
Zápisnica zo 40. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch  

konaného dňa  24.8.2022 

 

 Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce . 

 

PROGRAM na 40. zasadnutie obecného zastupiteľstva:   

1) Otvorenie zasadnutia   

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3) Schválenie programu rokovania  

4) Kontrola uznesení  

5) Žiadosti občanov 

6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 a návrh IV. úpravy rozpočtu 

7) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021 

8) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

9) Projektové zámery 

10) Pripravované podujatia 

11) Rôzne 

12) Diskusia 

13) 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 3. Poslanci pred rokovaním dostali návrhy prerokovaných materiálov 

elektronickou poštou. Ospravedlnený: poslanec M. Šemrinec.     
 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. 

Peter Ďureje a p. Miroslav Synko. 
 

3) Schválenie programu 40. 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. Uznesenia boli 

splnené. 

Poslanci obecného zastupiteľstva rušia sledovanie Uznesenia č. 726/36/2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie plnenie uznesení.  

 
 

5) Žiadosti občanov 

- na obecný úrad prišla žiadosť z Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava 

o ukončenie Dohody o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku. Dôvodom ukončenia 

dohody je skutočnosť, že predmet zmluvy – umiestnenie monitorovacieho objektu nebolo 

zrealizované. Návrh zo strany VÚVH Bratislava bolo ukončenie zmluvného vzťahu podľa čl. 

3 Doba trvania dohody, odsek 2 písmeno a) Dohoda sa skončí písomnou dohodou zmluvných 

strán. 



Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie Žiadosť o ukončenie Dohody o umiestnení 

monitorovacieho objektu na pozemku. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili ukončenie Dohody o umiestnení monitorovacieho 

objektu na pozemku k 31.12.2022  

 

Počas rokovania prišiel p. Ján Škandík, ktorý ospravedlnil meškanie z pracovných dôvodov.  

 

- na obecný úrad prišiel návrh zmluvy od spoločnosti TIMES NETWORKS s.r.o., Prievidza 

o využívaní verejnej elektronickej komunikačnej siete, využívaní verejných elektronických 

komunikačných služieb a o spolupráci pri budovaní viacúčelovej optickej dátovej 

a komunikačnej siete na území Obce Kocurany. K doručenému návrhu vzniesol starosta obce 

viacero pripomienok, zmien a dodatkov, ktoré odporúča do návrhu zapracovať. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie návrh zmluvy so spoločnosťou TIMES 

NETWORKS s.r.o. Prievidza a odporúčajú starostovi obce rokovať o zapracovaní 

prednesených pripomienok, zmien a dodatkov do zmluvy pred jej podpísaním. 

 

6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 a návrh IV. úpravy rozpočtu 

Starosta   obce informoval  poslancov  obecného  zastupiteľstva o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022. 

Čerpanie vyhodnotil ako primerané v prevažnej väčšine na úrovni 40 – 60%, čo  zodpovedá aj 

sledovanému obdobiu čerpania.  

Oboznámil poslancov s III. úpravou rozpočtu v položkách cudzích zdrojov a predložil návrh na 

IV. zmenu rozpočtu. Odôvodnenie IV. zmeny rozpočtu je obsahovo vymedzené v Dôvodovej 

správe k IV. zmene rozpočtu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Po IV. úprave rozpočtu sa 

celková výška na strane príjmov aj výdavkov zvýši o sumu 1.702,- eur a celkový rozpočet 

zostáva vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov v sume: 390.720,- eur. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2022. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili IV. úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu 

a Dôvodovej správy. 

 

7) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021 

Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obcou Kocurany za rok 2021 

poslancom prečítala V. Beňadiková.  V správe bolo zhodnotené napĺňanie jednotlivých 

zadefinovaných priorít počas roku 2021 a predpoklad vývoja v roku 2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie Správa o plnení úloh Komunitného plánu 

sociálnych služieb za rok 2021. 

 

8) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

Plán činnosti predstavila hlavná kontrolórka obce Ing. Topoľská. Tento bol v zmysle platnej 

legislatívy zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci OZ schvaľujú plán činnosti hlavnej kontrolórky na II.  polrok 2022. 

 

 

 

 



9) Projektové zámery 

Starosta obce zhodnotil činnosť sociálneho podniku Obecné služby Kocurany s.r.o. 

Z realizovaných činností spomenul – úprava chodníkov, verejnej zelene, celková rekonštrukcia 

posilňovne, stojisko na hornom konci obce. Vyššie spomenuté aktivity budú fakturované vo 

výške ceny práce a materiálu obci. Do ďalšieho obdobia sa ráta s realizáciou zimnej údržby, 

ktorá bude prevedená v rámci poverenia správou majetku prostredníctvom sociálneho podniku 

Obecné služby Kocurany s.r.o. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o činnosti sociálneho podniku 

Obecné služby Kocurany s.r.o. 

 

Bola vyhlásená výzva zameraná na obnovu verejných, historicky a pamiatkovo chránených 

budov. Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a 

pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži 

životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Obnovou verejných historických a 

pamiatkovo chránených budov s aplikáciou prvkov adaptácie na zmenu klímy a obnoviteľných 

zdrojov energie sa posilní vzorová úloha týchto budov v obnove celého fondu budov, a to 

prispeje k zníženiu energetickej spotreby energie v segmente verejných budov, a tým sa prispeje 

k zníženiu emisií CO2 a znečisteniu ovzdušia. Budova obecného úradu a kultúrny dom spĺňajú 

kritériá vyhlásenej výzvy. Starosta predstavil zámer zapojiť sa do výzvy a v prípade úspešnosti 

zo získaných prostriedkov financovať rekonštrukciu budovy spolu s bezbariérovým riešením 

vstupov nielen do budovy ale aj do sály kultúrneho domu. V rámci vyhlásenej výzvy sa môže 

riešiť vykurovanie, osvetlenie, oprava strechy. Výzva ráta aj s financovaním projektovej 

dokumentácie. Uchádzať sa o finančný príspevok z výzvy bude obec riešiť v spolupráci so 

spoločnosťou FENIX s.r.o. Leopoldov. Žiadosť je potrebné podať do 10/2022. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zapojenie obce do vyhlásenej výzvy na Obnovu 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 

Budova bývalej školy – Kocurany č. 128 si už dlhší čas vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu – 

zateplenie stropu, obnova zdravotechniky a vykurovania. Realizáciu zabezpečí sociálny podnik 

Obecné služby Kocurany s.r.o. Samotné odborné práce budú realizované dodávateľsky. 

Financovanie pokryjú platby za nájom budovy a vlastné zdroje. Výsledné technické 

zhodnotenie budovy zostane v majetku sociálneho podniku ako dlhodobý investičný majetok. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili technické zhodnotenie budovy bývalej ZŠ, 

Kocurany č. 128 ponechať v majetku sociálneho podniku Obecné služby Kocurany s.r.o. 

 

10) Pripravované podujatia 

Najbližšie kultúrne podujatie bude 28.8.2022 Rozlúčka s prázdninami. O konaní podujatia 

budú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu a Kocuranskeho hlásnika. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o pripravovaných kultúrnych 

podujatiach. 

 

11) Rôzne 

-  Starosta informoval poslancov so situáciou v odpadovom hospodárstve, o nastávajúcich 

povinnostiach, ktoré čakajú obce od 1.1.2023. Všetky nové povinnosti vyplývajúce obciam 

z platnej legislatívy budú s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k nutnosti prehodnotiť výšku 

miestneho poplatku za komunálny odpad pre rok 2023. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie podané informácie.  

 

 

 



12) Diskusia  

Poslanec Miroslav Synko upozornil na chorobu dubových listov v našom katastri, ktorú si 

všimol a poskytol starostovi fotomateriál. 

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.  

  

13) Záver  

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

  

 

 

 

V Kocuranoch 24.8.2022                         Zapísala:  ..............................................  

                                                     Vladimíra Beňadiková  

 

 

      

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

                Peter Ďureje                                Miroslav Synko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

40. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 24.8.2022  
  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 
  

Uznesenie č. 744/ 40/2022  v ktorom berie na vedomie:   

a)  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

b) žiadosť Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava o ukončenie Dohody 

o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku z dôvodu nerealizovania 

c)  návrh zmluvy so spoločnosťou TIMES NETWORKS s.r.o. Prievidza o využívaní verejnej 

elektronickej komunikačnej siete 

d) čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 a návrh IV. úpravy rozpočtu obce 

e)  správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021 

f)  informácie o činnosti sociálneho podniku Obecné služby Kocurany s.r.o. 

g) informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach 

h) podané informácie o odpadovom hospodárstve 

i)  diskusné príspevky 

 
              

   hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

  

 

 Uznesenie č. 745/ 40/2022 v ktorom určuje:  

a) Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíru Beňadiková 

b) Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Peter Ďureje a p. Miroslav Synko 

   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 

 

 Uznesenie č. 746/ 40/2022  v ktorom schvaľuje:  

a) Program rokovania 40. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.8.2022  

     4)    Kontrola uznesení   

     5)    Žiadosti občanov 

6) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 a návrh IV. úpravy rozpočtu 

7) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021 

8) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

9) Projektové zámery 

10) Pripravované podujatia 

11) Rôzne 

12) Diskusia 

13) Záver 

 



b) ukončenie Dohody o umiestnení monitorovacieho objektu s Výskumným ústavom vodného   

     hospodárstva Bratislava na pozemku obce k 31.12.2022  

c)  IV. úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu a Dôvodovej správy. 

d) plán činnosti hlavnej kontrolórky na II.  polrok 2022 

e) prípravu projektovej dokumentácie a žiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu 

z Výzvy č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov: kód 

výzvy 02I02-29-V01 – Obecný úrad a kultúrny dom. 

f) nevyhnutnú rekonštrukciu budovy bývalej školy č.128, pozostávajúcu zo zateplenia stropu, 

obnovy zdravotechniky a vykurovania prostredníctvom sociálneho podniku Obecné služby 

Kocurany s.r.o. Financovanie pokryjú platby za nájom budovy a vlastné zdroje.  

g) Výsledné technické zhodnotenie budovy zostane v majetku sociálneho podniku ako 

dlhodobý investičný majetok. 

 

   hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 

Uznesenie č. 747/ 40/2022 v ktorom ruší:  

a) sledovanie Uznesenia č. 726/36/2022.  

   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 

Uznesenie č. 748/ 40/2022 v ktorom odporúča starostovi obce:  

a) rokovať o zapracovaní prednesených pripomienok, zmien a dodatkov do zmluvy so 

spoločnosťou TIMES NETWORKS s.r.o. Prievidza. 

   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 

 

V Kocuranoch  24.8. 2022                                      

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

                                                     Vladimíra Beňadiková 

  

 

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

                        Peter Ďureje                           Miroslav Synko 

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  


