
Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany 

 dňa 10. 06. 2022 v Kultúrnom dome. 
 

 

Začiatok stretnutia o 18.00 hod. 

 

 

PROGRAM:  
1) Otvorenie  

2) Zhodnotenie činnosti obce – koniec volebného obdobia 2018 - 2022 

3) Výsledok hospodárenia obce za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 

4) Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. 

5) Investičné zámery v roku 2022 

6) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2022 

7) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2022 

8) Rôzne 

9) Diskusia 

10) Záver 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany  

dňa 10. 06. 2022 v Kultúrnom dome. 

 

Podľa pripojenej prezenčnej listiny počet  15 prítomných občanov obce. 

 

PROGRAM:  
1) Otvorenie  

2) Zhodnotenie činnosti obce – koniec volebného obdobia 2018 - 2022 

3) Výsledok hospodárenia obce za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 

4) Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. 

5) Investičné zámery v roku 2022 

6) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2022 

7) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2022 

8) Rôzne 

9) Diskusia 

10) Záver  

 

1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Privítal prítomných občanov a 

oboznámil ich s programom stretnutia.  

 

2)  Zhodnotenie činnosti obce – koniec volebného obdobia 2018 - 2022 

Prehľad investícií 2019-2022 

- osvetlenie sochy Panny Márie - zhotovené 

- odkanalizovanie budov – OcÚ, škola, ihrisko - zhotovené 

- rekonštrukcia NN siete dolný koniec v spolupráci s SD a.s. Žilina – presúva sa do roku 2020 

- oprava dlažby DS 

- doplnenie fitnes strojov v športovom areáli v hodnote 3.320,- € 

- získanie dotácie na nákup komunálnej techniky (traktor, vlečka, nakladač, štiepkovač, radlica...) v    

  sume 97.900,- € 

- dobudovanie kamerového systému – športový areál, cintorín, bytovky, vstup do obce, web kamera – 4500, 

- vytvorenie oddychových miest po obci – projekt prístrešok Nižovec ................... 14.000,- €  

Dňa 22.3.2022 prebehla kolaudácia Materskej školy Kocurany, Kocurany č. 111. Týmto bola 

skolaudovaná celá stavba. Starosta obce navrhol zaradenie skolaudovanej stavby SO-01 Materská 

škola v celkovej cene obstarania 289.061,64 € a SO-02 Miestna komunikácia v celkovej cene 

obstarania 79.089,76 € do majetku obce dňom kolaudácie jednotlivých druhov majetku. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zaradenie stavby SO-01 Materská škola v celkovej 

cene obstarania 289.061,64 € a SO-02 Miestna komunikácia v celkovej cene obstarania 79.089,76 € 

do majetku obce dňom kolaudácie jednotlivých druhov investícií. 

Obec realizáciou výstavby Detského ihriska RODINKA poverí spoločnosť Obecné služby 

Kocurany s.r.o., sociálny podnik, ktorá predložila cenovú ponuku na zhotovenie detského ihriska 

vrátane terénnych úprav v sume 33.748,00 €. V rámci výstavby bude potrebné zabezpečiť aj 

oplotenie detského ihriska, čo predstavuje ďalšiu, nevyčíslenú investíciu v roku 2022. 

Pán Miloš Perniš, bytom Kocurany č.156 požiadal o súčinnosť pri budovaní spevnenej cesty k jeho 

farme na parcele č. 1600/2, ktorej vlastníkom je obec Kocurany. Materiál na cestu betónové panely, 

štrk a iné prefabrikáty zabezpečí žiadateľ a zemné práce Obec Kocurany.  

- Oprava atiky na KD a OcÚ, podhľady 
 



3) Výsledok hospodárenia obce za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2021 

    

Bežné  príjmy spolu 288 948,10 

z toho : bežné príjmy obce  288 948,10 

             bežné príjmy RO   

Bežné výdavky spolu 200 461,10 

z toho : bežné výdavky  obce  200 461,10 

             bežné výdavky  RO   

Bežný rozpočet 88 487,00 

Kapitálové  príjmy spolu 20 649,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  20 649,00 

             kapitálové  príjmy RO   

Kapitálové  výdavky spolu 247 325,96 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  247 325,96 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -226 676,96 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -138 189,96 

Vylúčenie z prebytku -32 393,85 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -170 583,81 

Príjmy z finančných operácií 250 121,96 

Výdavky z finančných operácií 60 858,27 

Rozdiel finančných operácií 189 263,69 

PRÍJMY SPOLU 559 719,06 

VÝDAVKY SPOLU 508 645,33 

Hospodárenie obce  51 073,73 

Vylúčenie z prebytku  -32 393,85 

Upravené hospodárenie obce 18 679,88 

Schodok rozpočtu v sume 170 583,91 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004, bol 

vyrovnaný z úverových zdrojov a čerpanie rezervného fondu. 

 

Vylúčenie z prebytku spolu, z toho: - 32 393,85 

Tvorba FO za rok 2021 -9 762,19 

Použitie FO v roku 2021 4 461,54 

Nevyčerpaná dotácia na opatrovateľskú službu - 6 120,00 

Nevyčerpaná dotácia na odmeny na opatrovateľskú službu - 473,20 

Vybudovanie detského ihriska - 20 500,00 
 

1) Rezervný fond 

Zostatok rezervného  fondu k 1.1.2021:             235 194,53 €     

Tvorba  z výsledku hospodárenia za rok 2020:               52 038,46 € 

Použitie:                         239 578,03 € 

Zostatok  k 31.12.2021:                                       47 654,96 € 

Doplnenie RF za rok 2021                                                                                                         18 679,88 € 

    Rezervný fond                                                                                                                       66334,84 € 

 

3) Fond údržby a opráv 

Zostatok  fondu údržby a opráv je k 31.12.2020:              79 526,87 € 

Tvorba v roku 2021 :                              9 762,19 € 

Čerpanie v roku 2021:                   4 461,54 € 

Zostatok  k 31.12.2021:              84 827,52 €   
Zábezpeka na bytovky                                                                                                                  39 768,- € 

 

Viazané prostriedky                                                                                                               190 930,36 € 
 



Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 a II. úprava na rok 2022 
Na 38. zasadnutí OZ dňa 25.5.2022 bola schválená II. úprava rozpočtu na rok 2022 nasledovne: 

Príjmy v €:             II. úprava      čerpanie    Výdavky v €:                II. úprava            čerpanie   
podielové dane         160.210            55.320     energie byty, FÚO          13.800                    1.219 

poplatky za odpad     12.500              3.921       poplatky, služby             25.933                    5.981 

poplatok za psa               760                160        nákup údržba stroj.,mat.18.402                        704   

daň z nehnuteľnosti   22.497              2.931       vývoz odpadu                 13.000                    1.912      

poplatky a úhrady       5.380              1.116        správa obce                    70.646                  15.634 

prenájom majetku     82.240            21.715        odvody                            25.223                     5.554  

úroky                             150                     0         kultúra, šport, hasiči       13.320                          12 

transfery zo ŠR           6.500              5.711         transfery ŠR                   13.092                     4.776    

preddavky EE byty   11.650              3.095         úroky z úveru                  10.982                     2.570 

ostatné príjmy                802                 147         splátky úveru                   59.683                   14.908 

sponzorské                      1.000               1.000      MŠ prevádzka                   6.912                        612 

MŠ strava, réžia, pobyt   7.990               1.443      MŠ správa                       39.279                    8.340 

finančné operácie          74.161             30.657     kapitálové výdavky         75.568                     3.564 

Spolu:                         385.840           127.216                                            385.840                  65.786  
 

4) Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. 

Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2021 predniesol konateľ 

Ing. Vojtech Čičmanec. Spoločnosť vykonávala výkon správy zvereného obecného majetku. Plnila 

svoje záväzky voči Stredoslovenskej energetike, a.s. za dodávky zemného plynu a za dodávky 

elektrickej energie do spravovaných objektov, celkové náklady boli v sume  6.065,67 €. 

V roku 2021 spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. realizovala pre obec na základe zmluvy 

o dielo č.01/2020 stavbu So-01 – Materská škola, požiarna zbrojnica a múzeum Kocurany, v roku 

2021 bola realizovaná výstavba v sume 227.868,86 €. 

Spoločnosť k 31.12.2021 zamestnáva dvoch zamestnancov a plnila si všetky povinnosti voči 

daňovému úradu a to hlavne pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, podaní 

daňového priznania k DPH a daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Správu 

a výkon účtovnej agendy zabezpečuje spoločnosť DT servis s.r.o. Prievidza. 

Hospodársky výsledok spoločnosti bol pred zdanením zisk vo výške  18 693,31 €. 

Spoločnosť ako sociálny podnik využila možnosť úľavy na dani a čistý hospodársky výsledok 

spoločnosti po zdanení je zisk 18 693,31 €. 

Hospodársky výsledok spoločnosti rozdeľujú: 

Na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume:   457,57 €. 

Na pokrytie straty minulých rokov                                     2 581,52 €. 

Na ostatné fondy             15 654,22 €. 

Suma úľavy na dani bola vo výške 3.970,27 €. 

Starosta obce informoval o činnostiach spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. – sociálny 

integračný podnik. V súčasnosti má spoločnosť dvoch zamestnancov a čerpá podporné prostriedky 

na čiastočnú refundáciu miezd týchto zamestnancov. V súčasnej dobe spoločnosť realizuje celkovú 

rekonštrukciu priestoru posilňovne v budove obecného úradu /omietky, maľovka, položenie novej 

podlahy/. Zároveň sa začalo s čistiacimi a udržiavacími prácami na novom cintoríne – kosenie, 

oprava podhľadov na budove domu smútku. V pláne je aj úprava areálu ihriska – oprava lavičiek, 

nátery konštrukcií a pod.  

 

 

 

 



5) Investičné zámery v roku 2022 

Vstúpili sme do náročného obdobia roka 2022. Ťažko skúšané rozpočty samospráv, či už obdobím 

COVID alebo vojnovými nepokojmi sa tvoria veľmi opatrne. Prognózy neprinášajú žiadne 

uspokojivé vidiny. Napriek nepriaznivej situácii obec  roku 2022 plánuje vybudovať v oblasti nad 

materskou školou detské ihrisko s altánkom. Finančnú dotáciu vo výške 20.500,- EUR obec získala 

ešte v priebehu roku 2021. Realizácia detského ihriska je vo veľkej miere závislá od reakčného času 

a schopnosti dodávateľov, nakoľko všetky atribúty potrebné na dokončenie detského ihriska obec 

objednala v dostatočnom časovom predstihu. V auguste 2021 obec podala žiadosť na 

Poľnohospodársku platobnú agentúru o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Náučného 

chodníka, časť Bytovky Nižovec vrátane vybudovania prístrešku. Veríme, že tento rok bude žiadosť 

zo strany PPA skontrolovaná a tento investičný zámer sa podarí do konca roku 2022 zrealizovať. 

Na základe viacerých žiadostí zo strany občanov obec pripravila podklady k Územno-plánovacej 

dokumentácii – Zmeny a doplnky č. 2. Z vlastných zdrojov obec nie je schopná financovať zmeny 

ÚPD, a preto sme opätovne žiadali o finančný príspevok z Ministerstva dopravy. Žiaľ z dôvodu 

veľkého počtu uchádzačov a nedostatku financií sme neboli úspešní. 

6) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2022 

- 1.4.2022 nás navštívili priatelia z Lukovečka – darovali dve lavičky 

- Tradičné stavanie mája – program malý Vtáčnik a seniór Vtáčnik 

- Deň matiek – program si pripravili deti z MŠ 

- Koštovka destilátov 

- Vychádzka do prírody, stretnutie katastrov Šútovce, Diviaky, Máčov, Banky 

- Oslava MDD na ihrisku s atrakciami, gulášom a občerstvením 

August –  Rozlúčka s prázdninami,     Termín: 28.8. 2022 

September –  Hody, kultúrny program     Termín: 11.9. 2022 

Október –  Stretnutie s dôchodcami a prijatie jubilantov  Termín: 14.10.2022 

November  -  Lampiónový sprievod,     Termín: 1.11. 2022 

December –  Stretnutie s Mikulášom     Termín: 11.12. 2022 

Vianočné trhy spojené s koledami    Termín: 18.12. 2022 

 

 

7) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2022 

Aj v roku 2022 vyhlasujeme už 19. ročník súťaže „Moja záhradka – môj dom“. Počas mesiaca máj 

2022 boli odfotené predzáhradky a priečelia rodinných domov. Fotografie budú prvý krát vystavené 

na oslave MDD 5.6.2022 na ihrisku a potom v priestoroch predajne Koruna. Aj počas rôznych 

kultúrnych a športových podujatí bude možné hlasovanie. Každý občan môže dať svoj hlas 

ľubovoľnej fotografii. Na záver súťaže budú prví traja výhercovia ocenení vecnými cenami. 

8) Rôzne 

- informácie o separovanom zbere odpadov a vypočítanom poplatku za uloženie 1 t odpadu 

                               119,126 t 

ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% =  61,10 % 

                                194,966 t 

Sadzba za uloženie komunálneho a objemného odpadu na skládku odpadov na r. 2022 je 11,00€/t  

- Kompostovanie v rodinných domoch 

- Zber vriec s plastami bude: 17.6.,15.7., 19.8., 23.9., 21.10., 18.11. a 16.12.2022 



- Zber jedlých olejov a tukov priebežne, uzatvorené plastové nádoby s olejom prineste na úrad 

- Zber šatstva a obuvi: do kontajnera pred obchodom Koruna s.r.o. a pri športovom areáli 

- Zber skla: do pristavených zelených 1100 l kontajnerov 

- Zber nápojových a kovových obalov: rozmiestnené oranžové kontajnery 

- zber predmetov do múzea resp. galérie – nahlásiť na obecný úrad 

chceli by sme požiadať občanov, ktorí majú záujem venovať starožitné predmety do 

pripravovaného obecného múzea, galérie obce, aby kontaktovali obecný úrad osobne, telefonicky 

alebo e-mailom. Pripravujeme koncepciu celej expozitúry a budeme veľmi povďační za predmety, 

ktoré budete ochotní darovať. Jedná sa o rôzne predmety – staré fotografie, legitimácie, staré 

modlitebné knižky, cepy, kuchynský riad, truhlice, kolovrátky, zbonky, rozhanček, kroje, liatance, 

chomút, lopata na sádzanie chleba... 

- Na jeseň 29.10.2022 – Voľby do orgánov samosprávy VÚC a mestá a obce 

- Údržba priestorov bývalej školy, zateplenie stropu, oprava kúrenia a vody 

- Voľný pohyb psov 
 

9) Diskusia 

- Zita Csitáriová – navrhla, aby poslanci zvážili financovanie zmien a doplnkov č.2 UPD obce 

z vlastných finančných zdrojov 

- Jozef Adámik – sťažoval sa na voľný pohyb zveriny, hlavne danielov po obci, mnohokrát sú 

vrecia s plastami rozhádzané práve od zveriny 

      

10) Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil. 

 

V Kocuranoch  10. 6.2022 

 

 

    

 

    Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec 


