
Zápisnica z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného 

dňa  22.9.2021  

  

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

  

PROGRAM podľa pozvánky na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva:   

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení   

5) Prerokovanie žiadostí  

6) Rôzne  

7) Diskusia  

8) 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 bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. Miroslav 

Šemrinec  a p. Miroslav Synko.  

  

3) Schválenie programu 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.  Starosta 

obce navrhol zmenu zverejneného programu v bode 5 na Informácie o čerpaní rozpočtu k 31.8.2021 

a návrh V. zmeny rozpočtu v roku 2021.  

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení   

5) Informácie o čerpaní rozpočtu k 31.8.2021 a návrh V. zmeny rozpočtu v roku 2021 

6) Rôzne  

7) Diskusia  

8) Záver  

 

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili navrhovaný program s predloženou zmenou v bode 5.  

  

4) Kontrola uznesení.  

Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Uznesenia boli splnené.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie plnenie uznesení.  
  

 

 

 



 

5) Informácie o čerpaní rozpočtu k 31.8.2021 a návrh V. zmeny rozpočtu v roku 2021 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu čerpanie rozpočtu k 31.8.2021, ktoré bolo spracované  

spoločnosťou p. Ing. Miroslava Hýbla, Banská Bystrica.  

Čerpanie rozpočtu v príjmovej časti k 31.8.2021 je celkovo vo výške 415.723,- €.  

Výška schváleného rozpočtu je 533.082,- €, čo je plnenie na 78 %.   

Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti k 31.8.2021 je celkovo vo výške 374.690,50 €.  

Výška schváleného rozpočtu je 533.082,- €, čo je plnenie na 70 %.  

Navrhované zmeny sú ovplyvnené otvorením MŠ Kocurany a presunom výdavkov z OcÚ na MŠ.  

Rozpočet po navrhovaných zmenách zostáva vyrovnaný s celkovou výškou na strane príjmov aj výdavkov 

v sume: 539.750,- €. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.8.2021 

Poslanci schválili V. úpravu rozpočtu na rok 2021. 

 

6) Rôzne  

- starosta obce informoval prítomných poslancov o zákonnej povinnosti obcí v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. 

o veterinárnej starostlivosti postarať sa o túlavých psov na svojom území. Táto povinnosť je kontrolovaná. 

V okrese podmienky na vytvorenie karanténnej stanice pre túlavých psov nie sú postačujúce a chýbajú aj 

ľudské kapacity, starosta predstavil ponuku od súkromnej spoločnosti Defense Pro, s.r.o. z Pezinka, ktorá 

zabezpečenie tieto služby za paušálny poplatok 65,- €/mes. 

Ďalšie ponúkané služby 

Výjazd k zvieraťu  /do 50km/                                                      25,-    €. 

Za každý ďalší km nad 50                                                         0,16 €. 

Odchyt zvieraťa                                                                            25,-   €. 

Opatrovanie zvieraťa v odchytových kotercoch                            9,-    €/deň.             

Čip za jedno zviera                                                                         8,-    €. 

Základné očkovanie za 1 zviera                                                     9,50 €. 

Očkovanie besnota za 1 zviera                                                       2,50 €. 

Poskytované služby potrebné v prípade, ak sa nenájde majiteľ 

Prevoz zvieraťa do karanténnej stanice                                         25,-   €. 

Pobyt v karanténe za 1 zviera /platí sa jednorazovo/                    25,-    €. 

Túto službu dokážeme pokryť z dane za psa, pri súčasnej výške dane. Poslanci obecného zastupiteľstva berú 

na vedomie informácie o ponuke odchytu túlavých psov od spoločnosti Defense Pro, s.r.o. Pezinok. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú podpis zmluvy o odchyte túlavých psov so spoločnosťou Defense 

Pro, s.r.o. Pezinok so sídlom Moyzesova 4/A, Pezinok a splnomocňujú starostu obce k podpisu zmluvy č. 

2021213KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice. 

- obec dala vypracovať cenovú ponuku na audit o kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov 

v rámci fungovania obecného úradu. Cenovú ponuku vypracovala spoločnosť osobnyudaj.sk . Cena úvodného 

auditu bola stanovená na 1.500,- € - kybernetický audit a 500,- € audit ochrany osobných údajov. V prípade, 

že by sa obec rozhodla pre spoluprácu do 30.9.2021, bol by vstupný audit zadarmo a služba by bola platená 

ako mesačný paušál 60,- + 35,- €/mesačne bez DPH. V súčasnej dobe obec spolupracuje so spoločnosťou Bros 

Computing, s.r.o., ktorá nám tieto služby zabezpečuje za 180,- €/ročne.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o ochrane osobných údajov a zabezpečení 

kybernetickej bezpečnosti na obecnom úrade a spoluprácu s Bros Computing, s.r.o.. 

 



- starosta poukázal na potrebu rozšírenia archívnych priestorov pre listiny obecného úradu a archiváciu 

potrebných dokumentov. Navrhol poslancom zvážiť možnosť rozšíriť súčasný archív o nevyužívané priestory 

v rámci budovy obecného úradu – racionalizáciu využitia priestorov súčasného obchodu Koruna.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o racionalizácii využitia priestorov  v obchode 

Koruna. 

- starosta navrhol zaoberať sa prípravou na realizáciu bezbariérového vstupu do budovy obecného úradu, čo 

si vyžaduje dať vypracovať projekt a rozpočet úprav.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú vypracovanie projektu a rozpočtu úprav na bezbariérový vstup do 

budovy obecného úradu a kultúrneho domu. 

- starosta predložil poslancom vizualizáciu návrhu označenia na multifunkčnej budove MŠ, hasičskej zbrojnice 

a obecného múzea. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú označenia na multifunkčnej budove, tak ako boli predložené na 

zastupiteľstve vo vizualizácii. 

- starosta predložil obecnému zastupiteľstvu cenovú ponuku na Komplexné poistenie majetku novej budovy 

Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea a tiež zodpovednosti za škodu od spoločnosti GENERALI 

Poisťovňa a.s. v nasledovnom znení: 

Poistenie stavieb                             159,32 € 

Poistenie hnuteľných vecí                   29,21 € 

Poistenie elektronických zariadení           150,45 € 

Poistenie strojov a strojných zariadení          610,36 € 

Poistenie všeob. zodpovednosti za škodu            58,74 € 

Postenie spolu s daňou                         1008,08 € 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predloženú ponuku poistenia majetku obce a splnomocňujú 

starostu obce k podpisu zmluvy s poisťovňou v súlade s predloženou cenovou ponukou. 

- poslanec p. Peter Ďureje predložil návrh na menovanie veliteľa DHZ Kocurany. Do funkcie bol navrhnutý 

p. Zdenek Bránik. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú menovania do funkcie veliteľa DHZ Kocurany p. Zdenka Bránika. 

 

11) Diskusia  

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.  

  

12) Záver  

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

  

V Kocuranoch 22.9.2021                         Zapísala:  ..............................................  

                                Vladimíra Beňadiková  

     

  

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

           Miroslav Šemrinec           Miroslav Synko  
  

  

 

 
 



Závery z rokovania  
30. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 22.9.2021  

  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

  

Uznesenie č. 695/ 30/2021  v ktorom berie na vedomie:   

a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 

b) čerpanie rozpočtu k 31.8.2021 a návrh V. úpravy rozpočtu na rok 2021 

c) informácie o ponuke odchytu túlavých psov v regióne a návrh spolupráce s Defense Pro, s.r.o. Pezinok 

d) informácie o ochrane osobných údajov a zabezpečení kybernetickej bezpečnosti na obecnom úrade 

e) informácie o racionalizácii využitia priestorov  v obchode  

f) informácie o Materskej škole. 

g) Informácie o poistení majetku obce 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 Uznesenie č. 696/ 30/2021 v ktorom určuje:  

 Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíru Beňadiková 

a) 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. 697/ 30/2021  v ktorom schvaľuje:  

  

a) Program rokovania 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.9.2021  

4) Kontrola uznesení   

5) Informácie o čerpaní rozpočtu k 31.8.2021 a návrh V. zmeny rozpočtu v roku 2021 

6) Rôzne  

7) Diskusia  

8) Záver  

b)  V. úpravu rozpočtu v bežnej časti príjmov a výdavkov s celkovým navýšením rozpočtu na strane príjmov 

aj výdavkov v sume 539.750,- € podľa prílohy. 

c)  zmluvu č. 2021213KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice.  

so spoločnosťou Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, Pezinok  

d) vypracovanie projektu a rozpočtu na bezbariérový vstup do budovy obecného úradu a KD 

e) označenie multifunkčnej budovy podľa predloženej vizualizácie 

f) predloženú ponuku poistenia majetku a zodpovednosti za škodu od spoločnosti Generali Poisťovňa a.s. 

v celkovej sume 1008,08 € 

g) menovanie do funkcie veliteľa DHZ Kocurany p. Zdenka Bránika, Kocurany č.51 



 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

Uznesenie č. 698/ 30/2021  v ktorom splnomocňuje:  

 

a)  starostu obce k podpisu zmluvy č. 2021213KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat 

do karanténnej stanice so spoločnosťou Defense Pro, s.r.o. so sídlom Moyzesova 4/A, Pezinok  

b)  starostu obce k podpisu poistnej zmluvy s poisťovňou Generali Poisťovňa, a.s. v súlade s predloženou 

cenovou ponukou v sume 1008,08 € ročne 

 

                     hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 

V Kocuranoch  22. 9. 2021                                      

  

  

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

                                     Vladimíra Beňadiková  

    

  

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

    Miroslav Šemrinec                             Miroslav Synko  

  

  

  

  

  

  

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  


