
Zápisnica z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa  21.4.2021 

 

 

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

 

 

PROGRAM podľa pozvánky na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva:  

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Schválenie programu rokovania 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

6) Návrh VZN č. 87/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany 

7) Nakladanie s majetkom obce 

8) Informácie o materskej škole 

9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2020 

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. 

Miroslav Šemrinec a p. Miroslav Synko. 
 

3) Schválenie programu 26. 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 Pavel Hlinka a pani Mariana Hlinková, bytom Kocurany č. 191/7 podali žiadosť o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 191/7, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 

30.6.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 191/7 pre pána Pavla Hlinku 

a pani Marianu Hlinkovú, bytom Kocurany č. 191/7 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  

- pán Ján Jágerský a pani Erika Jágerská, bytom Kocurany č. 191/11 podali žiadosť o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 191/11, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 

30.6.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 191/11 pre pána Jána 

Jágerského a pani Eriku Jágerskú, bytom Kocurany č. 191/11 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  



- pán Ivan Kováč a pani Katarína Kováčová, obaja bytom Kocurany č. 190/7 podali žiadosť o 

opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 190/7, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy 

končí ku dňu 31.5.2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 190/7 pre pána Ivana Kováča 

a pani Katarínu Kováčovú, bytom Kocurany č. 190/7 od 1.6.2021 do 31.5.2024.  

- pán Radovan Lehhart a pani Soňa Lenhart, doručili na obecný úrad Žiadosť o ukončenie doby 

platnosti nájomnej zmluvy k termínu 31.5.2021 na byt č. 192/6 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie žiadosť pána Radovana Lenharta a pani Soni 

Lenhart o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy k termínu 31.5.2021 na byt č. 192/6 

 

6) Návrh VZN č. 87/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany 

Na úradnej tabuli obce, na CUET a internetovej stránke obce bol dňa 1.4.2021 zverejnený návrh VZN 

č. 87/2021, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu 

uplynula 9.4.2021, neboli doručené žiadne pripomienky. 

Poslanci OZ berú na vedomie zverejnený návrh VZN č. 87/2021, o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kocurany  

Poslanci OZ sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN č. 87/2021, o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kocurany  

 

7)   Nakladanie s majetkom obce 

a) Obec oslovila Slovenskú sporiteľňu a. s. Bratislava s cieľom získania peňažného daru na nákup 

pomôcok na výučbu detí v novopostavenej materskej školy v obci Kocurany. Slovenská sporiteľňa a. 

s., Bratislava poskytne obci peňažný dar vo výške 200,- € na základe – Zmluvy o poskytnutí 

peňažného daru č. 0308/2021/CE  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Zmluvu o poskytnutí peňažného daru č. 0308/2021/CE 

a splnomocňujú starostu obce k podpisu zmluvy. 

b) Obec vypracovala Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na nákup interiérového vybavenia 

do MŠ /regálový odkladací systém, úložné boxy, stoly a stoličky, servírovací stolík/ vo výške 1.921,40 

€. O finančný príspevok chce požiadať  Stredoslovenskú energetiku a. s. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku od 

SSE a.s. vo výške 1.921,40 €. 

c) Obec rokovala s p. Ing. Milošom Pernišom o možnom prenájme pôdy. Navrhovaná cena: 100,- €/ha, 

doba prenájmu: 1 rok. Ing. Miloš Perniš s návrhom obce súhlasil. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Zmluvu o prenájme pôdy za cenu 100,- €/ha s dobou 

prenájmu 1 rok a splnomocňujú starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy.  

d) Starosta zhrnul zapájanie sa obce do vyhlásených výziev na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov z európskych fondov a zároveň oboznámil prítomných so zámerom zapojiť sa do 

vyhlásenej výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 7.5 Podpora na investície do 

rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na 

verejné využitie. Poslanci obecného  zastupiteľstva schvaľujú podanie žiadosti o NFP z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

e) Na základe zverejnenej miery separácie, ktorú obec dosiahla za rok 2020 podala žiadosť o  

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o 

zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“). Žiadosť bola 

odoslaná na adresu Environmentálneho fondu SR. Výška príspevku bude stanovená podľa počtu 

podaných žiadostí a vyplatená do 30.6.2021. 



f) Starosta informoval poslancov o zapojení sa obce do Programu obnovy dediny s projektom Podpora 

environmentálnej výchovy v obci Kocurany. Prostredníctvom projektu chce obec získať finančné 

prostriedky na nákup interaktívnej tabule, projektoru, notebooku a interiérového zariadenia pre 

miestnosť určenú na environmentálnu výchovu. Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie 

informácie o podaných projektoch na Environmentálnom fonde ako aj o zámeroch obce získať ďalšie 

finančné prostriedky pre MŠ. 

8) Informácie o materskej škole 

V rámci dokončovacích prác sa v priestoroch MŠ robia obklady a dlažba. Vykurovanie bolo spustené 

pod dohľadom revízneho technika. Je potrebné ešte umiestniť slnečné kolektory.  

Požiadavku na cenovú ponuku pre práce úprav exteriérových častí okolia budovy MŠ /kladenie 

zámkovej dlažby, úpravy vstupnej komunikácie/ obec poslala stavebným spoločnostiam. V súčasnej 

dobe čaká na cenové ponuky oslovených spoločností. 

Starosta oboznámil poslancov s cenovou ponukou na interiér kuchynky pre MŠ. Obec oslovila 

dodávateľov a pri výbere sa bude riadiť zásadou cenovej hospodárnosti. 

Po dokončení podláh v interiéry, budú práce pokračovať zatepľovaním budovy a exteriérovými 

úpravami okolia budovy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o prebiehajúcich prácach a zámeroch pri 

dokončovaní budovy a priestorov MŠ Kocurany. 

Jedáleň v MŠ bude výdajná. Hotové jedlá budeme voziť z obce Koš. Pre zabezpečenie chodu jedálne 

je potrebné zakúpiť 2ks varníc na prevoz stravy a zabezpečiť aj vozidlo. 

Obec pripravila materiály k zápisu detí do MŠ v školskom roku 2021/2022, ktoré budú distribuované 

priamo do schránok potenciálnych žiakov MŠ. Je potrebné zistiť reálny záujem zo strany rodičov detí. 

Ak nebude kapacita naplnená, obce zverejní oznam o možnom zápise do MŠ aj pre širšiu verejnosť. 

Pre správne zabezpečenie chodu MŠ obec musí zamestnať tri nové pracovné sily, ktoré budú pracovať 

v MŠ – riaditeľku MŠ, učiteľku MŠ a pomocnú pracovnú silu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o zabezpečení fungovania MŠ Kocurany 

a výdajnej školskej jedálne v spolupráci so ZŠ Koš. 

 

9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2020 

Starosta predložil a oboznámil poslancov so zápisom do kroniky obce Kocurany za rok 2020 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zápis do kroniky obce Kocurany za rok 2020. 

 

10) Rôzne 

- Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s obsahom Smernice č. 28/2021, ktorou sa 

určujú podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo 

poskytovať finančný príspevok na stravovanie v zmysle § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v platnom znení. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o Smernici, ktorou sa určujú 

podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo 

poskytovať finančný príspevok na stravovanie v zmysle § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v platnom znení. 

- Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so zámerom založenia a registrácie 

občianskeho združenia „Za Kocurany“. Stanovy združenia sú pripravené. Spolu s Návrhom na 

registráciu budú dokumenty predložené Ministerstvu vnútra SR. Návrh na registráciu OZ predkladajú 

členovia prípravného výboru Vladimíra Beňadiková, Peter Ďureje, Miroslav Synko. Činnosť OZ bude 

zameraná na podporu vzdelávania, DHZ, pomoc občanom, kultúru a šport v obci so zreteľom na 

rozvoj detí a mládeže v obci, ochrana a tvorba životného prostredia a dobrovoľnícku činnosť. 



Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o OZ Za Kocurany – združenie na 

podporu vzdelávania, hasičstva, pomoci občanom, kultúry a športu v obci Kocurany, návrh členov 

prípravného výboru a členov orgánov OZ. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú založenie OZ Za Kocurany – združenie na podporu 

vzdelávania, hasičstva, pomoci občanom, kultúry a športu v obci Kocurany, členov prípravného 

výboru a členov orgánov OZ ako aj predložené Stanovy OZ. 

- V oblasti internetového pripojenia obec dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou Ing. Ján Cibula VT 

TIMES. Zámerom obce je zvedenie optického internetu. Starosta predstavil poslancom možnosť viesť 

optiku cez existujúce rozhlasové stĺpy. Optický internet je zavedený už aj do budovy MŠ. Zatiaľ by 

bolo vedenie do takej miery, ako to umožňujú existujúce rozhlasové stĺpy a do budúcnosti by sa riešili 

prípadné požiadavky zo strany občanov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie a tiež schvaľujú využitie rozhlasových stĺpov ako 

linky optického kábla internetového pripojenia.  

- S výstavbou novej budovy v obci  sa zvýšila požiadavka kamerového pokrytia obce. V súčasnosti má 

obec 6 funkčných kamier. Existujúci kamerový systém plánuje rozšíriť o ďalšie. Zároveň je potrebné  

nové zálohovacie zariadenie – 6TB disk a nahrávacie zariadenie pre 16 kamier. Rozmiestnenie nových 

kamier sa plánuje – priestory pri nájomných bytových domoch 2ks, oblasť cintorína, priestory 

športového areálu a viacfunkčná budova MŠ, HZ a obecného múzea 5ks.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zámer rozšírenia kamerového systému.  

- Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so zámerom pripraviť projekt na bezbariérový 

vstup do budovy obecného úradu a projekt na oplotenie MŠ Kocurany. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie zámer pripraviť projekt na bezbariérový vstup do 

budovy obecného úradu a projekt na oplotenie MŠ Kocurany. 

- Starosta obce informoval, že v zmysle čl. 7 ods. 1 zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov podal písomné oznámenie za rok 2020, čím si splnil 

povinnosť doručenia majetkového priznania.  

- Starosta obce informoval prítomných o zadaní Mesta Bojnice na spracovanie Územného plánu mesta 

Bojnice. Obce Kocurany sa dotýka Územný celok č.2 v oblasti Hlboké, kde je plánované extenzívne 

využitie lesných pozemkov s možnosťou realizácie rekreačných stavieb. V rámci vymedzenia 

územných celkov preto navrhujeme upraviť UC2 podľa prílohy, z dôvodu zamedzenia svojvoľného 

pohybu osôb a dopravných prostriedkov po priľahlých lúkach, ktoré sú obhospodarované obyvateľmi 

obce Kocurany. Poslanci obecného zastupiteľstva splnomocňujú starostu obce k vzneseniu 

pripomienky k zadaniu na spracovanie Územného plánu mesta Bojnice. 

- Občianske združenie EKOCHARITA nám 22.4.2021 na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení 

zberu použitých textílií, odevov a obuvi  dopraví nový kontajner, ktorý bude umiestnený pri športovom 

areály. Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú umiestnenie kontajneru na zber použitých textílií, 

oblečenia a obuvi pri športovom areály. 

11) Diskusia 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania. 
 

12) Záver 

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

 

 

V Kocuranoch 21.4.2021                      Zapísala:  .............................................. 

                        Vladimíra Beňadiková 

    

 

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

  Miroslav Šemrinec                   Miroslav Synko 

 



Závery z rokovania 
26. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 21.4.2021 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

Uznesenie č. 679/ 26/2021  v ktorom berie na vedomie:  

a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 

b) Žiadosť pána Radovana Lenharta a pani Soni Lenhart o ukončenie doby platnosti nájomnej zmluvy 

k termínu 31.5.2021 na byt č. 192/6. 

c) Zverejnený návrh VZN č. 87/2021, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany.  

d) Informácie o podaných projektoch na Environmentálnom fonde ako aj o zámeroch obce získať 

ďalšie finančné prostriedky pre MŠ. 

e) Informácie o prácach a zámeroch pri dokončovaní budovy a priestorov MŠ Kocurany. 

f) Informácie o stravovaní vo výdajnej školskej jedálne MŠ Kocurany v spolupráci so ZŠ Koš. 

g) Informácie o Smernici, ktorou sa určujú podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa 

zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie v zmysle § 152 ods. 

7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení. 

h) Informácie o OZ Za Kocurany – združenie na podporu vzdelávania, hasičstva, pomoci občanom, 

kultúry a športu v obci Kocurany, návrh členov prípravného výboru a členov orgánov OZ. 

i) Využitie rozhlasových stĺpov na linky optického kábla internetového pripojenia.  

 

                hlasovanie poslancov:  za:                 5 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0   

 

Uznesenie č. 680/ 26/2021 v ktorom určuje: 

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

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

 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 681/ 26/2021  v ktorom schvaľuje: 

a)   Program rokovania 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.4.2021 

4) Kontrola uznesení  

5) Prerokovanie žiadostí 

6) Návrh VZN č. 87/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany  

7) Nakladanie s majetkom obce 

8) Informácie o materskej škole 

9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2020 

10) Rôzne 

11) Diskusia 

12) Záver 

b) Opakované pridelenie bytu č. 191/7 pre pána Pavla Hlinku a pani Marianu Hlinkovú, bytom 

Kocurany č. 191/7 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  

c) Opakované pridelenie bytu č. 191/11 pre pána Jána Jágerského a pani Eriku Jágerskú, bytom 

Kocurany č. 191/11 od 1.7.2021 do 30.6.2024.  



d) Opakované pridelenie bytu č. 190/7 pre pána Ivana Kováča a pani Katarínu Kováčovú, bytom 

Kocurany č. 190/7 od 1.6.2021 do 31.5.2024.  

e)  Zmluvu o poskytnutí peňažného daru č. 0308/2021/CE so Slovenskou sporiteľňou a. s. Bratislava. 

f)  Podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku od SSE a. s. vo výške 1.921,40 €. 

g) Zmluvu o prenájme pôdy za cenu 100,- €/ha s dobou prenájmu 1 rok, s p. Ing. Milošom Pernišom 

h) Podanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

i)  Zápis do kroniky obce Kocurany za rok 2020. 

j) Založenie OZ Za Kocurany – združenie na podporu vzdelávania, hasičstva, pomoci občanom, 

kultúry a športu v obci Kocurany, členov prípravného výboru a členov orgánov OZ ako aj predložené 

Stanovy OZ. 

k) Využitie rozhlasových stĺpov ako linky optického kábla internetového pripojenia.  

l)   Zámer rozšírenia kamerového systému. 

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5  

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 682 /26/2021  v ktorom splnomocňuje starostu obce 

a)  K podpisu Zmluvy o poskytnutí peňažného daru č. 0308/2021/CE so Slovenskou sporiteľňou a. s.  

b)  K podpisu Zmluvy o prenájme pôdy za cenu 100,- €/ha s dobou prenájmu 1 rok so SHR  Ing.   

      Milošom Pernišom. 

c)  Vzniesť pripomienku k zadaniu Mesta Bojnice na spracovanie Územného plánu mesta Bojnice, v 

časti Územný celok č.2 v oblasti Hlboké, kde je plánované extenzívne využitie lesných pozemkov 

s možnosťou realizácie rekreačných stavieb. V rámci vymedzenia územných celkov navrhujeme 

upraviť UC2 podľa prílohy, z dôvodu zamedzenia svojvoľného pohybu osôb a dopravných 

prostriedkov po priľahlých lúkach, ktoré sú obhospodarované obyvateľmi obce Kocurany. 

 

                  hlasovanie poslancov:             za:                 5   

                                                 proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na schválení: 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. 87/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kocurany pod číslom  683/ 26/2021. 
 

 

        hlasovanie poslancov:             za:                 5    

                                             proti:              0     

                                             zdržali sa:      0       

            neprítomný:   0 

V Kocuranoch  21. 4.2021                                     

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

                 Vladimíra Beňadiková 

 

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

                                Miroslav Šemrinec               Miroslav Synko        

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec 


