
Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kocuranoch 

konaného dňa 14.12.2022 
 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny. 

 

PROGRAM:  
 1) Otvorenie zasadnutia 

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

      4) Žiadosti občanov 

      5) Schválenie rozpočtu na roky 2023 – 2025 

          Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025   

 6) Schválenie VZN č. 95/2022 o miestnych daniach a poplatku 

 7) Schválenie VZN č. 96/2022 MŠ zmena finančného pásma 

 8) Schválenie VZN č. 97/2022 MŠ určenie výšky finančných zdrojov 

 9) Návrh investičného plánu na rok 2023 

10)Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku 

11)Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

12)Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 

13)Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023  

14) Rôzne 

15) Diskusia 

16) 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 4, ospravedlnený p. Ján 

Škandík. Poslanci pred rokovaním dostali návrhy prerokovaných materiálov elektronickou poštou. 

 

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

Miroslav Synko a p. Miroslav Šemrinec.  

 

3) Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

Pôvodný bod č.  4) Žiadosti občanov, navrhol starosta obce zmeniť na - Návrh VI. zmeny rozpočtu 

na rok 2022. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh na úpravu programu zasadnutia v bode 4) Návrh 

VI. zmeny rozpočtu na rok 2022. 

 

4) Návrh VI. zmeny rozpočtu na rok 2022. 

Starosta predložil čerpanie rozpočtu k 31.10.2022, spracované  spoločnosťou p. Ing. Hýbla, Banská 

Bystrica. Vzhľadom na potrebné úpravy jednotlivých položiek na strane príjmov aj výdavkov 

následne starosta predložil návrh na VI. úpravu rozpočtu. Príjmová aj výdavková časť v bežnom 

rozpočte bola navýšená podľa reálneho plnenia z dôvodu zvýšenia príjmovej časti v celkovej sume: 

2.903,- eur. Podrobné zmeny rozpočtu sú definované v Dôvodovej správe, ktorá tvorí súčasť 

zápisnice. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili VI. zmenu rozpočtu na rok 2022.  

 

 

 

 

 



5) Schválenie rozpočtu na roky 2023 – 2025 

    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  na roky 2023 - 2025 
Návrh rozpočtu na rok  2023 a 2024, 2025 bol zverejnený podľa platnej legislatívy 15 dní pred 

zasadnutím OZ. Počas doby zverejnenia bol návrh upravený do konečnej podoby z dôvodu 

správneho vykazovania príjmov a výdavkov z iných ako vlastných zdrojov. Konečná podoba v časti 

bežného rozpočtu zostáva v rovnakej výške na strane príjmov aj výdavkov. S predloženým  

návrhom so zapracovanými zmenami na rok 2023 po jednotlivých položkách boli prítomní poslanci 

oboznámení starostom. Zapojenie rezervného fondu pre čerpanie kapitálových výdavkov v roku 

2023 je navrhnuté vo výške: 47.200,- €. 

 

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

Príjmy bežného rozpočtu:                   332.902,-  € 

Výdavky bežného rozpočtu:               272.733,-  € 

Prebytok bežného rozpočtu:                 60.169,-  € 

Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový. 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu:                       0,-  € 

Výdavky kapitálového rozpočtu:           47.200,-  € 

Schodok kapitálového rozpočtu:        -  47.200,-  € 

Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový. 
 

Príjmové finančné operácie:                 47.200,-  € 

Výdavkové finančné operácie:             60.169,-  € 

Hospodárenie finančných operácií:    - 12.969,-  € 

K návrhu rozpočtu na rok 2023 predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Topoľská, ktorá 

skonštatovala, že zverejnený návrh rozpočtu na rok 2023 bol spracovaný v súlade  so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi zákonom č. 523/2004 Z.z. a odporúča jeho schválenie. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 bol vo výške 414.602,- €, ako vyrovnaný v príjmoch i výdavkoch. 

Schvaľovaný rozpočet je upravený o cudzie zdroje, v bežnej časti rozpočtu nezmenený, úprava sa 

týka kapitálovej časti a finančných operácií. Celková suma schvaľovaného rozpočtu je vyrovnaná 

v príjmovej  aj výdavkovej časti: 380.102,- €. 

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

Na rok 2025 je navrhnutý rozpočet vo výške 375.105,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. 

Prílohou zápisnice je  rozpočet v tabuľke podľa príjmov a výdavkov.  

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce 

na roky 2024 -2025. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2023 a vzali na vedomie rozpočet na 

roky 2024 a 2025. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zapojenie rezervného fondu na kapitálové výdavky pre 

rok 2023 vo výške: 47.200,- €. 

 

6) Schválenie VZN č. 95/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny  

    a drobný stavebný odpad 

 

Obec zverejnila návrh VZN č. 95/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

a drobný stavebný odpad. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia sadzby jednotlivých 

miestnych daní a poplatkov v obci Kocurany. Od roku 2023 Obec Kocurany zvyšuje: 

Daň zo stavieb na: 

0,15 €  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe  

0,15 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby  pre  vodné  hospodárstvo okrem stavieb na 

skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie, a  stavieb na  administratívu, 

1,50 € za priemyselné stavby  slúžiace energetike, stavby   slúžiace   stavebníctvu vrátane stavieb na 

skladovanie a  administratívu, 

1,50 € za stavby  na ostatnú  podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 



Daň za psa – dochádza k úprave zníženej sadzby dane pre psa chovaného v rodinnom dome na 10,- 

€/psa/rok. 

Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad – sadzba poplatku sa upravuje na  0,07 €/deň, 

č.j. úroveň 25,55 €/občan a rok. 

Zvyšné doplnky a zmeny sú súčasťou Dôvodovej správy, ktorá bola riadne zverejnená spolu 

s návrhom VZN. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 95/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. 

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli jednohlasne na schválení VZN č.95/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. 

 

7) Schválenie VZN č. 96/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v   

    materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany  

Obec zverejnila návrh VZN č. 96/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany. Predmetom VZN sú 

poplatky za pobyt v MŠ Kocurany, režijné poplatky spojené s výdajom stravy a zaradenie MŠ do 

finančného pásma. Od roku 2023 obec zvyšuje: 

- mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na výšku 20,- € 

- režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni mesačne na výšku 15,- € 

- hodnota stravy v III. finančnom pásme sa mení na 2,10 € 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 96/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kocurany  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli jednohlasne na schválení VZN č.96/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kocurany  

 

8) Schválenie VZN č. 97/2022 o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

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

Obec zverejnila návrh VZN č. 97/2022 o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a     

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

vyčlenených finančných prostriedkov pre MŠ Kocurany z rozpočtu pre rok 2023 predstavuje sumu 

4554,61 €/dieťa/rok. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie zverejnený návrh VZN č. 97/2022 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 jednohlasne na schválení VZN č.96/2022 o určení  

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na žiaka, poslucháča a dieťa školy alebo 

školského zariadenia obce Kocurany 

 

9) Návrh investičného plánu na rok 2023 

Poslanci obecného zastupiteľstva mali k dispozícii návrh investičného plánu obce na rok 2023. 

Návrh plánu vychádzal z koncepčných dokumentov obce ako sú PHSR a KPSS obce. 

K predloženému návrhu investičného plánu na rok 2023 nebola predložená žiadna námietka ani 

pozmeňovací návrh.  

- rekonštrukcia náučného chodníka stanovište č. 2 Nižovec –realizované z dotácie.. 13.987,25 €                                        

- vybudovanie „Detského ihriska Rodinka“ realizované z dotácie a vlastných           33.748,-   € 

- oplotenie MŠ a výsadba „medonosných“ stromčekov (agát, lipa, javor, gaštan)         2.500,-  € 

- „Zriadenie obecného múzea“ dotácia z Programu obnovy dediny                              6.366,80 € 

- zmeny a doplnky UPD obce Kocurany č. 2 – len v prípade dotácie                            7.500,-- € 

- Projektová dokumentácia na bezbariérový prístup do OcÚ a KD, rozšírenie archívu obce 

- vybavenie výzbroj a výstroj DHZ Kocurany                                              

        

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili investičný plán na rok 2023. 

 



11) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku 

Starosta obce vydal Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022. Vymenoval členov Ústrednej 

inventarizačnej komisie:  

Predseda: Adriána Ďureje  Členovia: Vladimíra Beňadiková, Zdenek Bránik 

Dielčej inventarizačnej komisie: 

Predseda: Miroslav Synko  Členovia: Eva Špeťková, Ján Škandík 

Termín vykonania fyzickej inventarizácie stanovil od 16.12.2022 do 31.12.2022. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022  

 

12) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

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 obecného zastupiteľstva schválili plán činnosti hlavnej kontrolórky na I.  polrok 2023. 
 

 

13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v  I. polroku 2023 

Starosta oboznámil prítomných s návrhom plánu zasadnutí OZ na I. polrok 2023.  

Termíny zasadnutí OZ v I. polroku 2023 sú nasledovné: 

18.1., 22.2., 22.3., 19.4., 24.5., 21.6. 2023, v stredu o 18,00 hod v zasadačke obecného úradu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán zasadnutí na I. polrok 2023 bez pripomienok. 

 

14) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023 

Plán kultúrnych a športových podujatí mali poslanci k dispozícii na doplnenie.  

Január   -     Stolnotenisový turnaj         Termín: 1/2023 

Február –    Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou                            Termín: 18.02.2023 

Marec -        Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2023                   Termín: 3/2023  

Apríl   -         Stavanie Mája a hudobný programom                                        Termín: 30.04.2023 

Máj     -         Koštovka destilátov         Termín: 13.05.2023 

          Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy                 Termín:  14.05.2023  

-         Vychádzka do prírody spolu so Šútovcami,       Termín: 5/2023 

Jún –             Oslava MDD                                                                               Termín: 04.06.2023 

                      Návšteva z družobnej obce Lukoveček                 Termín: 6 – 7/2023  

Júl –              Nohejbalový turnaj                                                                     Termín: 16.07.2023 

August –       Rozlúčka s prázdninami                                                              Termín: 8/2023 

September – Hody, kultúrny program                                                             Termín: 10.09.2023 

Október –      Stretnutie - Mesiac úcty k starším a prijatie jubilantov             Termín: 18.10.2023 

-   Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou                                 Termín: 22.10.2023 

November  -  Lampiónový sprievod                                                                 Termín: 01.11.2023 

December –   Mikuláš,  rozsvietenie vianočného stromčeka                           Termín: 05.12.2023 

                   -   Vianočné trhy spojené s koledami                                             Termín: 17.12.2023 

Starosta poďakoval za pomoc pri organizovaní všetkých podujatí v obci počas roka 2022 a zároveň 

pripomenul, že v roku 2023 nás čaká oslava 910. výročia prvej zmienky o obci. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rámcový plán kultúrnych a športových podujatí na rok 

2023. 

 

15) Rôzne 
- Starosta informoval poslancov o čerpaní dovolenky na obecnom úrade od 23.12.2022 – 5.1.2023, 

tak isto o prerušení prevádzky v MŠ Kocurany v rovnakom období počas vianočných prázdnin. 

- Prerokovaná organizácia Vianočných trhov a kolied v obci. 

- Obec v roku 2021 aj 2022 podala žiadosť o dotáciu na spracovanie Územno-plánovacej 

dokumentácie obce Kocurany na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Podaná žiadosť nebola 

z dôvodu nedostatku dotačných finančných prostriedkov schválená. Z tohto dôvodu má obec zámer 

podať žiadosť o dotáciu na spracovanie ÚPD obce Kocurany aj v roku 2023. 



Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú podanie žiadosti o dotáciu na zmeny  a doplnky UPD 

obce Kocurany č.2.  

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia so záväzkom obce, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu obce Kocurany zmeny 

a doplnky č. 2“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú starostovi obce podať žiadosť na poskytnutie dotácie 

na spracovanie „Územného plánu obce Kocurany doplnok č.2“, v zmysle zákona č.226/2012 Z.z. 

o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v čo najkratšom 

termíne v príslušnom roku 2023. 

Obec eviduje žiadosti ohľadom zmien v územnom pláne obce Kocurany.   Zmeny a doplnky ÚPD 

obce Kocurany č.2 chce obec finančne riešiť prostredníctvom podania žiadosti na Ministerstvo 

dopravy SR o dotáciu na tento účel, nakoľko v súčasnej dobe nie je schopná ich finančne 

zabezpečiť z vlastných zdrojov. Celý proces zmien a doplnkov ÚPD č.2 bude zabezpečovať 

odborne spôsobilá osoba.  

 

14) Diskusia 
prebiehala počas rokovania pri jednotlivých bodoch programu. 

 

15) Záver 
Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce, poprial príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2023. 

 

 

 

V Kocuranoch 14.12.2022   Zapísala:  .................................................... 

        Vladimíra Beňadiková 

 

 

 

         

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

     Miroslav Synko                                Miroslav Šemrinec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery z rokovania 

 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Kocurany, 

konaného dňa 14.12.2022  

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch schvaľuje: 

 

   

 Uznesenie č. 762/ 2 /2022  v ktorom berie na vedomie:   
 

a) Rozpočet na roky 2024 a 2025 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Kocurany na rok 2024 – 2025 

c) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022 

 

        hlasovanie poslancov: za:                  4 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomný:    1 (Ján Škandík) 

 

 

Uznesenie č. 763 / 2 /2022  v ktorom určuje: 

 

a) zapisovateľku zápisnice zasadnutí OZ pani Mgr. Vladimíru Beňadikovú 

b) overovateľov zápisnice a záverov rokovaní OZ:  p. Miroslav Synko 

                     p. Miroslav Šemrinec 

  

        hlasovanie poslancov: za:                  4 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomný:    1 

 

 

Uznesenie č. 764 / 2 /2022  v ktorom schvaľuje:   
 

a)  upravený Program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022 

      4) Návrh VI. zmeny rozpočtu na rok 2022 

      5) Schválenie rozpočtu na roky 2023 – 2025 

          Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025   

 6) Schválenie VZN č. 95/2022 o miestnych daniach a poplatku 

 7) Schválenie VZN č. 96/2022 MŠ zmena finančného pásma 

 8) Schválenie VZN č. 97/2022 MŠ určenie výšky finančných zdrojov 

 9) Návrh investičného plánu na rok 2023 

10)Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku 

11)Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

12)Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 

13)Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023  

14) Rôzne 

15) Diskusia 

16) Záver 

b)  VI. úpravu rozpočtu na rok 2022 podľa prílohy 

c)  Rozpočet obce na rok 2023 ako vyrovnaný v príjmoch a výdavkoch v sume 380.102,- € 

 

 

 

 



 

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

Príjmy bežného rozpočtu:                   332.902,-  € 

Výdavky bežného rozpočtu:               272.733,-  € 

Prebytok bežného rozpočtu:                 60.169,-  € 

Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový. 

 
 

Príjmy kapitálového rozpočtu:                       0,-  € 

Výdavky kapitálového rozpočtu:           47.200,-  € 

Schodok kapitálového rozpočtu:        -  47.200,-  € 

Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový. 
 

Príjmové finančné operácie:                 47.200,-  € 

Výdavkové finančné operácie:             60.169,-  € 

Hospodárenie finančných operácií:    - 12.969,-  € 

 

d) zapojenie rezervného fondu na kapitálové výdavky pre rok 2023 vo výške: 47.200,- €. 

e)  Investičný plán obce na rok 2023 

- rekonštrukcia náučného chodníka stanovište č. 2 Nižovec – zámer bude realizovaný z dotácie 

z PPA                                                                                                                      13.987,25 € 

- vybudovanie „Detského ihriska Rodinka“ realizované z dotácie z MPSVaR  

a vlastných zdrojov obce                 33.748,-- € 

- oplotenie MŠ a výsadba „medonosných“ stromčekov (agát, lipa, javor, gaštan)   2.500,-- € 

- „Zriadenie obecného múzea v Obci Kocurany“ dotácia z Programu  

obnovy dediny                                                                                                          6.366,80 € 

- zmeny a doplnky UPD obce Kocurany č. 2 – len v prípade dotácie                       7.500,-- € 

- Projektová dokumentácia na bezbariérový prístup do OcÚ a KD, rozšírenie archívu obce 

- vybavenie výzbroj a výstroj DHZ Kocurany                                              

f)  Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok  2023 

g)  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v I. polroku 2023 

18.1., 22.2., 22.3., 19.4., 24.5., 21.6. 2023, v stredu o 18,00 hod v zasadačke obecného úradu. 

h) Rámcový Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023     

Január  -     Stolnotenisový turnaj        Termín: 1/2023   

Február –    Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou                           Termín: 18.02.2023 

Marec -        Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2023                  Termín: 3/2023  

Apríl   -        Stavanie Mája a hudobný programom                                        Termín: 30.04.2023 

Máj     -         Koštovka destilátov         Termín: 13.05.2023 

          Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy                 Termín:  14.05.2023  

-         Vychádzka do prírody spolu so Šútovcami,       Termín: 5/2023 

Jún –             Oslava MDD                                                                               Termín: 04.06.2023 

                      Návšteva z družobnej obce Lukoveček                 Termín: 6 – 7/2023  

Júl –              Nohejbalový turnaj                                                                     Termín: 16.07.2023 

August –       Rozlúčka s prázdninami                                                              Termín: 8/2023 

September – Hody, kultúrny program                                                             Termín: 10.09.2023 

Október –      Stretnutie - Mesiac úcty k starším a prijatie jubilantov             Termín: 18.10.2023 

-   Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou                                 Termín: 22.10.2023 

November  -  Lampiónový sprievod                                                                 Termín: 01.11.2023 

December –   Mikuláš,  rozsvietenie vianočného stromčeka                           Termín: 05.12.2023 

                   -   Vianočné trhy spojené s koledami                                             Termín: 17.12.2023 

 

        hlasovanie poslancov: za:                  4 

                                      proti:              0   

                                      zdržali sa:      0 

                                           neprítomný:   1 

 



b) Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch sa uznieslo na schválení: 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. 95/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad  pod číslom  765 / 2/2022  
 

   hlasovanie poslancov: za:                 4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. č. 96/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Kocurany pod číslom  766 / 2/2022  
 

   hlasovanie poslancov: za:                  4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 

 
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany číslo č. 97/2022 o určení  výšky finančných 

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

zariadenia obce Kocurany  pod číslom  767 / 2/2022  
 

   hlasovanie poslancov: za:                 4 

                                       proti:              0   

                                       zdržali sa:      0 

                                            neprítomný:   1 
 

      

Uznesenia č. 768/2/2022 v ktorom: 

I. súhlasí  

so záväzkom obce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie 

„Územného plánu obce Kocurany zmeny a doplnky č.2“, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia 

zmluvy o poskytnutí dotácie medzi  ministerstvom  a  žiadateľom  v zmysle § 4 ods. (2) zákona 

č.226 / 2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 

II. schvaľuje : 

v rozpočte obce Kocurany zabezpečiť vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo výške  20 % 

oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.  

III. odporúča : 

starostovi obce podať žiadosť na poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie „Územného plánu obce Kocurany zmeny a doplnky č.2“,, v  roku 2023. 

 

  hlasovanie poslancov:  za:                 4 

                                       proti:             0   

                                       zdržali sa:     0 

                                                 neprítomný:   1 

 

V Kocuranoch 14.12.2022                             Zapísal: ........................................... 

           Vladimíra Beňadiková 

 

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

   Miroslav Synko    Miroslav Šemrinec        

 

 

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

       Ing. Vojtech Čičmanec 


