Zápisnica z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 10.12.2021
Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a zapisovateľka.
PROGRAM podľa pozvánky na 33. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Prerokovanie žiadostí
6) Návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023,2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024
7) Návrh investičného plánu na rok 2022
8) Inventarizácia majetku obce
9) Informácie o výsledku verejných obstarávaní
10) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
11) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v I. polroku 2022
12) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
13) Rôzne
14) Diskusia
15) 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 4. Poslanci pred rokovaním dostali návrhy
prerokovaných materiálov elektronickou poštou.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p.
Zdenek Bránik a p. Ján Škandík.
3) Schválenie programu 33. 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 prišla dňa 24.11.2021 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti od pána Petra Skalu,
trvale bytom Kocurany 191. Jedná sa o parcelu č. 762 – druh parcely trvalý trávnatý porast
o výmere 367 m².
Poslanci OZ berú na vedomie žiadosť. Poslanci OZ neschvaľuje predaj parcely č. 762 pánovi
Petrovi Skalovi, trvale bytom Kocurany 191 z dôvodu, že sa nejedná o prebytočný majetok obce
a zámer nie je v súlade s územným plánom obce.

6) Návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023, 2024.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
Návrh rozpočtu na rok 2022 vychádzal zo skutočnosti a predpokladu plnenia rozpočtu na rok 2021.
Starosta predložil čerpanie rozpočtu k 30.11.2021, spracované spoločnosťou p. Ing. Hýbla,
Banská Bystrica. Vzhľadom na potrebné úpravy jednotlivých položiek na strane príjmov aj
výdavkov následne starosta predložil návrh na VI. úpravu rozpočtu bez celkovej zmeny výšky
príjmov a výdavkov.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.11.2021
Poslanci schválili VI. úpravu rozpočtu na rok 2021.
Návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023, 2024 bol zverejnený podľa platnej legislatívy 15 dní pred
zasadnutím OZ. Počas doby zverejnenia neboli doručené žiadne pripomienky. O návrhu rozpočtu
na rok 2022 po jednotlivých položkách boli prítomní oboznámení starostom.
Celkový sumár rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2022:
Príjmy bežného rozpočtu:
305.211,- €
Výdavky bežného rozpočtu:
237.528,- €
Prebytok bežného rozpočtu:
67.683,- €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:
0,- €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
53.904,- €
Schodok kapitálového rozpočtu:
- 53.904,- €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:
45.904,- €
Výdavkové finančné operácie:
59.683,- €
Hospodárenie finančných operácií: -13.779,- €
K návrhu rozpočtu na rok 2022 predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Topoľská, ktorá
skonštatovala, že návrh rozpočtu na rok 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi zákonom č. 523/2004 Z.z. a odporúča jeho schválenie.
Návrh rozpočtu na rok 2022 je vo výške 351.115,- €, ako vyrovnaný v príjmoch i výdavkoch.
Na rok 2023 je navrhnutý rozpočet vo výške 311.521 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Na rok 2024 je navrhnutý rozpočet vo výške 316.521 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prílohou zápisnice je rozpočet v tabuľke podľa príjmov a výdavkov.
Poslanci OZ berú na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2022 -2024.
Poslanci OZ schvaľujú rozpočet na rok 2022 a berú na vedomie rozpočet na roky 2023 a 2024.
7) Návrh investičného plánu na rok 2022
Poslanci OZ mali k dispozícii návrh investičného plánu obce na rok 2022. Návrh plánu vychádzal
z koncepčných dokumentov obce ako sú PHSR a KPSS obce. K predloženému návrhu
investičného plánu na rok 2022 nebola predložená žiadna námietka ani pozmeňovací návrh.
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky ............................... 2.000,- €
- projekt prístrešok Nižovec ........................................................................ 14.000,- €
- výsadba zelene v areáli MŠ, hasičskej zbrojnice a múzea ...........................2.500,- €
- vybudovanie detského ihriska nad škôlkou ................................................. 3.500,- €
- oplotenie škôlky a výsadba ovocných stromov .......................................... 2.500,- €
- II. NP budovy škôlky – (zariadenie, vybavenie)........................................ 21.404,-€
Spolu
.............................................................................................. 45.904,- €
-

vstup do obecného úradu, KD,– bezbarierovosť
zracionalizovať využitie priestorov obchodu, archív
zmeny a doplnky UPD obce Kocurany č.2

-

Komunikácia na pieskovni: 1) príprava územia, vysporiadanie pozemkov
2) príprava PD, územné a stavebné povolenie, VO
3) realizácia stavby
Projektové dokumentácie a príprava.........................................................8.000,- €
Poslanci OZ schvaľujú investičný plán na rok 2022.
8) Inventarizácia majetku obce
Starosta obce vydal Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021. Vymenoval členov
Ústrednej inventarizačnej komisie:
Predseda: Peter Ďureje
Členovia: Vladimíra Beňadiková, Zdenek Bránik
Dielčej inventarizačnej komisie:
Predseda: Miroslav Synko
Členovia: Silvia Grajciarová, Ján Škandík
Termín vykonania fyzickej inventarizácie stanovil od 15.12.2021 do 31.12.2021.
Poslanci OZ berú na vedomie príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021.
9) Informácie o výsledku verejných obstarávaní
Obec realizovala verejné obstarávania na dodávateľa služieb spojených s vývozom a likvidáciou
odpadu prostredníctvom spoločnosti Tendernet. Oslovení boli traja dodávatelia: VEPOS spol.
s r.o. Nováky, HATER – HANDLOVÁ spol. s r.o. a T + T, a. s. Žilina. Ponuka bola predložená
len zo strany T+T, a.s. Žilina na obdobie 2022-2024.
S predloženou ponukou starosta oboznámil prítomných. Ceny za jednotlivé služby sú oproti
predchádzajúcemu obdobiu vyššie, v sume za celé obdobie 40.248,- €, tvoria prílohu k zmluve.
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie a plynu vykonala spoločnosť Obecné služby
Kocurany s.r.o. a cez združené verejné obstarávanie viacerých subjektov samosprávy cez
spoločnosť CEVEO. Na dodávku elektrickej energie predložila jedinú ponuku Stredoslovenská
energetika a.s., Žilina.
Poslanci OZ berú na vedomie informácie o výsledkoch verejného obstarávania.
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú podpis zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom
hospodárstve so spoločnosťou T + T a.s., Žilina a poverujú starostu podpisom tejto zmluvy.
10) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Plán činnosti predstavila hlavná kontrolórka obce Ing. Topoľská. Tento bol v zmysle platnej
legislatívy zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci OZ schvaľujú plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022.
Starosta navrhol poslancom OZ schváliť odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Topoľskú za
vykonanú prácu vo výške 30% z ročnej mzdy roka 2021.
Poslanci OZ schválili odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 30% z ročnej mzdy roka 2021.
11) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v I. polroku 2022
Starosta oboznámil prítomných s návrhom plánu zasadnutí OZ na I. polrok 2022.
Termíny zasadnutí OZ v I. polroku 2022 sú nasledovné:
9.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6. 2022, v stredu o 18,00 hod v zasadačke obecného úradu.
Poslanci OZ schvaľujú plán zasadnutí na I. polrok 2022 bez pripomienok.
12) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
Plán kultúrnych a športových podujatí mali poslanci k dispozícii na doplnenie. Kultúra v roku
2022 sa bude pribežne prispôsobovať aj pandemickej situácii.
Február – Koštovka destilátov
Termín: 19.02.2022
Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou
Termín: 26.02.2022
Marec Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2022
Termín: 18.03.2022
Apríl Stavanie Mája a hudobný programom
Termín: 30.04.2022

Máj

-

Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy
Termín: 08.05.2022
Vychádzka do prírody spolu so Šútovcami,
Termín: 14.05.2022
Návšteva družobnej obce – Lukoveček,
Termín: 05/2022
Jún –
Oslava MDD
Termín: 05.06.2022
Júl –
Leto v Kocuranoch – zážitok pre malých i veľkých
Termín:02.07.2022
Nohejbalový turnaj
Termín: 16.07.2022
August –
Rozlúčka s prázdninami
Termín: 28.08.2022
September – Hody, kultúrny program
Termín: 11.09.2022
Október – Stretnutie - Mesiac úcty k starším a prijatie jubilantov
Termín: 14.10.2022
Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou
Termín: 16.10.2022
November - Lampiónový sprievod
Termín: 01.11.2022
December – Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka
Termín: 11.12.2022
- Vianočné trhy spojené s koledami
Termín: 18.12.2022
Starosta poďakoval za pomoc pri organizovaní všetkých podujatí v obci počas roka 2021.
Poslanci OZ schválil plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022.
13) Rôzne
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Ing. Ján Cibula – VTtimes, Prievidza o predĺženie
zmluvy o prenájme č. N05/2010 zo dňa 16.6.2010. Prítomní boli oboznámení s návrhom Dodatku
č.3 so spoločnosťou Ing. Ján Cibula – VTtimes, Prievidza, ktorý stanovuje cenu za prenájom na
obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2024 v sume 150,- €/ročne.
Poslanci OZ schvaľujú predĺženie zmluvy o nájme formou Dodatku č.3 so spoločnosťou Ing. Ján
Cibula – VTtimes, Prievidza na obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2024 za cenu 150,- €/ročne.
Poslanci OZ poverujú starostu obce k podpisu Dodatku č.3 k zmluve o prenájme č. N05/2010 zo
dňa 16.6.2010.
Starosta oboznámil poslancov OZ s darovacou zmluvou so spoločnosťou BROSE
Prievidza spol. s r.o., v ktorej spoločnosť daruje obci príspevok vo výške: 1.000,- € za účelom
podpory novovybudovanej materskej školy.
Poslanci OZ schvaľujú darovaciu zmluvu so spoločnosťou BROSE Prievidza spol. s r.o. a prijatie
príspevku v sume 1000,- € a poverujú starostu k podpisu darovacej zmluvy.
11) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.
12) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 10.12.2021

Overovali: .......................................
Miroslav Šemrinec

Zapísala: ..............................................
Vladimíra Beňadiková

.....................................................
Miroslav Synko

Závery z rokovania
33. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 10.12.2021
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 708/ 33/2021 v ktorom berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, uznesenia boli splnené,
b) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti od pána Petra Skalu, trvale bytom, Kocurany 191
c) Čerpanie rozpočtu k 30.11.2021
d) Rozpočet na roky 2023 a 2024
e) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Kocurany na rok 2022 – 2024
f) Predložený návrh investičného plánu na rok 2022
g) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021
h) Informácie o verejnom obstarávaní a výsledky verejného obstarávania
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1 /Peter Ďureje/

Uznesenie č. 709/ 33/2021 v ktorom určuje:
a)
Zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíru Beňadiková
b)
Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Zdenek Bránik a p. Ján Škandík.
hlasovanie poslancov: za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 710/ 33/2021 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2021
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie žiadostí
6. Návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023,2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024
7. Návrh investičného plánu na rok 2022
8. Inventarizácia majetku obce
9. Informácia o výsledku verejných obstarávaní
10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v I. polroku 2022
12. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
b) VI. úpravu rozpočtu na rok 2021 podľa prílohy
c) Rozpočet obce na rok 2022 ako vyrovnaný v príjmoch a výdavkoch v sume 351.115,- €

Celkový sumár rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2022:
Príjmy bežného rozpočtu:
305.211,- €
Výdavky bežného rozpočtu:
237.528,- €
Prebytok bežného rozpočtu:
67.683,- €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:
0,- €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
53.904,- €
Schodok kapitálového rozpočtu:
- 53.904,- €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:
45.904,- €
Výdavkové finančné operácie:
59.683,- €
Hospodárenie finančných operácií: -13.779,- €
d) Investičný plán obce na rok 2022
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky ............................... 2.000,- €
- projekt prístrešok Nižovec ........................................................................ 14.000,- €
- výsadba zelene v areáli MŠ, hasičskej zbrojnice a múzea ...........................2.500,- €
- vybudovanie detského ihriska nad škôlkou ................................................. 3.500,- €
- oplotenie škôlky a výsadba ovocných stromov .......................................... 2.500,- €
- II. NP budovy škôlky – (zariadenie, vybavenie)........................................ 21.404,-€
Spolu investície kryté financiami v rozpočte obce................................ 45.904,- €
Projektové dokumentácie a príprava.........................................................8.000,- €
vstup do obecného úradu, KD,– bezbarierovosť
zracionalizovať využitie priestorov obchodu, archív
zmeny a doplnky UPD obce Kocurany č.2
Komunikácia na pieskovni: 1) príprava územia, vysporiadanie pozemkov
2) príprava PD, územné a stavebné povolenie, VO
3) realizácia stavby
e) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
f) Odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 30% z ročnej mzdy
g) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v I. polroku 2022
9.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6. 2022, v stredu o 18,00 hod
h) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
Február – Koštovka destilátov
Termín: 19.02.2022
Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou
Termín: 26.02.2022
Marec Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2022
Termín: 18.03.2022
Apríl Stavanie Mája a hudobný programom
Termín: 30.04.2022
Máj Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy
Termín: 08.05.2022
Vychádzka do prírody spolu so Šútovcami,
Termín: 14.05.2022
Návšteva družobnej obce – Lukoveček,
Termín: 05/2022
Jún –
Oslava MDD
Termín: 05.06.2022
Júl –
Leto v Kocuranoch – zážitok pre malých i veľkých
Termín: 02.07.2022
Nohejbalový turnaj
Termín: 16.07.2022
August –
Rozlúčka s prázdninami
Termín: 28.08.2022
September – Hody, kultúrny program
Termín: 11.09.2022
Október – Stretnutie - Mesiac úcty k starším a prijatie jubilantov
Termín: 14.10.2022
Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou
Termín: 16.10.2022
November - Lampiónový sprievod
Termín: 01.11.2022
-

December – Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka
Termín: 11.12.2022
- Vianočné trhy spojené s koledami
Termín: 18.12.2022
i) Predĺženie zmluvy o nájme č. N05/2010 zo dňa 16.6.2010 formou Dodatku č.3 so spoločnosťou
Ing.Ján Cibula–VTtimes, Prievidza na obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2024 za cenu 150,- €/ročne.
i) Darovaciu zmluvu so spoločnosťou BROSE Prievidza spol. s r.o. a prijatie príspevku v sume
1000,- € za účelom podpory novovybudovanej materskej školy.
k) Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve so spoločnosťou T + T a.s. Žilina na
obdobie 2022-2024 v celkovej sume 40.248,- € podľa verejného obstarávania
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 711/ 33/2021 v ktorom poveruje starostu obce:
a) k podpísaniu Dodatku č.3 k zmluve o prenájme č. N05/2010 zo dňa 16.6.2010 so spoločnosťou
Ing.Ján Cibula–VTtimes, Prievidza na obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2024 za cenu 150,- €/ročne
b) k podpísaniu darovacej zmluvy so spoločnosťou BROSE Prievidza spol. s r.o. na prijatie
príspevku v sume 1000,- € za účelom podpory novovybudovanej materskej školy
c) k podpísaniu Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve so spoločnosťou
T + T a.s. Žilina na obdobie 2022-2024 v sume 40.248,- € podľa verejného obstarávania
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

Uznesenie č. 712/ 33/2021 v ktorom neschvaľuje:
a) predaj parcely č. 762 pánovi Petrovi Skalovi, trvale bytom Kocurany 191 z dôvodu, že sa
nejedná o prebytočný majetok obce a zámer nie je v súlade s územným plánom obce.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

4
0
0
1

V Kocuranoch 10.12. 2021
Zapísala:

Overovali: .....................................
Zdenek Bránik

Starosta obce: .........................................
Ing. Vojtech Čičmanec

...........................................
Vladimíra Beňadiková
...........................................
Ján Škandík

