
Zápisnica z 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch  

konaného dňa  29.6.2022 

 

 Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce . 

 

PROGRAM na 39. zasadnutie obecného zastupiteľstva:   

1) Otvorenie zasadnutia   

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení  

5) Žiadosti občanov 

6) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 

7) Pripravované podujatia 

8) Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2022 

9) Rôzne 

10) Diskusia 

11) 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 4. Poslanci pred rokovaním dostali návrhy prerokovaných materiálov 

elektronickou poštou. Ospravedlnení: poslanec P. Ďureje, V. Beňadiková.     
 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ján Škandík a za overovateľov zápisnice p. Zdenek Bránik 

a p. Miroslav Šemrinec. 
 

3) Schválenie programu 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili navrhovaný program. 
 

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 Jarmily Iliášovej, bytom Kocurany č. 192/4 a pán Mariána Foltána, bytom Na 

Karasiny 59/3, Prievidza ktorí požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 

byt č. 192/4, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 31.8.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 192/4 pre pani Jarmilu 

Iliášovú, bytom Kocurany č. 192/4 a pána Mariána Foltána, bytom Na Karasiny 59/3, Prievidza 

od 1.9.2022 do 31.7.2025  



- žiadosť pána Antona Kopeckého a pani Klaudie Pentekovej, bytom Kocurany č. 189/3, ktorí 

požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/3, nakoľko platnosť 

súčasnej zmluvy končí ku dňu 13.10.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 189/3 pre pána Antona 

Kopeckého a pani Klaudie Pentekovej, bytom Kocurany č. 189/3 od 14.10.2022 do 13.10.2025. 

- žiadosť pána Pavla Suju, bytom Kocurany č. 189/8, ktorý požiadal o opakované uzavretie 

nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 189/8, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 

30.6.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opakované pridelenie bytu č. 189/8 pre pána Pavla 

Suju, bytom Kocurany č. 189/8 od 1.7.2022 do 30.6.2023. 

- žiadosť pána Martina Perniša, trvale bytom Kocurany č. 156 o zámenu/rozšírenie pozemku – 

jedná sa o časť parcely č. 253/1 a 253/2 – ktorých je spoluvlastníkom v podiely 1/20. Tieto 

parcely má záujem vymeniť s časťou parcely vo vlastníctve obce č. 910. Navrhovaná zámena 

je pre obec nevýhodná – nakoľko ponúkané pozemky nie sú vysporiadané a výmera podielov 

je nedostačujúca. Samotný zámer realizácie záhradnej chatky nie je v súlade s platným 

územným plánom obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie Žiadosť o zámenu/rozšírenie pozemku od 

Martina Perniša, trvale bytom Kocurany č. 156, za účelom realizácie záhradnej chatky zo dňa 

20.6.2022 a ďalej sa žiadosťou nezaoberali. 

 

6) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 

Starosta   obce informoval  poslancov  obecného  zastupiteľstva o vyhotovení Konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2021 s poznámkami. Všetky dokumenty obec zaslala audítorskej 

spoločnosti: NB Consult, s.r.o. Banská Bystrica. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o ukončení účtovného roku 2021  

a Konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2021. 

 

7) Pripravované podujatia 

Rozlúčka s prázdninami – program a moderovanie zabezpečí moderátor Vojtech Bartko. 

Termín konania podujatia nedeľa 28.8.2022 

Hody spojené s pobožnosťou – termín konania 11.9.2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o pripravovaných kultúrnych 

podujatiach v najbližšom období. 

 

8) Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2022 

Starosta obce navrhol harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v II. polroku 2022 

v nasledovných termínoch: 24.08.2022, 21.09.2022, 12.10.2022. 

Poslanci schválili plán zasadnutí na II. polrok 2022: 24.08.2022, 21.09.2022, 12.10.2022. 

 

9) Rôzne 

Starosta vyhodnotil verejné stretnutie s občanmi obce dňa 10.6.2022. 

Starosta oboznámil poslancov s počtom detí prijatých v materskej škole na školský rok 

2022/2023. Doteraz pani riaditeľka prijala 13 detí.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie podané informácie.  

 



17) Diskusia  

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.  

  

18) Záver  

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

  

 

 

 

V Kocuranoch 29.6.2022                         Zapísal:  ..............................................  

                                                           Ján Škandík  

 

 

      

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

                Zdenek Bránik                                Miroslav Šemrinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

39. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 29.6.2022  
  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 
  

Uznesenie č. 741/ 39/2022  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)  Žiadosť o zámenu/rozšírenie pozemku od Martina Perniša, trvale bytom Kocurany č. 156, 

za účelom realizácie záhradnej chatky zo dňa 20.6.2022 a ďalej sa žiadosťou nezaoberali 

z dôvodov: 

1) zámena pozemkov je pre obec nevýhodná, nakoľko ponúkané pozemky na zámenu sú  

    nevysporiadané a výmena podielov je nedostačujúca 

2) zámer realizácie záhradnej chatky nie je v súlade s platným územným plánom obce. 

c) informácie o ukončení účtovného roku 2021 a Konsolidovanú účtovnú závierku 

k 31.12.2021. 

d)  informácie o pripravovaných kultúrnych podujatia v najbližšom období 

e)  informácie a vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi dňa 10.6.2022. 

f)  informáciu o počte prijatých detí v MŠ Kocurany na školský rok 2022/2023. 

 
                 

   hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

  

 Uznesenie č. 742/ 39/2022 v ktorom určuje:  

a) Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Jána Škandíka 

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

    Šemrinec 

   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 

 Uznesenie č. 743/ 39/2022  v ktorom schvaľuje:  

a) Program rokovania 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.6.2022  

     4)    Kontrola uznesení   

     5)    Žiadosti občanov 

     6)    Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021 

7) Pripravované podujatia 

8) Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2022 

9) Rôzne 

10) Diskusia 

11) Záver 

b) opakované pridelenie bytu č. 192/4 pre Jarmilu Iliášovú, bytom Kocurany č. 192/4  

     a Mariána Foltána, bytom Na Karasiny 59/3, Prievidza od 1.9.2022 do 31.7.2025  



c)  opakované pridelenie bytu č. 189/3 pre Antona Kopeckého a Klaudiu Pentekovú,  

     bytom Kocurany č. 189/3 od 14.10.2022 do 13.10.2025. 

d) opakované pridelenie bytu č. 189/8 pre Pavla Suju, bytom Kocurany č. 189/8 od 1.7.2022   

     do 30.6.2023. 

e) plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2022 v termínoch:  

    24.08.2022, 21.09.2022, 12.10.2022 

 

   hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 

 

 

V Kocuranoch  29.6. 2022                                      

     Zapísal:              ...........................................  

                                              Ján Škandík 

  

 

 

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

                        Zdenek Bránik              Miroslav Šemrinec  

 

 

 

   

  

  

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  


