
Zápisnica z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch  

konaného dňa  22.12.2021 

  Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a 

zapisovateľka.  

  

PROGRAM na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva:   

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení  

5) Návrh VZN č. 88/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

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

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. 

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 34. 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) Návrh VZN č. 88/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

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

Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o prechode z 1. finančného pásma do 3. 

finančného pásma -  teda o zmene ceny stravnej jednotky nášho externého dodávateľa ZŠ  s MŠ 

Koš.  

Cena poskytovaných desiat, obedov a olovrantov sa zvýši nasledovne: 

    Desiata  Obed  Olovrant Strava spolu 

1. pásmo 0,34   0,80  0,23  1,37 € 

3. pásmo 0,38   0,90  0,26  1,54 €  

Vzhľadom k vyššie uvedenému obec zverejnila návrh na VZN č. 88/2021 o určení výšky 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany. 



Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o zmene cien za stravnú jednotku 

v MŠ Kocurany a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Kocurany.  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN 

č.88/2021 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Kocurany.  

 

6) Rôzne 

 

7) Diskusia  

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.  

  

8) Záver  

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

  

 

 

V Kocuranoch 22.12.2021                         Zapísala:  ..............................................  

                                          Vladimíra Beňadiková  

 

 

      

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

                        Zdenek Bránik         Ján Škandík  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania  
34. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 22.12.2021  

  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 
  

 

Uznesenie č. 713/ 34/2021  v ktorom berie na vedomie:   

 

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

b) Informácie o zmene cien za stravnú jednotku v MŠ Kocurany a o určení výšky príspevku 

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

pôsobnosti  obce Kocurany 

 

                hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0  

 

  

 Uznesenie č. 714/ 34/2021 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:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

  

 Uznesenie č. 715/ 34/2021  v ktorom schvaľuje:  

 

a) Program rokovania 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.12.2021  

4. Kontrola uznesení   

5. Návrh VZN č. 88/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

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

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

   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 88/2021  o určení výšky príspevku na 

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

obce Kocurany pod číslom 716/ 34/2021. 

 

 

          hlasovanie poslancov:           za:                 5    

                                       proti:              0     

                                       zdržali sa:      0       

                  neprítomný:   0 

 

 
 

V Kocuranoch  22.12. 2021                                      

 

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

                                     Vladimíra Beňadiková  

  

 

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

            Zdenek Bránik                                                     Ján Škandík 

  

  

   

  

  

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  

  

 

 

 


