
Zápisnica z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konaného 

dňa  10.11.2021  

  

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

  

PROGRAM podľa pozvánky na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva:   

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení   

5) Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany 

6) Informácie v odpadovom hospodárstve 

7) Príprava návrhu rozpočtu na rok 2022 

8) Plánované podujatia v obci 

9) Rôzne  

10) Diskusia  

11) 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 32. 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) Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany 

- poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s aktualizovanou verziou Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Kocurany 2021-2027. KPSS nadväzuje svojím obsahom aj zameraním na predchádzajúci plán 

pre roky 2018-2022. K aktualizácii platného KPSS zaväzuje aj vydanie nových Národných priorít rozvoja 

sociálnych služieb na roky 2021-2030. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Komunitný plán sociálnych služieb  pre roky 2021-2027.  

 

6) Informácie v odpadovom hospodárstve 

Obec má uzatvorenú zmluvu s T+T, a.s., Žilina. Platnosť zmluvy končí 31.12.2021. Z tohto dôvodu bude obec 

realizovať verejné obstarávanie na dodávateľa služieb poskytovaných v odpadovom hospodárstve na obdobie 

rokov 2022 - 2024.  



Starosta oboznámil poslancov so zámerom udržať súčasné sadzby miestnych daní a poplatok za komunálny 

odpad aj pre rok 2022 a pokračovať s vývozom KO v dvojtýždňových cykloch.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o verejnom obstarávaní na dodávateľa služieb 

v odpadovom hospodárstve a informácie o odpadovom hospodárstve. 

 

7) Príprava návrhu rozpočtu na rok 2022 

Starosta obce predstavil poslancom predbežný návrh rozpočtu na rok 2022 – 2024. V návrhu boli 

rozpočtované len vlastné zdroje obce. Rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný s plánom vlastných zdrojov vo 

výške 347.573,- Eur na strane príjmov aj výdavkov. Po doplnení rozpočtu o zdroje zo štátneho rozpočtu od 

Ing. Hýblovej bude rozpočet predložený obecnému zastupiteľstvu na schválenie. V rámci investičných 

zámerov boli v návrhu vyčlenené finančné zdroje vo výške: 56.545,- Eur. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie predložený návrh rozpočtu na roky 2022-2024. 

 

8) Plánované podujatia v obci 

6.12.2021 -  Mikuláš – starosta navrhol poslancom tak ako  v roku 2020 urobiť sprievod Mikuláš, čert, anjel, 

ktorí budú po obci roznášať deťom balíčky. Propagácia akcie bude prostredníctvom www stránky obce 

a miestneho rozhlasu. 

19.12.2021 – Vianočné trhy – akcia zatiaľ v pláne je, ale realizácia bude závisieť od pandemickej situácie. 

V prípade priaznivej situácie bude pred termínom pracovná porada ohľadom organizácie a zabezpečenia 

vianočných trhov. 

Starosta rozpošle plán kultúrnych akcií na rok 2022 mailom poslancom k pripomienkovaniu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie kultúrne možnosti a podmienky pre realizáciu akcií 

Mikuláš a Vianočné trhy. 

 

9) Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov s obsahom zmluvy č. Z312081BGY301 Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. Obci bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 16.320,- EUR určený 

na pokrytie výdavkov spojených s realizáciou projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci 

Kocurany“. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie obsah zmluvy č. Z312081BGY301 Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. 

Poslanci obecného zastupiteľstva poverujú starostu obce podpísaním zmluvy  č. Z312081BGY301 Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Ďalším projektom kde sa obec uchádzala o finančný príspevok je „Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny“. 

V rámci projektu chce obec zabezpečiť detské ihrisko s altánkom pri budove MŠ Kocurany. Finančné 

prostriedky sú určené na zabezpečenie jednotlivých prvkov detského ihriska. Obec žiada finančnú podporu vo 

výške: 20.520,- Eur a zväzuje sa k príprave a realizácii terénnych úprav a vybudovanie dopadových plôch 

v rámci detského ihriska 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o projekte „Dotácia na podporu plnenia funkcií 

rodiny“. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú realizáciu projektu výstavby detského ihriska po schválení 

„Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny“ z prostriedkov MPSVaR SR so spolufinancovaním z rozpočtu 

obce v sume 2.280,- €. 

 

Obec uzavrela zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zbehnutých zvierat do karanténnej stanice so 

spoločnosťou Defense Pro, s.r.o., Pezinok za paušálnu sumu 54,- Eur/mesačne. Po uzavretí zmluvy obec 

dostala výhodnejšiu ponuku na porovnateľnú službu. Z tohto dôvodu obec vypovedala zmluvu spoločnosti 

Defense Pro, s.r.o. Pezinok, v súlade so zmluvnými podmienkami a následne uzavrie zmluvu s OZ Pomoc 



Psíkom, Pezinok. OZ poskytne obci službu odchytu a umiestnenia túlavých zvierat do karanténnej stanice 

alebo útulku za 45 Eur/mesačne. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú vypovedanie zmluvy so spoločnosťou Defense Pro s.r.o., Pezinok 

k 31.12.2021. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú uzavretie zmluvy č. 2021213 s OZ Pomoc psíkom Pezinok. 

Poslanci obecného zastupiteľstva poverujú starostu obce podpísaním zmluvy č. 2021213 s OZ Pomoc psíkom 

Pezinok. 

 

Členom DHZ Kocurany prišli na OcÚ Potvrdenia o absolvovaní hasičského školenia. Je potrebné aby 

jednotliví členovia absolvovali aj preventívnu prehliadku. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o DHZ Kocurany. 

 

Ako obec sme zapojení do informačného systému DEUS – DCOM. Nakoľko skončila povinná udržateľnosť 

projektu, bola obciam ponúknutá výpočtová technika na odkúpenie. Ako obec máme z projektu 2 ks stolových 

počítačov, 1 ks notebook, 1 ks tlačiareň. Maximálna cena odkúpenej VT by bola 100,- Eur. Po konzultácii so 

spoločnosťou eRPe servis s.r.o., Bojnice obec požiada o odkúpenie používanej VT, ktorú následne  renovuje 

výmenou diskov v jednotlivých PC. Cena jedného SSD disku sa pohybuje od 70,- do 90,-  Eur/ks. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú odkúpenie výpočtovej techniky od  spoločnosti DEUS – DCOM 

a následnú renováciu jednotlivých PC, ktoré sa využívajú v rámci obecného úradu. 

 

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:  .......................................                                    .....................................................  

                       Miroslav Šemrinec         Miroslav Synko  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania  
 

32. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 10.11.2021  
  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 
  

 

Uznesenie č. 703/ 32/2021  v ktorom berie na vedomie:   

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

b) informácie o verejnom obstarávaní na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve, 

c) informácie o verejnom obstarávaní na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve a informácie 

o odpadovom hospodárstve obci  

d) predložený pracovný návrh rozpočtu na roky 2022-2024, 

e) informácie o kultúrnych podujatiach a podmienky pre realizáciu akcií Mikuláš a Vianočné trhy, 

f) obsah zmluvy č. Z312081BGY301 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPSVaR  

SR na poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Kocurany, 

g) informácie o projekte „Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny“, kde obec žiada dotáciu na výstavbu  

detského ihriska v sume 20.520,-€ 

h)   informácie o DHZ Kocurany a absolvovaní školenia členov so získaním osvedčenia. 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 

 Uznesenie č. 704/ 32/2021 v ktorom určuje:  

a) Zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíru 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. 705/ 32/2021  v ktorom schvaľuje:  

a) Program rokovania 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2021  

4. Kontrola uznesení   

5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany 

6. Informácie v odpadovom hospodárstve 

7. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2022 

8. Plánované podujatia v obci 

9. Rôzne  

          10. Diskusia  

          11. Záver  

b)  Komunitný plán sociálnych služieb  pre roky 2021-2027 – aktualizáciu. 

c)  realizáciu projektu výstavby detského ihriska po schválení „Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny“   

     z prostriedkov MPSVaR SR so spolufinancovaním z rozpočtu obce v sume 2.280,- €. 



d) vypovedanie zmluvy so spoločnosťou Defense Pro s.r.o., Pezinok k 31.12.2021. 

e)  uzavretie zmluvy č. 2021213 s OZ Pomoc psíkom Pezinok za úhradu 45,- €/mesačne. 

f)  odkúpenie výpočtovej techniky od  spoločnosti DEUS – DCOM s max. plnením 100,- € a následnú  

     renováciu jednotlivých PC výmenou diskov.   

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

Uznesenie č. 706/ 32/2021  v ktorom ukladá zamestnancom OcÚ:  

a)  schválený KPSS 2021-2027 poslať na VÚC  a zároveň zverejniť na stránke obce 

                     

hlasovanie poslancov:                       za:                  5 

                                         proti:              0   

                                         zdržali sa:      0 

                                              neprítomný:   0 

  

Uznesenie č. 707/ 32/2021  v ktorom poveruje starostu obce:  

a)  realizáciou VO na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve 

b)  podpísaním zmluvy  č. Z312081BGY301 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku   

      z MPSVaR SR na poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Kocurany v sume 16320,- €. 

c)  podpísaním zmluvy č. 2021213 s OZ Pomoc psíkom Pezinok s plnením 45,- €/mesačne. 

 

                     

hlasovanie poslancov:                       za:                  5 

                                         proti:              0   

                                         zdržali sa:      0 

                                              neprítomný:   0 

 

V Kocuranoch  10.11. 2021                                      

  

  

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

                                     Vladimíra Beňadiková  

  

   

  

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

            Miroslav Šemrinec                                        Miroslav Synko 

  

  

  

  

  

  

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  


