Zápisnica z 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch
konaného dňa 2.2.2022
Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a
zapisovateľka.
PROGRAM na 36. zasadnutie obecného zastupiteľstva:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh VZN č. 89/2022 o určení spádovej materskej školy
6) Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021
7) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021
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.
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.
Miroslav Synko a p. Ján Škandík.
3) Schválenie programu 36. 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. 89/2022 o určení spádovej materskej školy
Vzhľadom k zriadeniu MŠ Kocurany č. 111, obec zverejnila návrh VZN č. 89/2022 o učení
spádovej materskej školy. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie
spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany, v ktorej dieťa s
trvalým pobytom v obci Kocurany plní povinné predprimárne vzdelávanie.
Poslanci OZ berú na vedomie zverejnený návrh VZN č. 89/2022 o určení spádovej materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN
č.89/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany

6) Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 a Správu z kontroly zameranej
na kontrolu výberu správnych poplatkov v roku 2020 a kontrolu dodržiavania zákona o majetku
obcí – prevody majetku obce v roku 2020, predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila
Topoľská.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2021 a Správu z kontroly zameranej na kontrolu výberu správnych poplatkov
v roku 2020 a kontrolu dodržiavania zákona o majetku obcí 2020
7) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021
Starosta oboznámil poslancov s konečným čerpaním rozpočtu k 31.12.2021. V rámci
rozpočtových zmien bolo počas roku 2021 spolu šesť úprav rozpočtu. Posledné zmeny sa týkali
navyšovania príjmov a výdavkov z dôvodu načerpania cudzích zdrojov, tak ako je uvedené
v poslednej dôvodovej správe k VI. rozpočtovej zmene.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2021.
8) Rôzne
- V priestoroch, ktoré sú využívané spoločnosťou Koruna s.r.o., Žilina ako predajňa
zmiešaného tovaru sa upchalo WC zariadenie. V rámci odstraňovania poruchy boli privolaní aj
zamestnanci vodární s vysokotlakovým zariadením. Závada bola odstránená a priestory toalety
obec zároveň zrekonštruovala a vybavila novým sanitárnym zariadením. Miestnosť bola
omaľovaná a zároveň bola položená nová PVC podlahová krytina.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o oprave toalety a renovácii
priestorov potravín, ktoré využíva spoločnosť Koruna s.r.o., Žilina.
Spoločnosť eRPe servis s.r.o., Bojnice, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
o pravidelnom servise výpočtovej techniky oznámil zvýšenie mesačného paušálu z pôvodných
40,- € s DPH na 60,- € s DPH/mesačne.
Poslanci obecného zastupiteľstva neschvaľujú navýšenie ceny z pôvodných 40,- € s DPH na
60,- € s DPH/mesačne v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou eRPe servis
s.r.o., Bojnice
Poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú starostovi obce uskutočniť rokovanie o možnosti
pokračovať v roku 2022 v spolupráci so spoločnosťou eRPE servis s.r.o. Bojnice bez navýšenia
dohodnutého paušálu.
- p. Jozef Boledovič a pani Alena Boledovičová, bytom Kocurany č. 189/58 podali žiadosť o
opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/5, nakoľko platnosť súčasnej
zmluvy končí ku dňu 28.2.2022.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 189/5 p. Jozefovi
Boledovičovi a p. Alene Boledovičovej, bytom Kocurany č. 189/5 od 1.3.2022 do 28.2.2025.
- p. Ľubor Bešorna, bytom Kocurany č. 192/5 podal žiadosť o opakované uzavretie nájomnej
zmluvy na nájomný byt č. 192/5, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 28.2.2022.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/5 p. Ľuborovi
Bešornovi, bytom Kocurany č. 192/5 od 1.3.2022 do 28.2.2025.
- Na svojom webovom sídle obec zverejnila oznámenie o Vyhlásení výberového konania na
obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Kocurany. Termín podania prihlášok je
14.2.2022.

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o vyhlásenom výberovom
konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Kocurany.
- Starosta oboznámil poslancov o havarijnom stave budovy bývalej ZŠ. Budova je momentálne
v prenájme u spoločnosti CzechCoating SK s.r.o. Spoločnosť platí mesačne nájom spoločnosti
Obecné služby Kocurany s.r.o. – sociálny integračný podnik. Z fakturovaného nájomného nie
je možná investícia do rekonštrukcie budovy. Nakoľko je budova v súčasnosti v havarijnom
stave, zvažuje obec načerpanie úveru na spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. za účelom
investície do rekonštrukcie budovy. Rekonštrukcia by sa týkala rekonštrukcie stropov,
opravného náteru strechy, rekonštrukcia vykurovacieho systému, výmena okien a oprava
fasády budovy. Jednoduché stavebné a pomocné práce by realizovala priamo spoločnosť
Obecné služby Kocurany s.r.o., odborné práce by boli prevádzané dodávateľským spôsobom.
Načerpaný úver by bol sčasti splácaný vyberaným nájmom s minimálnou spoluúčasťou
spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.. Spoločnosť CzechCoating SK s.r.o. má záujem
svoju výrobu v budove ponechať aj budúcom období.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o potrebnej rekonštrukcii budovy
bývalej ZŠ, Kocurany č. 128 v rozsahu: rekonštrukcie stropov, opravného náteru strechy,
rekonštrukcie vykurovacieho systému, výmena okien a oprava fasády budovy.
Poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú starostovi obce preveriť úverové možnosti
v Slovenskej sporiteľni a.s. a zároveň aj v Prima banke Slovensko a.s.
- Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s Rozhodnutím RUVZ č.
B/2022/00142-HDM/000841 zo dňa 31.1.2022, ktorým je Materská škola Kocurany
v karanténe od 31.1.2022 do 5.2.2022. Materská škola by mala byť opäť v prevádzke od
7.2.2022. Situácia sa môže zmeniť v prípade výskytu ochorenia u zamestnancov MŠ. Z tohto
dôvodu poveruje starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec svojho zástupcu p. Jána Škandíka vydať
a podpísať rozhodnutie zriaďovateľa o prerušení prevádzky MŠ Kocurany z dôvodu
pretrvávajúcej karantény.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o prerušení prevádzky MŠ
Kocurany z dôvodu karantény.
9) Diskusia
Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.
10) Záver
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

V Kocuranoch 2.2.2022

Overovali: .......................................
Miroslav Synko

Zapísala: ..............................................
Mgr.Vladimíra Beňadiková
.....................................................
Ján Škandík

Závery z rokovania
36. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 2.2.2022
a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje:
Uznesenie č. 722/ 36/2022 v ktorom berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, uznesenia boli splnené.
b) Zverejnený návrh VZN č. 89/2022 o určení spádovej materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany.
c) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 a Správu z kontroly
zameranej na kontrolu výberu správnych poplatkov v roku 2020 a kontrolu dodržiavania
zákona o majetku obcí 2020.
d) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021.
e) Informácie o oprave toalety a renovácii priestorov potravín, ktoré využíva spoločnosť
Koruna s.r.o., Žilina.
f) Informácie o vyhlásenom výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej
školy Kocurany.
g) Informácie o potrebnej rekonštrukcii budovy bývalej ZŠ, Kocurany č. 128 v rozsahu:
rekonštrukcie stropov, opravného náteru strechy, rekonštrukcie vykurovacieho systému,
výmena okien a oprava fasády budovy.
h) Informácie o prerušení prevádzky MŠ Kocurany z dôvodu karantény.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 723/ 36/2022 v ktorom určuje:
a)
Zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ: p. Vladimíru Beňadiková
b)
Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Miroslav Synko a p. Ján Škandík
hlasovanie poslancov: za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 724/ 36/2022 v ktorom schvaľuje:
a) Program rokovania 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 2.2.2022
4. Kontrola uznesení
5. Návrh VZN č. 89/2022 o určení spádovej materskej školy
6. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021
7. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
b) opakované pridelenie bytu č. 189/5 p. Jozefovi Boledovičovi a p. Alene Boledovičovej,
bytom Kocurany č. 189/5 od 1.3.2022 do 28.2.2025.

c) opakované pridelenie bytu č. 192/5 p. Ľuborovi Bešornovi, bytom Kocurany č. 192/5 od
1.3.2022 do 28.2.2025.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 725/ 36/2022 v ktorom neschvaľuje:
a) navýšenie ceny z pôvodných 40,- € s DPH na 60,- € s DPH/mesačne v rámci Zmluvy
o poskytovaní služieb so spoločnosťou eRPe servis s.r.o., Bojnice.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

Uznesenie č. 726/ 36/2022 v ktorom odporúča:
a) starostovi obce uskutočniť rokovanie o možnosti pokračovať v roku 2022 v spolupráci so
spoločnosťou eRPE servis s.r.o. Bojnice bez navýšenia dohodnutého paušálu.
b) starostovi obce preveriť úverové možnosti v Slovenskej sporiteľni a.s. a zároveň aj v Prima
banke Slovensko a.s.
hlasovanie poslancov: za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na schválení:
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kocurany číslo 89/2022 o určení spádovej materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany pod číslom 727/ 36/2022.
hlasovanie poslancov:

za:
proti:
zdržali sa:
neprítomný:

5
0
0
0

V Kocuranoch 2.2. 2022
Zapísala:
Overovali: .....................................
Miroslav Synko

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

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

