
Zápisnica z 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch  

konaného dňa  25.5.2022 

 

 Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce a 

zapisovateľka.  

  

PROGRAM na 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva:   

1) Otvorenie zasadnutia   

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení  

5) Žiadosti občanov 

6) Návrh VZN č. 91/2022 O udržiavaní čistoty v obci 

7) Návrh VZN č. 92/2022 o vyhlásení miestneho referenda v obci 

8) Návrh VZN č. 93/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 

9) Návrh VZN č. 94/2022 o podmienkach držania psov 

10) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 

Stanovisko  nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2021 

11) Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 a návrh I. úpravy rozpočtu 

12) Schválenie zápis do kroniky obce za rok 2021 

13) Komunálne voľby 2022 

14) Plán kultúrnych a športových podujatí 

15) Rôzne 

16) Diskusia 

17) 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. 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. Miroslav Synko. 
 

3) Schválenie programu 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Predložený návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.    

Do zverejneného programu 38. zasadnutia bol zo strany starostu obce navrhnutý nový bod číslo 

6 – Návrh VZN č. 90/2022 o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo školského zariadenia obce Kocurany, čím sa zmenil počet 

bodov programu na 18.  

V pôvodnom bode č. 11 bola navrhnutá zmena: Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 a návrh II. 

úpravy rozpočtu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili navrhovaný program so zapracovanými zmenami. 
 



4) Kontrola uznesení.  

Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec.  

 

Uznesenie č. 726/ 36/2022  v ktorom odporúča:  

b) starostovi obce preveriť úverové možnosti v Slovenskej sporiteľni a.s. a zároveň aj v Prima 

banke Slovensko a.s. 

- zostáva v trvaní.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie plnenie uznesení.  

 
 

5) Žiadosti občanov 

- žiadosť pani Anny Nedeljakovej, bytom Kocurany č. 191/4, ktorá požiadala o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 191/4, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí 

ku dňu 31.5.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 191/4 pre pani Annu 

Nedeljakovú, bytom Kocurany č. 191/4 od 1.6.2022 do 31.5.2025.  

- žiadosť pána Mariána Moravús a pani Barbory Moravús, bytom Kocurany č. 192/7, ktorí 

požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 192/7, nakoľko platnosť 

súčasnej zmluvy končí ku dňu 31.5.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/7 pre pána 

Mariána Moravús a pani Barbory Moravús, bytom Kocurany č. 192/7 od 1.6.2022 do 

31.5.2025. 

- žiadosť pána Daniela Gráca a pani Grácovej Kataríny, bytom Kocurany č. 189/1, ktorí 

požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/1, nakoľko platnosť 

súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 189/1 pre pána Daniela 

Gráca a pani Grácovú Katarínu, bytom Kocurany č. 189/1 od 1.7.2022 do 30.6.2025. 

- žiadosť pána Petra Benku a pani Lucie Benkovej, bytom Kocurany č. 189/4, ktorí požiadali o 

opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/4, nakoľko platnosť súčasnej 

zmluvy končí ku dňu 30.6.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 189/4 pre pána Petra 

Benku a pani Luciu Benkovú, bytom Kocurany č. 189/4 od 1.7.2022 do 30.6.2025. 

- žiadosť pána Miroslava Synka a pani Aleny Synkovej, bytom Kocurany č. 189/7, ktorí 

požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/7, nakoľko platnosť 

súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 189/7 pre pána 

Miroslava Synka a pani Alenu Synkovú, bytom Kocurany č. 189/7 od 1.7.2022 do 30.6.2025. 

- žiadosť pána Viliama Škandíka a pani Emílie Škandíkovej, bytom Kocurany č. 190/1, ktorí 

požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 190/1, nakoľko platnosť 

súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 190/1 pre pána Viliama 

Škandíka a pani Emíliu Škandíkovú, bytom Kocurany č. 190/1 od 1.7.2022 do 30.6.2025. 

- žiadosť pána Mariána Štetiara a pani Veroniky Štetiarovej, bytom Kocurany č. 190/3, ktorí 

požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 190/3, nakoľko platnosť 

súčasnej zmluvy končí ku dňu 30.6.2022.  



Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 190/3 pre pána 

Mariána Štetiara a pani Veroniku Štetiarovú, bytom Kocurany č. 190/3 od 1.7.2022 do 

30.6.2025. 

 

6) Návrh VZN č.90/2022  o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo školského zariadenia obce Kocurany 

Na úradnej tabuli obce, na CUET a internetovej stránke obce bol dňa 4.5.2022 zverejnený návrh 

VZN č. 90/2022, o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, 

poslucháča a dieťa školy alebo školského zariadenia obce Kocurany. Lehota na predloženie 

pripomienok k návrhu uplynula 14.5.2022, neboli doručené žiadne pripomienky. 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku  materskej školy zriadenej obcou Kocurany. VZN ďalej určuje podrobnosti 

financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materskú 

školu a školské zariadenia termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.  

Poslanci OZ vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 90/2022 o určení  výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo školského 

zariadenia obce Kocurany.  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN 

č.90/2022 o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča 

a dieťa školy alebo školského zariadenia obce Kocurany. 

 

7) Návrh VZN č. 91/2022 o udržiavaní čistoty v obci 

Na úradnej tabuli obce, na CUET a internetovej stránke obce bol dňa 4.5.2022 zverejnený návrh 

VZN č. 91/2022, o udržiavaní čistoty v obci. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu 

uplynula 14.5.2022, neboli doručené žiadne pripomienky. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností 

na verejných priestranstvách. Verejné priestranstvo je definované osobitným predpisom. 

Poslanci OZ vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 91/2022 o udržiavaní čistoty v obci. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN 

č.91/2022 o udržiavaní čistoty v obci. 

 

8) Návrh VZN č. 92/2022 o vyhlásení miestneho referenda v obci 

Na úradnej tabuli obce, na CUET a internetovej stránke obce bol dňa 4.5.2022 zverejnený návrh 

VZN č. 92/2022, o vyhlásení miestneho referenda v obci. Lehota na predloženie pripomienok 

k návrhu uplynula 14.5.2022, neboli doručené žiadne pripomienky. 

Poslanci OZ vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 92/2022 o udržiavaní čistoty v obci. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN 

č.92/2022 o udržiavaní čistoty v obci. 

 

9) Návrh VZN č. 93/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 

Na úradnej tabuli obce, na CUET a internetovej stránke obce bol dňa 4.5.2022 zverejnený návrh 

VZN č. 93/2022, o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané. Lehota na predloženie 

pripomienok k návrhu uplynula 14.5.2022, neboli doručené žiadne pripomienky. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Kocurany. Na území obce je 

každý povinný zdržať sa činnosti, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé 

podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami občianskeho 



spolužitia. 

Poslanci OZ vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 93/2022 o činnostiach, ktorých 

vykonávanie je zakázané.  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN 

č.93/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané. 

 

10) Návrh VZN č. 94/2022 o podmienkach držania psov 

Na úradnej tabuli obce, na CUET a internetovej stránke obce bol dňa 4.5.2022 zverejnený návrh 

VZN č. 94/2022, o podmienkach držania psov. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu 

uplynula 14.5.2022, neboli doručené žiadne pripomienky. 

Predmetom tohto VZN je úprava podmienok držania a vodenia psov na území                    obce 

Kocurany: stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej 

zničenia, straty alebo odcudzenia; úprava podrobností o vodení psov; určenie miest, kde je 

vstup so psom zakázaný; úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

Poslanci OZ vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 94/2022 o podmienkach držania psov. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli trojpätinovou väčšinou hlasov na schválení VZN 

č.94/2022 o podmienkach držania psov. 

 

11) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

      Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 

      Stanovisko  nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2021 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce za rok 2021. Spracovaný 

bol spoločnosťou p. Miroslava Hýbla, Banská Bystrica. Materiál bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce, na webovom sídle obce a CÚET. Neboli doručené žiadne pripomienky 

k predloženému materiálu. Pri kontrole záverečného účtu obce Kocurany za rok 2021 nebola 

zistená chyba. 

Kontrolórka obce Ing. Topoľská predložila k záverečnému účtu stanovisko, v ktorom nemala 

pripomienky k zostavenému materiálu a odporučila poslancom schváliť Záverečný účet obce 

Kocurany za rok 2021 bez výhrad. 

Starosta oboznámil prítomných so Správou nezávislého audítora z auditu individuálnej 

účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021. Audit sa uskutočnil 

5.5.2022 a nezávislá audítorka Ing. Mgr. Nora Bugárová konštatovala súlad s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu a návrh 

záverečného účtu obce za rok 2021, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

za rok 2021, Účtovný hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške -3.444,52 € a Správu z auditu 

individuálnej účtovnej závierky obce Kocurany za rok 2021.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Záverečný účet obce Kocurany za rok 2021, 

celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce 

zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.  vo výške 18 679,88€ na 

tvorbu rezervného fondu obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. 

o dotáciách na rozvoj bývania  o sociálnom bývaní použitie časti prebytku hospodárenia obce 

zisteného podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.  583/2004 Z.z. vo výške 9 762,19 € na 

tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných obecných bytov. 



Poslanci obecného zastupiteľstva potvrdili schodok hospodárenia vo výške 170 583,81 €  

vyrovnaný z úverových zdrojov a čerpania rezervného fondu.   

 

12)  Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 a návrh II. úpravy rozpočtu 

Starosta informoval poslancov o čerpaní rozpočtu k 31.3.2022. Rozpočet na rok 2022 bol 

zostavený ako vyrovnaný: 

Strana príjmov:    351.115,- € 

Strana výdavkov: 351.115,- € 

K 31.3.2022 bol rozpočet na strane príjmov čerpaný vo výške: 127.216,20 €, čo predstavuje 

36% z celkového rozpočtu. 

K 31.3.2022 bol rozpočet na strane výdavkov čerpaný vo výške: 65.723,24 €, čo predstavuje 

18% z celkového rozpočtu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu k 31.3.2021.  

Starosta oboznámil poslancov OZ s návrhom II. úpravy rozpočtu na rok 2022. Prvá úprava bola 

úprava cudzích zdrojov v zmysle § 14 ods. 1  zákona č. 583/2004 Z.z. Jednalo sa o evidovanie 

cudzích zdrojov s očakávaným čerpaním v rozpočtovom roku 2022: 

2.800,-   financie zo súťaže Dedina roku 2021 

2.667,-  finančná podpora účelová z UPVSaR Prievidza 

1.000,-   účelová finančná dotácia od spoločnosti BROSE 

6.120,-  NFP – pod záštitou MPSVaR – dotácia na OSL Kocurany 

473,20 – finančná dotácia na odmenu pre opatrovateľku 

 - položka finančných zábezpek je priebežne aktualizovaná. Vzhľadom k vyššie uvedenému, sa 

rozpočet navýšil na strane príjmov aj výdavkov na celkovú sumu: 385.840,- EUR 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie I. úpravu rozpočtu 

II. úprava rozpočtu sa dotýka hlavne čerpania rezervného fondu obce.  Jedná sa o zmenu 

zámerov pre čerpanie zo zdroja rezervného fondu obce nasledovne: 

                                                              Schválený       I. zmena      II.  zmena         po zmene 

Prístrešok a verejná zeleň z RF 17 977     17 977 

Detské ihrisko spolufinancovanie RF 3 000   15 000 18 000 

Výstavba MŠ z RF 0   2 400 2 400 

Rekonštrukcia MK z RF 24 927   -17 400 7 527 

Plánované zapojenie RF v r. 2022 v sumárnej výške zostáva nezmenené: 45.904,- EUR. 

 

Ďalšie zmeny v rámci II. úpravy rozpočtu sú presuny medzi položkami mzdovými /PN, 

odmeny, osobné ohodnotenia – oproti mzdovým výdavkom/. 

Navýšila sa aj položka RTVS – platba koncesionárskych poplatkov a údržba softvéru, kde bol 

presun z položky údržba budov. 

Rozpočet zostáva vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške: 385.840,- EUR 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili II. úpravu rozpočtu podľa vypracovanej dôvodovej 

správy, ktorá  tvorí prílohu zápisnice. 

 

13)  Schválenie zápis do kroniky obce za rok 2021 

Starosta predložil a oboznámil poslancov s obsahom zápisu  do kroniky obce Kocurany za rok 

2021, ktorý zapísala kronikárka obce pani Adámiková Gabriela. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zápis do kroniky obce Kocurany za rok 2021. 

 

 

 



14)  Komunálne voľby 2022 

Termín komunálnych volieb bol stanovený predsedom NR SR na 29.10.2022, avšak oficiálne 

tento termín ešte nebol publikovaný v zbierke zákonov. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo do ďalšieho volebného obdobia 2022 – 2026 počet poslancov 

obecného zastupiteľstva nemenný – 5 poslancov. Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva 

navrhli ponechať výkon funkcie pre ďalšie volebné obdobie na plný úväzok a určili jeden 

volebný obvod pre celé volebné obdobie 2022-2026, ktoré tvorí celá Obec Kocurany. 

 
15)  Plán kultúrnych a športových podujatí 

Najbližšia kultúrna akcia: 

5.6.2022 – Oslava MDD. Oslava sa bude konať tradične vo viacúčelovom športovom areáli. 

Celý areál bude pokosený, obec zabezpečí nový náter na ihriskové čiary ako aj vyčistenie 

a upratanie areálu prostredníctvom pracovníkov sociálneho podniku Obecné služby Kocurany. 

Máme zabezpečené dva skákacie hrady pre malé aj veľké deti a maľovanie na tvár. 

Z občerstvenia sa bude variť guláš a hot dogy. S prípravou ako aj realizáciou akcie pomôžu 

poslanci a členky kultúrnej komisie. Budú zabezpečené sladké odmeny pre deti. 

28.8.2022 – Rozlúčka s prázdninami – zabezpečený moderátor Vojtech Bartko. Na letnú akciu  

pozveme aj zástupcov obce Lukoveček. 

Starosta požiadal poslanca p. Petra Ďureje o odfotenie predzáhradok pre súťaž „Môj dom – 

moja záhrada“. Fotky by bolo vhodné vystaviť už na oslave MDD. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o kultúrnych podujatiach v obci. 

 

16) Rôzne 

Starosta navrhol termín verejného stretnutia s občanmi na 10.6.2022 o 18,00 hod. Programom 

bude zhrnutie volebného obdobia 2018-2022. 

Obec plánuje vydať do termínu stretnutia Kocurianskeho hlásnika, kde by bola zverejnená aj 

pozvánka na stretnutie s občanmi. Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie termín 

konania verejného stretnutia s občanmi obce 10.6.2022 o 18,00 hod. 

Starosta oboznámil poslancov s výsledkom previerky prokurátora o stave zákonnosti v postupe 

a rozhodovaní obce ako stavebného úradu na úseku ohlasovania drobných stavieb a stavebných 

úprav.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie  výsledok previerky prokurátora. 

Starosta oboznámil poslancov o nepriznaní finančnej podpory na zmeny a doplnky č.2 

územného plánu obce z dôvodu veľkého počtu uchádzačov a nedostatku financií. 

 

17) Diskusia  

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.  

  

18) Záver  

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

  

V Kocuranoch 25.5.2022                         Zapísala:  ..............................................  

                                                Mgr. Vladimíra Beňadiková  

 

      

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

                Zdenek Bránik                                Miroslav Synko 

 



Závery z rokovania 

38. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 25.5.2022  
  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 
  

Uznesenie č. 732/ 38/2022  v ktorom berie na vedomie:   

a)  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, Uznesenie č. 726/ 36/2022  zostáva  

     v trvaní, ostatné uznesenia boli splnené, 

b)  návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

c)  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021, 

d)  účtovný hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške -3.444,52 €, 

e)  správu z auditu individuálnej účtovnej závierky obce Kocurany za rok 2021 

f)  informácie o čerpaní rozpočtu k 31.3.2022 a návrh II. úpravy rozpočtu 

g)  informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach v obci, 

h) termín konania verejného stretnutia s občanmi obce 10.6.2022 o 18,00 hod, 

i)  výsledok previerky prokurátora na úseku ohlasovania drobných stavieb a stavebných úprav, 

j)  informácie  o podaných žiadostiach o finančnú podporu z rôznych zdrojov 
                 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 Uznesenie č. 733/ 38/2022 v ktorom určuje:  

a) Zapisovateľku zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíru Beňadiková 

b) Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Zdenek Bránik a p. Miroslav Synko  

   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

 Uznesenie č. 734/ 38/2022  v ktorom schvaľuje:  

a) Program rokovania 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.5.2022  

     4)    Kontrola uznesení   

     5)    Žiadosti občanov 

     6)    Návrh VZN č. 90/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

            na žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo školského zariadenia obce Kocurany 

7) Návrh VZN č. 91/2022 o udržiavaní čistoty v obci 

8) Návrh VZN č. 92/2022 o vyhlásení miestneho referenda v obci 

9) Návrh VZN č. 93/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané 

10) Návrh VZN č. 94/2022 o podmienkach držania psov 

11) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 

Stanovisko  nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2021 

12) Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 a návrh II. úpravy rozpočtu 

13) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2021 

14) Komunálne voľby 2022 

15) Plán kultúrnych a športových podujatí 

16) Rôzne 



17) Diskusia 

18) Záver 

b) opakované pridelenie bytu č. 191/4 pre pani Annu Nedeljakovú, bytom Kocurany č. 191/4 

od 1.6.2022 do 31.5.2025, 

c) opakované pridelenie bytu č. 192/7 pre pána Mariána Moravús a pani Barbory Moravús, 

bytom Kocurany č. 192/7 od 1.6.2022 do 31.5.2025, 

d) opakované pridelenie bytu č. 189/1 pre pána Daniela Gráca a pani Grácovú Katarínu, bytom 

Kocurany č. 189/1 od 1.7.2022 do 30.6.2025, 

e) opakované pridelenie bytu č. 189/4 pre pána Petra Benku a pani Luciu Benkovú, bytom 

Kocurany č. 189/4 od 1.7.2022 do 30.6.2025, 

f) opakované pridelenie bytu č. 189/7 pre pána Miroslava Synka a pani Alenu Synkovú, bytom 

Kocurany č. 189/7 od 1.7.2022 do 30.6.2025, 

g) opakované pridelenie bytu č. 190/1 pre pána Viliama Škandíka a pani Emíliu Škandíkovú, 

bytom Kocurany č. 190/1 od 1.7.2022 do 30.6.2025, 

h) opakované pridelenie bytu č. 190/3 pre pána Mariána Štetiara a pani Veroniku Štetiarovú, 

bytom Kocurany č. 190/3 od 1.7.2022 do 30.6.2025, 

i) Záverečný účet obce Kocurany za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

j) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z.  vo výške 18 679,88€ na tvorbu rezervného fondu obce 

k) v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania  o sociálnom 

bývaní použitie časti prebytku hospodárenia obce zisteného podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č.  583/2004 Z.z. vo výške 9 762,19 € na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných obecných bytov 

l) II. úpravu rozpočtu na rok 2022 podľa vypracovanej dôvodovej správy v prílohe, 

m) zápis do kroniky obce Kocurany za rok 2021 

 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 735/ 38/2022  v ktorom určuje: 

a)  v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Kocurany v počte 5, 

b) v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Kocurany na plný úväzok, 

c) jeden volebný obvod obce Kocurany pre volebné obdobie 2022-2026 

 

   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 č. 90/2022 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo školského 

zariadenia obce Kocurany pod číslom  736 / 38/2022  
 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. 91/2022 o udržiavaní čistoty v obci  

Kocurany pod číslom  737 / 38/2022  
 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. 92/2022 o vyhlásení miestneho 

referenda v obci Kocurany pod číslom  738 / 38/2022  
 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. 93/2022 o činnostiach, ktorých 

vykonávanie je zakázané pod číslom  739 / 38/2022  
 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. 94/2022 o podmienkach držania psov 

v obci Kocurany pod číslom  740/ 38/2022  
 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

V Kocuranoch  25.5. 2022                                      

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

                                   Mgr. Vladimíra Beňadiková  

  

 

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

                        Zdenek Bránik              Miroslav Synko   

   

  

  

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  


