
Zápisnica z 1.ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa 28.11.2022 
 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny. 

 

PROGRAM:  
 1) Otvorenie zasadnutia 

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 4) Zloženie sľubu starostu obce 

 5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

      7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ 

      9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce 

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií 

12) Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 

13) Rôzne 

14) Diskusia 

15) Záver 

 

1) Zasadnutie OZ po odznení štátnej hymny SR v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákona) zvolal a otvoril starosta Ing. Vojtech Čičmanec, ktorý 

privítal prítomných.  

 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Vladimíra Beňadiková a za overovateľov zápisnice p. 

Zdenek Bránik a p. Škandík Ján.  

 

3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
Prítomní boli predsedníčkou MVK Jankou Kotríkovou oboznámení podľa zápisnice miestnej 

volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb do samosprávnych orgánov obce, konaných dňa 

29.10.2022, o počte získaných hlasov na funkciu starostu obce a  poslancov obecného 

zastupiteľstva.  

 

4) Zloženie sľubu starostu obce 
Na základe výsledkov volieb na funkciu starostu obce Kocurany a v zmysle § 13 ods. 2 zákona, 

novozvolený starosta Ing. Vojtech Čičmanec zložil sľub starostu a potvrdil ho svojím podpisom. 

 

5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
Na základe výsledkov volieb na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce Kocurany 

a v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) a § 26 zákona, novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

Zdenek Bránik, Adriana Ďureje, Miroslav Synko, Miroslav Šemrinec a Ján Škandík, zložili sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva a potvrdili ho každý svojim podpisom. 

 

6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
Po zložení sľubu vystúpil novozvolený starosta Ing. Vojtech Čičmanec. Úvodom svojho vystúpenia 

zablahoželal zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva k úspechu vo voľbách, k získanej 

dôvere od občanov a poprial im veľa zdravia a chuti do tvorivej a náročnej práce v prospech 

občanov obce Kocurany. Načrtol zámery rozvoja obce, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní a 

schvaľovania v obecnom zastupiteľstve.  Záverom vyzval poslancov, aby svoje sily a snaženia 

zamerali v prospech obce a jej občanov. 

 



 

7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
       8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ 

      9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce 

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií 

12) Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 

13) Rôzne 

14) Diskusia 

15) Záver 

 

Predložený návrh programu rokovania bol poslancami schválený. 

 

8)  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ 
Návrh na poverenie poslanca Jána Škandíka, oprávneného  zvolať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 zákona. Návrh bol schválený. 

 

9)  Informácia o menovaní zástupcu starostu obce 
Starosta informoval prítomných, že v zmysle ustanovenia § 13b ods.1 až 3  zákona s účinnosťou od 

28. 11. 2022 poveril výkonom funkcie zástupcu starostu obce Kocurany poslanca Jána Škandíka. 

 

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
Do mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení:  

p. Ján Škandík, p. Zdenek Bránik 

Do volebnej komisie boli navrhnutí a schválení: 

p. Adriana Ďureje, p. Miroslav Synko 

 

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií 
 

Zriadenie obecnej rady - starosta oboznámil poslancov s § 14 zákona o možnosti zriadenia 

obecnej rady. V zmysle platného Štatútu obce sa obecná rada nezriaďuje. 

 

Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve: 

- v zmysle § 15 zákona 

a) komisia finančná a správy majetku – predseda Miroslav Synko , členovia Zdenek Bránik, 

Adriana Ďureje  

b) komisia kultúry a športu – predseda  Adriana Ďureje, členovia  Miroslav Šemrinec,   Zdenek 

Bránik 

- v zmysle  čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
c) komisia na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík, členovia Miroslav Synko  

    a Miroslav Šemrinec 

- v zmysle § 11 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach 

d) komisiu na vybavovanie sťažností  

predseda Ján Škandík, členovia Zdenek Bránik, Adriana Ďureje, náhradník Miroslav Synko 

 

12)   Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 

Návrh rozpočtu na roky 2023- 2025 predložil poslancom starosta obce. Celkový rozpočet obce 

Kocurany bol navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 413.570,- €. Rozpočet bol zostavený na základe 

zhodnotenia rozpočtov z predchádzajúcich rokov 2021 a 2022 a očakávaných príjmov v roku 2023. 

V návrhu rozpočtu nie sú zapojené mimorozpočtové zdroje.  

 

 

 



Celkový sumár rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti  na rok 2023: 

 

Príjmy bežného rozpočtu:                   272.901,-  € 

Výdavky bežného rozpočtu:               272.901,-  € 

 

Návrh bežného rozpočtu obce je vyrovnaný. 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu:             80.500,-  € 

Výdavky kapitálového rozpočtu:         80.500,-  € 

 

Návrh kapitálového rozpočtu je vyrovnaný. 
 

Príjmové finančné operácie:                 60.169,-  € 

Výdavkové finančné operácie:             60.169,-  € 

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 je vo výške 413.570,- € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. 

Na rok 2024 je navrhnutý  rozpočet vo výške 362.858,- €  v príjmovej aj výdavkovej časti a na rok 

2025 vo výške 375.105,- €  v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. 

 

Predložený návrh bo zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce ako aj na webovom 

sídle obce dňa: 28.11.2022 Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025, zobrali poslanci na vedomie.  

 

 

13) Rôzne 
- Starosta obce informoval poslancov o posledných plánovaných kultúrnych akciách: 

Mikuláš – dňa 9.12.2022 o 15,30 v sále KD Kocurany  

Vianočné trhy – dňa 18.12.2022 o 14,00 hod – vystúpenie speváckej skupiny Hrabovka, detí z MŠ 

Kocurany a FS Sielnica Lazany . 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie plánované kultúrne akcie. 

 

14) Diskusia 
prebiehala počas rokovania pri jednotlivých bodoch programu 

 

15) Záver 
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce. 

 

 

 

V Kocuranoch 28.11.2022   Zapísala:  .................................................... 

        Vladimíra Beňadiková 

 

 

 

         

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

     Zdenek Bránik                                Ján Škandík 
 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, 

konaného dňa 28.11.2022  

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

   

 Uznesenie č. 755/ 1 /2022  v ktorom berie na vedomie:   
 

a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré predložila predsedníčka MVK p. Jana 

Kotríková. 

b) vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Vojtecha Čičmanca 

c) informáciu o menovaní Jána Škandíka za zástupcu starostu obce 

d) informáciu o nezriadení obecnej rady v zmysle Štatútu obce 

e) návrh rozpočtu obce Kocurany na roky 2023 a 2025. Návrh rozpočtu na rok 2023 je vo 

výške 413.570,- €, a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. 

f) plánované kultúrne akcie: Mikuláš – dňa 9.12.2022 o 15,30 v sále KD Kocurany a Vianočné 

trhy – dňa 18.12.2022 o 14,00 hod na Námestí Kocurany. 

  

        hlasovanie poslancov: za:                  5 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomní:    0 

 

 

Uznesenie č. 756 / 1 /2022  v ktorom určuje: 

 

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutí OZ pani Mgr. Vladimíru Beňadikovú 

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

                     p. Ján Škandík 

  

        hlasovanie poslancov: za:                  5 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomní:    0 

 

 

Uznesenie č. 757 / 1 /2022  v ktorom konštatuje, že:   
 

a) novozvolený starosta obce Kocurany Ing. Vojtech Čičmanec zložil podľa § 13 zákona 

predpísaný sľub starostu obce 

b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Kocuranoch Zdenek Bránik, Adriana Ďureje, 

Miroslav Synko, Miroslav Šemrinec a Ján Škandík, zložili podľa § 25 ods. 1 písm. a) a § 26 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

  

 

        hlasovanie poslancov: za:                  5 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomní:    0 

 

 

 



Uznesenie č. 758/ 1 /2022  v ktorom schvaľuje:   
 

a) program rokovania I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky: 

8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ 

9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce 

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií 

12) Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 

13) Rôzne 

14) Diskusia 

15) Záver 

    

          hlasovanie poslancov: za:                 5 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomní:    0 

 

 

Uznesenie č. 759/ 1 /2022  v ktorom zriaďuje: 

 

a) komisiu finančnú a správy majetku  

b) komisiu kultúry a športu  

c) komisiu na ochranu verejného záujmu 

d) komisiu na vybavovanie sťažností 

 

   hlasovanie poslancov: za:                  5 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomní:    0 

 

 

 

Uznesenie č. 760/ 1 /2022  v ktorom volí: 

 

a) mandátovú a návrhovú komisiu v zložení - Ján Škandík, Zdenek Bránik 

b) volebnú komisiu v zložení - Adriana Ďureje, Miroslav Synko 

 

v zmysle § 15 zákona 

c) komisiu finančnú a správy majetku – predseda Miroslav Synko , členovia Zdenek Bránik, 

Adriana Ďureje  

d) komisiu kultúry a športu – predseda  Adriana Ďureje, členovia  Miroslav Šemrinec,   Zdenek 

Bránik 

 

v zmysle  čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

e) komisiu na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík , členovia Miroslav Synko  

    a Miroslav Šemrinec. 

 

v zmysle § 11 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach 

f)  komisiu na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík, členovia Zdenek Bránik, Adriána   

     Ďureje, náhradník Miroslav Synko 

 

 

         



 

 

 

 

        hlasovanie poslancov: za:                  5 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomní:    0 

 

 

 

Uznesenie č. 761/ 1 /2022  v ktorom poveruje: 

 

a) poslanca Jána Škandíka zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5      

     proti:  0      

     zdržali sa: 0      

     neprítomný: 0 

     

 

 

 

V Kocuranoch 28.11.2022                             Zapísal: ........................................... 

           Vladimíra Beňadiková 

 

 

 

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

   Zdenek Bránik          Ján Škandík        

 

 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Vojtech Čičmanec 


