok, kontrolu účtu výsledku hospodárenia, doúčtovanie účtovných prípadov bežného 

účtovného roka, kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.  

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, konečné 

zostatky ostatných súvahových účtov, zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie.  

 

4.4 Symboly obce 

 

Obec má právo na vlastné symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy 

 

                    

 obecný erb                                                             obecná zástava  

        

           obecná pečať  

 

4.5. História obce 

 

Po prvýkrát sa obec spomína už v listine z roku 1113. V tom čase patrila Nitrianskemu 

hradu. Kocurice neskôr vlastnili Diviackovci, od 18. Storočia rod zo Šimonovian. Ďalšie 

informácie sú už iba o počte obyvateľov v posledných štyroch storočiach a o poznatku, že 

miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom i že odchádzali na sezónne 

práce na Dolnú zem. Očakávali by sme, že symbolom obce bude poľnohospodársky alebo 

ovocinársky motív. Častý cirkevný motív bolo možné nepripustiť, pretože v obci nie je známy 

farský kostol, ale iba kaplnka zasvätená panne Márii, bez bližšieho datovania jej vzniku. V 
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skutočnosti v obci farský kostol jestvoval. Dokazuje to pečatidlo obce z 19. storočia, ktorého 

odtlačok bol nájdený na dokumente z roku 1871. V pečatnom poli je vyrytý nad dvomi 

vavrínovými ratolesťami s drakom bojujúci sv. Juraj so štítom v ľavej a s mečom v pravej 

pozdvihnutej ruke. V hornej tretine pečatného poľa je vyrytý text: PECSADA OSADI KOCZUR 

(posledné slovo je prerývané – namiesto opačne vyrytého – písmena Z tu bolo pôvodne vyryté 

písmeno T). Historickým symbolom Kocuran je teda sv. Juraj pôvodný patrón obce. Pravda, 

tento znak si obec nezvolila až v 19. storočí. Podľa textu kruhopisu sa usúdilo, že objavené 

pečatidlo malo svoju staršiu predlohu. Je predpoklad , že môže pochádzať už aj zo 17. storočia. 

V tom čase bolo dosť bežné používať formu kruhopisu presne takú, aká je v pečatidle Kocurany 

z 19. storočia. Budúce výskumy tento predpoklad pravdepodobne potvrdia. Nepriamo ho 

potvrdia aj doklady o vzniku zatiaľ celkom neznámeho farského kostola v obci. Pečatidlo zo sv. 

Jurajom obec určite používala až do začiatku nášho storočia. V druhej polovice 19. storočia jeho 

používanie silno obmedzila nápisová pečiatka obce s textom: NYITRA VÁRMEGYE KOCZUR 

KIS KOZSEG PRIVIGYEI JÁRAS, čo spôsobilo, že sa na pôvodný obecný symbol celkom 

zabudlo. Táto nápisová pečiatka sa našla na dokumente z roku 1906. Pečatidlo zo znakom obce 

definitívne vylúčila nápisová pečiatka z roku 1910, ktorú pre všetky obce nitrianskej župy 

vyhotovil budapeštiansky kovorytec Ignác Felsendfeld. Jej odtlačok sa zatiaľ nenašiel. Pri tvorbe 

obecného erbu Kocurany bolo najvýhodnejšie vrátiť sa k historickému symbolu obce aj napriek 

tomu, že sv. Juraj je pomerne častým znakom našich obcí. Keď sa však dôsledne rešpektuje 

historická predloha, tá je spravidla jedinečná a úplne odlišná od symbolov iných obcí zo sv. 

Jurajom. Tak je tomu aj v tomto prípade. Ani jedno mesto či obec nemá sv. Juraja s drakom nad 

vavrínovými ratolesťami. Jedinečné je aj postavenie sv. Juraja a jeho gestá s rukami. Celkom 

výnimočne má v pečatidle Kocuran sv. Juraj gloriolu okolo hlavy. To všetko viedlo k 

rozhodnutiu, aby sa erbom obce stal heraldicky upravený jej historický symbol. Podľa zásad 

heraldickej tvorby bol navrhnutý  pre Kocurany červený štít, v ktorom je nad dvomi zlatými 

(žltými) vavrínovými ratolesťami zelený drak. Sv. Juraj je v striebornom (bielom) brnení so 

strieborným (bielym) štítom i mečom a so zlatou (žltou) gloriolou okolo hlavy.    

     Z hľadiska geomorfologického patrí územie obce svojím zvlneným charakterom do celku 

Kocurianske pahorkatiny, ktorá zasahuje aj do chotárov Opatoviec na Nitrou, Bojníc, Seče, 

Dlžína a Šutoviec. Jednotlivé časti Kocurianskeho katastra nesú chotárne názvy: Nižné, Staré 

háje, Háje, Lány, Krížne cesty, Dolina, Homôlky, Slivčina a Nádavky. Malá Magura, na úpätí 

ktorej ležia Kocurany, sa vynorila z vtedajšieho mora spolu s ďalšími takzvanými kryštalickými 

druhohornými pohoriami (Žiar a Malá Fatra) lemujúcimi Prievidzskú kotlinu. Stalo sa tak počas 

vrásnenia zemskej kôry prebiehajúceho koncom druhohôr a začiatkom treťohôr. Jadrá týchto 

pohorí tvoria žuly a ruly, ktoré vykryštalizovali počas druhohôr zo žeravej magmy. Tieto 

kryštalické procesy prebiehali pri vysokom tlaku a teplote pod povrchom zeme. Takto vzniknuté 

jadrá ešte pred vrásnením pokryl mohutný obal z bridlíc, dolomitov a vápencov, ktoré sa po 

milióny rokov usadzovali na dne morí. Povrch chotára tvoria staršie treťohorné flyšové 

pieskovce ílovce, zlepence a mladšie treťohorné vápence. Horniny z obdobia starších treťohôr 

(paleogénu), ktorých vek trval približne 42 miliónov rokov, vystupujú v určitých pásmach 

hornonitrianskej kotliny na južnom úpätí Malej Magury a siahajú až po Máčov, Kocurany a 

Opatovce nad Nitrou. Flyš zložený z vápnitých pieskovcov a ílovcov dosahuje hrúbku 300 až 

400m. Rýchlo zvetráva a ílovce v ňom spôsobujú, že je pre vodu málo priepustný. Svahová 

modelácia a erózia potokov flyš ľahko napádajú a odplavujú. Povrch na ňom znižujú tak, že 

dostáva ráz pahorkatín. Ďalšou jeho nepríjemnou vlastnosťou je, že po ílovcovom podloží sa 

počas trvajúcich dažďov vyskytujú zosuvy pôdy. V chotári obce prevažujú podhorské lúky a 

pasienky. V okolí obce, tak ako na celej hornej Nitre, pozorujeme a zaujímavé premiešanie 

teplomilných a suchomilných druhov rastlín s podhorskými a horskými. K tomuto úkazu došlo 

vďaka tomu, že Prievidzská kotlina je otvorená na juh a zároveň tým, že rastliny mohli ľahšie 
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postupovať po teplom vápencovom podklade. Preto v nižších polohách Malej Magury prevládajú 

teplomilné druhy a vo vyšších sú to podhorské a horské karpatské druhy. Nechýbajú tu však ani 

vlhkomilné spoločenstvá rastlín.   

Obec a jej obyvatelia sú katolíckej viery a aj keď v obci nie je kostol, každú nedeľu sa 

konajú sväté omše v Dome kresťanskej nádeje, alebo v miestnej kaplnke zasvätenej Panne Márii. 

K zaujímavostiam v obci patrí starý cintorín, na ktorom sa zachovali staré železné kríže a nad 

celou plochou sa vyníma obrovská lipa s obvodom kmeňa 3,6 m pravdepodobne 300 rokov stará. 

Pre krásny pohľad z konského sedla je k dispozícii jazdecký klub MITANI, kde pod dohľadom 

odborníkov naučia sedieť v sedle začiatočníkov a pre skúsených sú pripravené nezabudnuteľné 

vychádzky na koni po okolí. Kto má radšej sedlo bicykla, príde si na svoje na cyklistických 

chodníkoch v okolí Bojníc. Od konca roka 2005 je zriadené mikrovlnné pripojenie do internetu a 

od roka 2019 bol spoločnosťou Orange a.s. Slovensko vybudovaný vykrývač na zlepšenie 

dostupnosti mobilného signálu v obci.  

V obci pôsobí ženská spevácka skupina Hrabovka pod vedením pani Gabriely Adámikovej. 

Tvorí ju 11 žien, ktoré sa pravidelne schádzajú, nacvičujú a spievajú ľudové piesne z Kocurian a 

širokého okolia. Meno Hrabovka je odvodené od potôčika, ktorý vyviera nad obcou a oficiálne 

bola skupina pomenovaná 6.6.2004. K svojim piesňam často pritiahnu aj svoje vnúčatá, s 

ktorými spolu vystupujú.   

 

Súčasné Kocurany svojou polohou a peknou okolitou prírodou ponúkajú návštevníkom 

rozmanité možnosti trávenia voľného času. Od  okresného mesta Prievidza je obec vzdialená 8 

km a doprava je zabezpečená miestnou autobusovou dopravou alebo vlastným autom. Najväčším 

lákadlom okolia je kúpeľné mesto Bojnice, vzdialené 5 km pre dopravné prostriedky, alebo 20 

minút pre peších turistov po chodníkoch v prírode, s možnosťou občerstvenia sa na salaši Vígľaš 

a pochutnaní na rôznych špecialitách. Bojnice sú vyhľadávaným turistickým miestom pre svoj 

majestátny Bojnických zámok, nádhernú zoologickú záhradu, osviežujúce kúpalisko Čajka a 

neodlučiteľné termálne kúpele s liečivými prameňmi. Necelých 15 km je vzdialená vodná 

priehrada Nitrianske Rudno, s možnosťami kúpania, vodných športov a chytania rýb.  Obec 

ponúka svojim návštevníkom rozmanité vychádzky do prírody medzi ihličnaté a listnaté lesy, 

ktoré hlavne v letných mesiacoch príjemne chránia pred horúčavami a zároveň ponúkajú 

možnosti zbierania hríbov.  

 

4.6 Pamiatky a zaujímavosti 

     Najstaršou stavebnou pamiatkou je kaplnka postavená v roku 1928 zasvätená Panne Márii. 

Najznámejšou prírodnou zaujímavosťou v obci je  lipa, ktorej vek sa odhaduje asi na 300 rokov. 

V mesiaci jún bola na cintoríne vybudovaná mramorová urnová stena s 24 urnovými schránkami 

a osadená socha Panny Márie kráľovnej pokoja, ktorú darovala obci rodina Ujhelyiová. 

 

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálna kompetencie) 

 

5.1. Výchova a vzdelávanie  

       V súčasnosti obec nemá zariadenie na výchovu a vzdelávanie detí. 

5.2. Zdravotníctvo 

       Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje 

5.3. Sociálne zabezpečenie 

       Obec zabezpečuje výkon jednej opatrovateľskej služby. 

 

5.4 Kultúra 

      V obci pôsobí folklórna skupina Hrabovka a organizácia DHZ Kocurany. 
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5.5. Hospodárstvo 

       Ekonomická základňa obce Kocurany je tvorená najmä súkromným sektorom: 

 

Obchod s potravinárskym a zmiešaným tovarom  

Názov predajne                                  Adresa                                  Tel. kontakt  

Koruna s.r.o.                                     Kocurany 108                        046/ 5411710  

Ostatné prevádzky  

Názov prevádzky                               Adresa                                    Tel. kontakt  

Kadernícky salón E. Marková Kocurany 19     0948 140 949 

Jazdecký klub MITANI                  Kocurany 59                             046/5432042  

Kocur PUB                                      Kocurany 88                            0905 607 552  

Obecné služby Kocurany s.r.o.       Kocurany 105                           046/5439872  

HSV-PSV práce spol. s r.o.             Kocurany 144                          046/5415198  

Ing. Miloš Perniš, SHR  Kocurany 156     0915 128 893  

CzechCoating s.r.o.,                        Obrancov mieru 354/32           0905 317 491                                                                     

                                                         Dubnica n/Váhom  

 

Ubytovacie zariadenia  

Penzión „U Peťa“  

  Peter Mikuš, Mariánska 13/6, 971 01   Prievidza             0903527613    

Ubytovanie u Janky                            Kocurany 83                    046/5431469, 0908 556 023  

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Rozpočet obce je základom finančného  hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom 

(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom obvyklým v 

obci. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje príjmy a výdavky, v 

ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území 

obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Zahŕňa aj 

finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou.   

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie 

/vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, 

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická  klasifikácia/, a to pri sledovaní 

plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.   

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy 

financovať aj z prostriedkov  združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými 

právnickými osobami alebo fyzickými osobami.  
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Plnenie a čerpanie rozpočtu obce   

- bežný rozpočet, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný rok 

a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa rozpočtovej 

klasifikácie, pričom údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 221 alebo 211 podľa jednotlivej AE. 

Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133 a kategórie 210, 220, 240, 290, 310 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky bežného rozpočtu tvoria kategórie 610 až 640 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.  

- kapitálový rozpočet, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov na 

príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa 

rozpočtovej klasifikácie, pričom údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 221 alebo 211 podľa 

jednotlivej AE. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230, 320 ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 710, 820 ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie.  

- finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie tvoria 

kategórie 410,430,450,820.  

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet na rok 2019 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie.  

 

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019  

         Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec 

v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, rozpočet 

finančných operácií ako schodkový. 

Obec na rok 2019 nezostavovala výdavkovú časť rozpočtu v programovej štruktúre 

(program obce)  na základe uznesenia OcZ č.380/28/2014 zo dňa 12.2.2014 v súlade s § 4 ods. 5 

zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2018 uznesením č. 575/1/2018 

písm. c). 

 

Zmeny rozpočtu:  

Zmena k dátumu Doklad Popis 

31.03.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. 

30.06.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. 

21.08.2019 Zmena rozpočtu Uznesenie 600/8/2019 

30.09.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. 

16.10.2019 Zmena rozpočtu Uznesenie 608/10/2019 

30.12.2019 RO starosta obce 

Uznesenie č. 296/7/2011 písm. c) zo dňa 19.8.2011 

 

31.12.2019 Zmena CZ RO v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. 
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Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 Schválený 

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 241 643 300 696 

z toho :   

Bežné príjmy 241 643 294 322 

Kapitálové príjmy  200 

Finančné príjmy  6 174 

Výdavky celkom 241 643 300 696  

z toho :   

Bežné výdavky 174 334 222 108 

Kapitálové výdavky 21 022 26 127 

Finančné výdavky 46 287 52 461 

Rozpočet  obce 0 0 

 

6.2 Prebytok/ schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 

    

Bežné  príjmy spolu 289 905,61 

z toho : bežné príjmy obce  289 905,61 

             bežné príjmy RO   

Bežné výdavky spolu 180 600,12 

z toho : bežné výdavky  obce  180 600,12 

             bežné výdavky  RO   

Bežný rozpočet 109 305,49 

Kapitálové  príjmy spolu 162,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  162,00 

             kapitálové  príjmy RO   

Kapitálové  výdavky spolu 7 060,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  7 060,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -6 898,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 102 407,49 

Vylúčenie z prebytku -8 341,05 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 94 066,44 

Príjmy z finančných operácií 6 174,00 

Výdavky z finančných operácií 52 461,30 

Rozdiel finančných operácií -46 287,30 

PRÍJMY SPOLU 296 241,61 

VÝDAVKY SPOLU 240 121,42 

Hospodárenie obce  56 120,19 

Vylúčenie z prebytku  -8 341,05 

Upravené hospodárenie obce 47 779,14 
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6.3 Rozpočet na roky 2020-2022 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 296 241,61 509 962 259 907 264 644 

z toho :     

Bežné príjmy 289 905,61 251 536 259 907 267 644 

Kapitálové príjmy 162,00    

Finančné príjmy 6 174,00 258 426   

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 240 121,42 509 962 259 907 264 644 

z toho :     

Bežné výdavky 180 600,12 179 236 195 681 203 418 

Kapitálové výdavky 7 060,00 266 500   

Finančné výdavky 52 461,30 64 226 64 226 64 226 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú jednotku 

a konsolidovaný celok 
 

   7.1 Majetok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

P.č. Položka aktív Rok 2019 Rok 2018 

  SPOLU MAJETOK 1 945 326,56 2 007 414,15 

A Neobežný majetok 1 579 658,57 1 692 755,76 

A.I Dlhodobý nehmotný majetok   995,00 

A.II Dlhodobý hmotný majetok 1 499 272,57 1 611 374,76 

A.III Dlhodobý finančný majetok 80 386,00 80 386,00 

B Obežný majetok 365 442,34 313 671,08 

B.I Zásoby 0,00 0,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00 

B.III Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

B.IV Krátkodobé pohľadávky 344,00 3 966,14 

B.V Finančné účty 365 098,34 309 704,94 

B.VI Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

dlhodobé 

0,00 0,00 

B.VII Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

krátkodobé 

0,00 0,00 

C Časové rozlíšenie 225,65 987,31 
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  b) za konsolidovaný celok 

P.č. Položka aktív Rok 2019 Rok 2018 

  SPOLU MAJETOK 1 969 242,70 2 033 541,85 

A Neobežný majetok 1 603 292,16 1 716 527,99 

A.I Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 995,00 

A.II Dlhodobý hmotný majetok 1 529 546,16 1 641 786,99 

A.III Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 

B Obežný majetok 365 580,64 315 882,30 

B.I Zásoby 0,00 0,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00 

B.III Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

B.IV Krátkodobé pohľadávky 344,00 3 966,14 

B.V Finančné účty 365 236,64 311 916,16 

B.VI Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

dlhodobé 

0,00 0,00 

B.VII Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

krátkodobé 

0,00 0,00 

C Časové rozlíšenie 369,90 1 131,56 

 

7.2 Zdroje krytia 

   a) za materskú účtovnú jednotku 

P.č. Položka pasív Rok 2019 Rok 2018 

  Vlastné imanie a záväzky 1 945 326,56 2 007 414,15 

A Vlastné imanie 365 837,45 351 216,39 

A.I Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

A.II Fondy     

A.III Výsledok hospodárenia 365 837,45 351 216,39 

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

347 516,48 348 927,85 

A.III.2 Výsledok hospodárenia za bežné obdobie 18 320,97 2 288,54 

B Záväzky 1 109 927,20 1 151 540,50 

B.I Rezervy 1 300,00 1 200,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 1 710,00   

B.III Dlhodobé záväzky 1 009 131,11 1 056 012,06 

B.IV Krátkodobé záväzky 97 786,09 94 328,44 

B.V Bankové úvery a výpomoci     

C Časové rozlíšenie 469 561,91 504 657,26 
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   b) za konsolidovaný celok 

P.č. Položka pasív Rok 2019 Rok 2018 

  Vlastné imanie a záväzky 1 969 242,70 2 033 541,85 

A Vlastné imanie 362 004,01 358 441,88 

A.I Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

A.II Fondy 0,00 0,00 

A.III Výsledok hospodárenia 362 004,01 358 441,88 

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

343 241,97 342 535,02 

A.III.2 Výsledok hospodárenia za bežné obdobie 18 762,04 15 906,86 

B Záväzky 1 111 377,80 1 152 701,72 

B.I Rezervy 1 300,00 1 200,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 1 710,00 0,00 

B.III Dlhodobé záväzky 1 009 131,11 1 056 012,06 

B.IV Krátkodobé záväzky 99 236,69 95 489,66 

B.V Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

C Časové rozlíšenie 495 860,89 522 398,25 

 

7.3 Pohľadávky 

 

a) za materskú jednotku 

Pohľadávky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 344,00 3 966,14 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

 

b) za konsolidovaný celok  

Pohľadávky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 344,00 3 966,14 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

 

7.4 Záväzky 

 

a) za materskú jednotku 

Záväzky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Záväzky do lehoty splatnosti 1 106 917,20 1 150 340,50 

Záväzky po lehote splatnosti   

 

b) za konsolidovaný celok  

Záväzky Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2018 

Záväzky do lehoty splatnosti  1 108 367,80 1 151 501,72 

Záväzky po lehote splatnosti   
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8. Hospodársky výsledok za 2019 – vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Položka  Rok 2019 Rok 2018 

Spotrebované nákupy 12 764,22 9 550,47 

Služby 64 342,69 46 112,45 

Osobné náklady 80 981,88 66 262,49 

Dane a poplatky 232,82 755,08 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 398,11 1 017,46 

Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas. rozlíšenia 115 356,00 117 246,00 

Finančné náklady 13 067,52 11 838,94 

Mimoriadne náklady     

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 6 668,17 13 267,32 

Náklady spolu 294 811,41 266 050,21 

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 405,13 2 964,86 

Aktivácia     

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 153 013,57 132 780,23 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 111 267,66 93 396,12 

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek a účtovanie 

čas.rozlíšenia 

1 200,00 1 200,00 

Finančné výnosy 549,77 504,96 

Mimoriadne výnosy     

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach 

44 696,25 37 492,58 

Výnosy spolu 313 132,38 268 338,75 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 18 320,97 2 288,54 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 18 320,97 2 288,54 

 

b) za konsolidovaný celok 

Položka  Rok 2019 Rok 2018 

Spotrebované nákupy 23 430,95 16 959,32 

Služby 66 552,67 47 653,25 

Osobné náklady 80 981,88 66 262,49 

Dane a poplatky 498,82 874,77 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 398,11 1 017,47 

Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas. rozlíšenia 118 310,00 119 616,00 

Finančné náklady 13 529,56 12 275,76 

Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 568,17 1 767,32 

Náklady spolu 305 270,16 266 426,38 

Tržby za vlastné výkony a tovar 13 401,30 14 541,50 
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Aktivácia 0,00 0,00 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 153 013,57 132 780,23 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 111 194,67 95 743,73 

Zúčtovanie rezerv a opr. položiek a účtovanie 

čas.rozlíšenia 

1 200,00 1 200,00 

Finančné výnosy 549,77 1 039,12 

Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach 

44 696,25 37 492,58 

Výnosy spolu 324 055,56 282 797,16 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 18 785,40 16 370,78 

Splatná daň z príjmov 23,36 463,92 

Výsledok hospodárenia po zdanení 18 762,04 15 906,86 

 

9. Ostatné dôležité informácie 

 

 9.1. Prijaté granty a transfery 

 

 

 

 

9.2. Poskytnuté dotácie 

Obec Kocurany poskytla v roku 2019 dotácie a transfery z rozpočtu obce pre Obecné služby 

Kocurany s.r.o. vo výške 6 100 € a 30 € pre Regionálne kultúrne centrum. Dotácie a transfery boli 

poskytnuté v súlade s platnými právnymi predpismi a predloženým zúčtovaním. 

 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Obec poskytla kapitálový transfer Obecným službám Kocurany na vybudovanie kanalizačnej 

prípojky v športovo-oddychovom areáli vo výške: 1.600 € /schválené dňa 20.2.2019 uznesením č. 

584/3/2019 písm. m)/, vybudovanie kanalizačnej prípojky budov obecného úradu, kultúrneho 

domu a budovy býv. ZŠ vo výške: 4.500 € /schválené dňa 17.4.2019 uznesením č. 590/5/2019 

písm. i)/. Obec zrealizovala projekt „Cvičíme v každom veku pre zdravie“, kde bola použitá 

dotácia z Úradu vlády SR vo výške 3.000 €, spoluúčasť obce 216 € /schválené dňa 17.5.2019 

uznesením č. 593/6/2019 písm. j)/. Ku koncu roku 2019 začala investičná akcia – Výstavba 

viacúčelovej budovy – materská škola, požiarna zbrojnica a obecné múzeum. Dňa 13.11.2019 bola 
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uznesením č. 612/11/2019 písm. c) Obec Kocurany schválená ako investor prípravných,   

stavebných  a  inžinierskych  prác  pri  investičnom zámere výstavby multifunkčnej budovy MŠ, 

obecného múzea a požiarnej zbrojnice. 

 

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

V roku 2019 začala Obec Kocurany realizovať projekt Výstavby viacúčelovej budovy – materská 

škola, požiarna zbrojnica a obecné múzeum. Projekt bude prebiehať plánovanie počas celého roku 

2020. Medzi ďalšie významné investičné zámery obce patria rekonštrukcia komunikácie MITANI 

a vybudovanie chodníkov po obci.  

 

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

9.6 Obec neuvažuje investovať do oblasti výskumu a vývoja. 

 

9.7. Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

9.8. Vplyv ÚJ na životné prostredie 

Obec Kocurany má kladný dopad na životné prostredie, nakoľko separuje komunálny odpad, 

vykonáva dohľad nad výrubom stromov a dohliada na ochranu ovzdušia. 

 

9.9. Vplyv ÚJ na zamestnanosť 

Obec Kocurany nemá priamy dopad na nezamestnanosť. 

 

9.10 Významné riziká a neistoty 

Obec Kocurany ako účtovná jednotka neeviduje významné riziká. 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Jaroslava Hýblová                                     Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec 

                                                                                                             Starosta obce 

 

 

 


