
Zápisnica z 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného 

dňa  13.10.2021  

  

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

  

PROGRAM podľa pozvánky na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva:   

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení   

5) Prerokovanie žiadostí  

6) Informácie v odpadovom hospodárstve 

7) Pripravované podujatia 

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 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. Ján Škandík  a 

p. Peter Ďureje.  

  

3) Schválenie programu 31. 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 

- na obecný úrad bola doručené dňa 8.10.2021 žiadosť od Ing. Dušana Mazáňa – o prerokovanie prístupovej 

komunikácie v lokalite Pieskovňa, s možnosťou komplexného riešenia napojenia na cestu III triedy vrátane 

osadenia autobusovej zastávky, prekládky telefónneho stĺpa a potrebného odvodnenia danej lokality. 

K investičnému zámeru budovania miestnej komunikácie v lokalite Pieskovňa občania vyjadrovali na 

verejných stretnutiach ako aj prostredníctvom dotazníkového prieskumu k PHSR obce Kocurany v roku 2019, 

kde jednou  z otázok bolo: Ktoré investície by sa mali podľa Vášho názoru realizovať v obci Kocurany? Medzi 

možnosťami bola aj miestna komunikácia na Pieskovni. Na základe vyhodnotenia dotazníka boli 

prehodnotené investičné zámery obce a poradie ich realizácie. K požiadavke vybudovania komunikácie bolo 

už prijaté uzn. č.600/8/2019 písm. d) dňa 21.8.2019. Na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa 

bude schvaľovať investičný plán na rok 2022 vzhľadom na možnosti finančného krytia a majetkového 

vysporiadania pripravovaných investícií.  

Poslanci obecného zastupiteľstva  berú na vedomie podanú žiadosť Ing. Dušana Mazáňa.  



- na obecný úrad bola doručená žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica o finančnú 

dotáciu pre Centrum voľného času na rok 2022 na mzdy a prevádzku Centra voľného času ako súčasť 

Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa, Andreja Kmeťa 1, 965 01 Žiar nad Hronom, ktoré 

navštevuje 1 žiak s trvalým bydliskom v obci Kocurany – Natália Golhová. Poslanci obecného zastupiteľstva 

predloženú žiadosť prerokovali a dotáciu na rok 2022 z rozpočtu obce neschválili. 

Odôvodnenie: Obec Kocurany začala prevádzkovať Materskú školu Kocurany pre 15 detí od 1.9.2021 

rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre rok 2021 obec nedostáva žiadne finančné 

zdroje zo štátneho rozpočtu na činnosť materskej školy a všetko financuje z vlastného rozpočtu. 

 

6) Informácie v odpadovom hospodárstve 

Starosta oboznámil poslancov s vývojom nákladov na vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu z obce. 

Výdavky k 13.10.2021 sú vo výške 6.289,20 €. Zámerom je nakúpiť ešte do konca roku 2021 nové KUKA 

nádoby, ktoré budú podľa potreby a požiadaviek vydávané občanom v zmysle platného VZN 86/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kocurany. 

Po prieskume súčasných cenových trendov starosta navrhol objednať nádoby od spoločnosti FEREX, s.r.o., 

Vodná 23, 949 01 Nitra a to 120 l čierne plastové smetné nádoby s koliečkami v počte 40 ks. Jednotková 

cena 24,- €/1 ks. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú nákup 40 ks 120l PVC smetných nádob od spoločnosti FEREX, 

s.r.o. Nitra. 

Starosta predložil poslancov stručný prehľad separácie odpadu. Nová separovaná komodita BRKO 

(biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) bol zatiaľ vytriedený v množstve 2092 kg. V závere roku 2021 

porovnáme celkový vývoj v jednotlivých vyzbieraných komoditách na vývoj množstva vyvezeného 

komunálneho odpadu z obce.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o odpadovom hospodárstve. 

 

7) Pripravované podujatia 

V mesiaci október sa uskutočnila schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov, ktorej sa zúčastnil aj 

starosta obce. Skonštatoval, že oproti predošlým stretnutiam bola mimoriadne nízka účasť členov. Vzhľadom 

k neustále sa zhoršujúcej pandemickej situácii v okrese a sprísňovaniu protipandemických opatrení, navrhol 

poslancom obecného zastupiteľstva nákup vitamínov pre seniorov v obci a distribuovanie do domácností 

balíčkov s dvomi respirátormi a vitamínmi.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú nákup vitamínov pre seniorov v obci a distribúciu balíčkov 

(respirátori + vitamíny) do domácností seniorov. 

 Jesenné akcie – Púšťanie šarkanov a Lampiónový sprievod, Koštovka destilátov -  sa uskutočnia podľa 

počasia a aktuálnej pandemickej situácie. Obecný úrad zabezpečí potrebný režijný materiál a vybavenie tak, 

aby sa  v prípade priaznivej situácie akcie mohli konať a aby boli občania o akciách včas informovaní. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o kultúrnych podujatia v mesiacoch október, 

november 2021. 

 

8) Rôzne 

Na 30. rokovaní OZ bola schválená zmluva na Komplexné poistenie majetku novej budovy Materskej školy, 

hasičskej zbrojnice a múzea a tiež zodpovednosti za škodu od spoločnosti GENERALI Poisťovňa a.s. 

v celkovej sume 1008,08 €. Kontrolou predloženej zmluvy bol zistený nesprávny výpočet úľavy, a preto bude 

celková suma upravená na sumu 956,84 € uzatvorením dodatku č.2 k základnej podpísanej zmluve.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú dodatok č. 2 k poistnej zmluve s GENERALI Poisťovňou a.s. 

Starosta oboznámil poslancov o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Poskytovanie 

opatrovateľskej služby v obci Kocurany. Jedná sa o príspevok na refundáciu nákladov na cenu práce pre 

terénnu opatrovateľskú službu. 



Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o schválení žiadosti o NFP na refundáciu 

nákladov na cenu práce pre terénnu opatrovateľskú službu.  

 

11) Diskusia  

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.  

  

12) Záver  

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

 

V Kocuranoch 13.10.2021                         Zapísala:  ..............................................  

                                          Vladimíra Beňadiková  

     

  

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

           Ján Škandík                                    Peter Ďureje  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Závery z rokovania  
31. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 13.10.2021  

  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 
  

Uznesenie č. 699/ 31/2021  v ktorom berie na vedomie:   

a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, uznesenia boli splnené 

b) žiadosť Ing. Dušana Mazáňa o prerokovanie vybudovania prístupovej komunikácie v lokalite Pieskovňa 

c) informácie o odpadovom hospodárstve 

d) informácie o kultúrnych podujatia v mesiacoch október, november 2021, 

e) informácie o dodatku č. 2 k poistnej zmluve s GENERALI Poisťovňou a.s., 

f)    informácie o schválení NFP na refundáciu nákladov ceny práce pre terénnu opatrovateľskú službu 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 Uznesenie č. 700/ 31/2021 v ktorom určuje:  

a) Zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíru Beňadiková 

b) Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Ján Škandík a p. Peter Ďureje.  

   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 Uznesenie č. 701/ 31/2021  v ktorom schvaľuje:  

a) Program rokovania 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.10.2021  

4.  Kontrola uznesení   

5.  Prerokovanie žiadostí  

6.  Informácie v odpadovom hospodárstve 

7.  Pripravované podujatia 

8.  Rôzne  

9.  Diskusia  

10. Záver  

b)  nákup 40 ks PVC 120 l smetných nádob od spoločnosti FEREX, s.r.o. Nitra v cene 24,- €/ks 

c)  nákup vitamínov pre seniorov v obci a distribúciu balíčkov (respirátori + vitamíny) do domácností  

     seniorov. 

 d) schvaľujú dodatok č. 2 k poistnej zmluve s GENERALI Poisťovňou a.s. na poistenie majetku obce,  

      Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum vrátane traktora John Deer v sume 956,84 € ročne. 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 



Uznesenie č. 702/ 31/2021  v ktorom neschvaľuje:  

a)  žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica o finančnú dotáciu pre Centrum voľného 

času na rok 2022 na mzdy a prevádzku Centra voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou 

Štefana Moysesa, Andreja Kmeťa 1, 965 01 Žiar nad Hronom, ktoré navštevuje 1 žiak s trvalým bydliskom 

v našej obci. 

Odôvodnenie: Obec Kocurany začala prevádzkovať Materskú školu Kocurany pre 15 detí od 1.9.2021 

rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre rok 2021 obec nedostáva žiadne finančné 

zdroje zo štátneho rozpočtu na činnosť materskej školy a všetko financuje z vlastného rozpočtu. 

                     

hlasovanie poslancov:                       za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 

V Kocuranoch  13.10. 2021                                      

  

  

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

                                     Vladimíra Beňadiková  

  

   

  

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

    Ján Škandík                                           Peter Ďureje  

  

  

  

  

  

  

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  


