
 Zápisnica zo 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch  

konaného dňa  21.10.2022 

 

 Počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce . 

 

PROGRAM na 41. 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 30.9.2022  

7) Plánované činnosti  

8) Pripravované podujatia 

9) Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022 

10) Rôzne 

11) Diskusia 

12) 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 skonštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, počet prítomných poslancov je 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. Ján 

Škandík a p. Zdenek Bránik. 
 

3) Schválenie programu 41. 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.  

Poslanci obecného zastupiteľstva zrušili:  

UZNESENIE č. 746/40/22: 

e) prípravu projektu a žiadať o finančný príspevok na financovanie svojho 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. 

f) zabezpečiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu v zmysle vyhlásenej 

výzvy na Obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 

UZNESENIE č. 730/37/22: 

c)  Nájomnú zmluvu s OZ Gitara hrou, v zastúpení Mgr. Zuzanou Borikovou, DiS.art. na    

     nebytový priestor zasadačky na adrese Kocurany č. 111.,  s výškou mesačného nájomného   

     1,- €/mesačne, s možnosťou fakturácie spotreby energií v prenajatom priestore. 

UZNESENIE č. 731/37/22: 

a) starostu obce k podpisu zmluvy s OZ Gitara hrou na prenájom nebytového priestoru na adrese 

Kocurany č. 111. Výška mesačného nájmu 1,- €, s možnosťou refakturácie spotrebovaných energií 

v prenajatých priestoroch. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie plnenie uznesení.  
 



5) Žiadosti občanov 

- žiadosť pána Igora Kovácsa, bytom Kocurany č. 192/3, ktorý požiadal o opakované uzavretie 

nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 192/3, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku dňu 

15.12.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú opakované pridelenie bytu č. 192/3 pre pána Igora 

Kovácsa, bytom Kocurany č. 192/3 od 16.12.2022 do 15.12.2025. 

- žiadosť pána Ing. Mariána Šimkoviča, bytom Kocurany č. 192/1, ktorý požiadal o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 192/1, nakoľko platnosť súčasnej zmluvy končí ku 

dňu 29.12.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú opakované pridelenie bytu č. 192/1 pre pána Ing. 

Mariána Šimkoviča, bytom Kocurany č. 192/1 od 30.12.2022 do 29.12.2025. 

- žiadosť pána Jozefa Čapa a pani Iveta Čapová, bytom Kocurany č. 192/11, ktorí požiadali o 

opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 192/11, nakoľko platnosť súčasnej 

zmluvy končí ku dňu 31.12.2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú opakované pridelenie bytu č. 192/11 pre pána Jozefa 

Čapa a pani Ivetu Čapovú, bytom Kocurany č. 192/11 od 1.1.2023 do 31.12.2025. 

- žiadosť pani Timei Rudinskej, trvale bytom Kocurany č.154 o prenájom voľného priestoru 

v budove materskej školy za účelom skupinového cvičenia Pilates. Miestnosť by vybavila na 

vlastné náklady kobercom za účelom cvičenia. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prenájom priestorov zasadačky v budove Materskej 

školy, obecného múzea a hasičskej zbrojnice, na adrese Kocurany č. 111 s výškou prenájmu 7,- 

eur/cvičenie do konca roku 2022.  

- Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica o poskytnutie finančnej dotácie na 

mzdy a prevádzku: Centra voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou Štefana 

Moysesa, Andreja Kmeťa 1, 965 01 Žiar nad Hronom, pre žiaka Natália Golhová, Kocurany č.132, 

Sofia Golhová, Kocurany č. 132. 

V zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve „OBEC“ - poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v 

súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na 

území obce, 

V zmysle § 9d zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení poslanci obecného zastupiteľstva schválili finančnú dotáciu v sume 25,- €/žiaka 

v celkovej sume 50,- €. 

- žiadosť od pána Petra Adámika, Kocurany č.60 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 1/2014 zo dňa 

13.6.2014. Platná výška ročného nájmu 25,- €. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili opätovné predĺženie nájomnej zmluvy na obdobie 4 

rokov so zvýšením nájmu na 30,- €/ročne. 

- pán Juraj Kliniec, Kocurany č. 145 požiadal o zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnosti EKN 98, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v celkovej 

výmere: 189m². Veľkosť podielu Obce Kocurany na predmetnej parcele tvorí 33/432 (14,4375m²). 

Podpisom zmluvy by obec zrušila svoj spoluvlastnícky podiel na parcele EKN 98 v podiele 33/432 

a následne by mala vyčlenený podiel na novovytvorenej parcele č. CKN 62/22 zastavaná plocha 

a nádvorie  vo výmere 13 m² v celosti ako jediný vlastník. Novo zameraná parcela č. CKN 62/22 

je súčasťou Geometrického plánu 65/2022, vyhotovený GEOSLUŽBOU PRIEVIDZA, s.r.o. 



Dôvod: Obec Kocurany s využitím spoluvlastníckeho podielu predmetného pozemku nepočíta, sú 

to podiely v súkromných parcelách,  žiadateľ pozemky vlastnícky usporadúva s ostatnými 

spoluvlastníkmi. 

Poslanci schválili zámer na zrušenie a vyporiadanie majetok obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. v k.ú. 

Kocurany. 
 

6) Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022  

Starosta   obce informoval  poslancov  obecného  zastupiteľstva o čerpaní rozpočtu k 30.9.2022. 

Čerpanie vyhodnotil ako primerané: 

Príjmovú časť rozpočtu k 30.9.2022 máme naplnené čerpanie na 78%. 

                        Príjmy -     bežný rozpočet:        322.077,--  € 

                         Čerpanie – bežný rozpočet          73.140,16 € 

                        Príjmy -     finančné operácie:     74.161,--   € 

                        Čerpanie – finančné operácie:     34.617,20 € 

Výdavkovú časť rozpočtu k 30.9.2022 máme naplnené čerpanie na: 54%. 

                        Výdavky -  bežný rozpočet:       260.987,--  € 

                         Čerpanie – bežný rozpočet:       161.629,40 € 

                        Výdavky -  kapitálový rozpočet: 74.404,--  € 

                        Čerpanie – kapitálový rozpočet:   6.360,--   € 

                        Výdavky - finančné operácie:     60.847,--   € 

                        Čerpanie – finančné operácie:     45.848,28 € 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.9.2022. 
   

7) Plánované činnosti 

Vzhľadom na zrušené UZN č. 746/40/22, písm. e), f) obec v roku 2022 upustila od zámeru 

rekonštrukcie budovy obecného úradu ako celku. Do konca roku 2022 so dobudujú v sále 

kultúrneho domu vykurovacie elektrické stropné panely. Predpokladaná investícia je vo výške 

7.000,- €. V prípade montáže panelov na javisku a WIFI ovládania vykurovacích panelov v sále 

kultúrneho domu by sa cena navýšila o 1.000,- €. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rekonštrukciu vykurovania sály kultúrneho domu 

s kalkuláciou výdavkov do výšky 8.000,- €. 

 

Obec získala na základe podanej žiadosti podporu z Environmentálneho fondu v rámci Programu 

obnovy dediny 2022 vo výške 6.000,- €. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na nákup 

interiérového vybavenie obecného múzea (vitríny, panely). Obstaranie a montáž jednotlivých 

komponentov zabezpečí pre obec spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. v celkovej sume: 

6.366,80 €. Zákazka bola zadaná so zreteľom na naplnenie sociálneho aspektu a hospodárnosti pri 

nakladaní s verejnými financiami. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili objednávku na interiérové prvky do obecného múzea 

u spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. 

Poslanci obecného zastupiteľstva poverujú zástupcu starostu obce pána Jána Škandíka 

podpisovaním zmluvnej dokumentácie a písomností za tento projekt. 

Od 16.6.2021 má obec podaný projekt Rekonštrukcia náučného chodníka a stanovišťa č. 2. 

V rámci projektu je plánovaná aj výstavba altánku pri bytových domoch Nižovec.  V súčasnej 

dobe je projekt v etape odborného hodnotenia. Vzhľadom k neúmernej dĺžke schvaľovacích 

procesov je možné, že bude potrebné časť projektu dofinancovať z kapitálovej časti rozpočtu obce. 



Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú v prípade úspechu realizáciu projektu Rekonštrukcia 

náučného chodníka a stanovišťa č. 2 a vyčlenenie finančných prostriedkov z kapitálového 

rozpočtu na tento účel. 

Obec Kocurany je dlhodobým členom Miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov. Obce boli 

informované, že v súčasnej dobe je v MASKE dostatok finančných prostriedkov.  Pracovníčky 

MASKY vyzvali obce, ktoré majú predpripravené projekty, aby ich predložili a uchádzali sa 

o nečerpané finančné prostriedky. Starosta obce navrhol predložiť projekt MK MITANI. 
 

8) Pripravované podujatia  

1. novembra je plánovaný tradičný lampiónový sprievod. Obec už zaobstarala pre deti lampióny,  

balóny šťastia, svetielka a sladkosti.  

Ďalšou plánovanou akciou je Mikuláš a Vianočné trhy. K jednotlivým podujatiam budú ešte 

pracovné porady, na ktorých sa dohodnú podrobnosti a rozdelia sa úlohy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o plánovaných kultúrnych 

podujatiach. 
 

9) Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 - 2022 

Starosta obce zhodnotil činnosť volebného obdobia 2018 – 2022. Napriek rôznym nepriaznivým 

aspektom či to už je obdobie pandémie, energetickej krízy alebo finančnej krízy sa podarilo počas 

posledných  štyroch rokov viacero plánovaných zámerov realizovať. Snáď za najväčší úspech 

môžeme považovať vybudovanie viacfunkčnej budovy Materskej školy, obecného múzea 

a požiarnej zbrojnice.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informácie o zhodnotení volebného obdobia 

2018 – 2022. 

Na záver sa pán Peter Ďureje poďakoval celému zastupiteľstvu a starostovi obce za uplynulú 

spoluprácu, nakoľko sa rozhodol nekandidovať do ďalšieho volebného obdobia. 
 

10) Rôzne 

Poslanec pán Peter Ďureje zabezpečil na podujatie Šarkaniáda sladkosti pre deti formou Darovacej 

zmluvy od Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Darovaciu zmluvu so spoločnosťou Nestlé Slovensko 

s.r.o. Prievidza a poverili starostu obce podpisom zmluvy. 
 

11) Diskusia  

Diskusia prebehla priamo pri jednotlivých bodoch rokovania.  
  

12) Záver  

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

 

V Kocuranoch 21.10.2022                         Zapísala:  ..............................................  

                                                     Vladimíra Beňadiková  

 

      

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

Ján Škandík      Zdenek Bránik 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 
41. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, konaného dňa 21.10.2022  

  

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 
  

Uznesenie č. 750/ 41/2022  v ktorom berie na vedomie:   

a)  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

b)  čerpanie rozpočtu k 30.9.2022 

      - v príjmovej časti rozpočtu k 30.9.2022 čerpanie na 78%. 

      - vo výdavkovej časti rozpočtu k 30.9.2022 čerpanie na 54%. 

c)   informácie o plánovaných podujatiach - Lampiónový sprievod, Mikuláš, Vianočné trhy 2022 

d)   informácie o zhodnotení volebného obdobia 2018 – 2022 
 
             

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

  

 Uznesenie č. 751/ 41/2022 v ktorom určuje:  

a) Zapisovateľa zápisnice zasadnutia OZ:  p. Vladimíru Beňadiková 

b) Overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ: p. Jána Škandíka a p. Zdenka Bránika 
   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

 Uznesenie č. 752/ 41/2022  v ktorom schvaľuje:  

a) Program rokovania 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2022  

     4)    Kontrola uznesení   

     5)    Žiadosti občanov 

6) Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022  

7) Plánované činnosti  

8) Pripravované podujatia 

9) Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 

10) Rôzne 

11) Diskusia 

12) Záver 

b) opakované pridelenie bytu č. 192/3 pre pána Igora Kovácsa, bytom Kocurany č. 192/3 od 

16.12.2022 do 15.12.2025. 

c)  opakované pridelenie bytu č. 192/1 pre pána Ing. Mariána Šimkoviča, bytom Kocurany č. 192/1 

od 30.12.2022 do 29.12.2025. 

d)  opakované pridelenie bytu č. 192/11 pre pána Jozefa Čapa a pani Ivetu Čapovú, bytom 

Kocurany č. 192/11 od 1.1.2023 do 31.12.2025. 

e)  prenájom priestorov zasadačky v budove Materskej školy, obecného múzea a hasičskej 

zbrojnice, na adrese Kocurany č. 111 pre pani Timeu Rudinskú, trvale bytom Kocurany č. 154 

s výškou prenájmu 7,- €/cvičenie do konca roku 2022.  

f)  V zmysle § 9d zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, na základe predloženej žiadosti Centra voľného času ako súčasť Základnej školy 



s materskou školou Štefana Moysesa, Andreja Kmeťa 1, 965 01 Žiar nad Hronom, pre žiaka 

Natália Golhová, Kocurany č.132, Sofia Golhová, Kocurany č. 132 finančnú dotáciu v sume 25,-

€/žiaka v celkovej sume 50,- €.  

g)   na základe predloženej žiadosti od pána Petra Adámik, trvale bytom Kocurany č. 60  predĺženie 

nájomnej zmluvy o nájme pozemku na obdobie 4 rokov a zvýšením nájmu na 30,- €/ročne. 

h) zámer pána Juraja Klinca, Kocurany č. 145 na zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnosti EKN 98, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v celkovej 

výmere: 189m², z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. v k.ú. Kocurany.  

Veľkosť podielu Obce Kocurany na predmetnej parcele tvorí 33/432 (14,4375m²). Podpisom 

zmluvy obec zruší svoj spoluvlastnícky podiel na parcele EKN 98 v podiele 33/432 a získa 

vlastníctvo na novovytvorenej parcele č. CKN 62/22 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13m² 

v celosti 1/1. Uvedené je súčasťou Geometrického plánu 65/2022, vyhotovený GEOSLUŽBOU 

PRIEVIDZA, s.r.o. 

Dôvod: Obec Kocurany s využitím spoluvlastníckeho podielu predmetného pozemku nepočíta, sú 

to podiely v súkromných parcelách,  žiadateľ pozemky vlastnícky usporadúva s ostatnými 

spoluvlastníkmi. 

i)  rekonštrukciu vykurovania kultúrneho domu – montáž vykurovacích elektrických stropných 

panelov na sále aj na javisku a montáž WIFI ovládania vykurovacích panelov s investíciou do 

sumy 8.000,- € spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. 

j)  objednávku na zariadenie galérie interiérovými prvkami – 7 ks presklená vitrína rozmer 

940x860x460 mm, 4 ks presklená vitrína rozmer 940x560x460, závesné panely 4 ks rozmer 

1000x2000 mm u spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. v sume 6.366,80 €. Investícia bude 

vo výške 6.000,- € realizovaná z financií získaných v rámci Programu obnovy dediny pre rok 2022 

z Environmentálneho fondu SR projekt  „Zriadenie obecného múzea v Obci Kocurany“. 

k) v prípade priznanej dotácie na realizáciu projektu Rekonštrukcia náučného chodníka 

a stanovišťa č. 2 Nižovec, vyčlenenie finančných prostriedkov z kapitálového rozpočtu obce  

l)  prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov zapojiť sa do výzvy o NFP na projekt 

Výstavby miestnej komunikácie MITANI. 

m) Darovaciu zmluvu so spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o. Prievidza na cukrárske 

a potravinárske výrobky v celkovej hodnote 66,95 € na podujatie „Šarkaniáda“ 
 

   hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 753/ 41/2022 v ktorom ruší:  

a) Uznesenie č. 746/40/2022 písm. e) - prípravu projektu a žiadať o finančný príspevok na 

financovanie svojho 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. 

b) Uznesenie č. 746/40/2022 písm. f) - zabezpečiť verejné obstarávanie na PD v zmysle vyhlásenej 

výzvy na Obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 

 

 

c) Uznesenie č. 730/37/2022 písm. c) - Nájomnú zmluvu s OZ Gitara hrou, v zastúpení Mgr. 

Zuzanou Borikovou, DiS.art. na nebytový priestor zasadačky na adrese Kocurany č. 111.,  s 



výškou mesačného nájomného 1,- €/mesačne, s možnosťou fakturácie spotreby energií 

v prenajatom priestore. 

d) Uznesenie č. 731/37/2022 písm. a) – splnomocňuje starostu obce k podpisu zmluvy s OZ Gitara 

hrou na prenájom nebytového priestoru na adrese Kocurany č. 111. Výška mesačného nájmu 1,- 

€, s možnosťou refakturácie spotrebovaných energií v prenajatých priestoroch. 
   

                       hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

Uznesenie č. 754/ 41/2022 v ktorom poveruje:  

a) zástupcu starostu pána Jána Škandíka podpisovaním zmluvnej dokumentácie a písomností za 

projekt v rámci Programu obnovy dediny 2022 – „Zriadenie obecného múzea v Obci Kocurany“ 

b) starostu obce Ing. Vojtech Čičmanca k podpisu Darovacej zmluvy so spoločnosťou Nestlé 

Slovensko s.r.o. Prievidza na cukrárske a potravinárske výrobky v celkovej hodnote 66,95 € na 

podujatie „Šarkaniáda“ 
 

                    hlasovanie poslancov:  za:                  5 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   0 

 

V Kocuranoch  21.10. 2022                                      

  

 

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

                                                     Vladimíra Beňadiková 

  

 

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

                        Ján Škandík                                  Zdenek Bránik 

 

 

 

 

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

                                                             Ing. Vojtech Čičmanec  


