
Pozvánka na  prerokovanie pozemkových úprav a verejné stretnutie s občanmi obce 
Kocurany dňa 12. 03. 2014 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 16.30 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Prerokovanie pozemkových úprav
3) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2013

           Schválený rozpočet na rok 2014
           Zámery pre rok 2014

4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2014
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2014“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z  prerokovania pozemkových úprav a verejného stretnutia s občanmi obce 
Kocurany dňa 12. 03. 2014 v Kultúrnom dome.

.
Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia 
bol  41 občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Prerokovanie pozemkových úprav
3) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2013

             Schválený rozpočet na rok 2014
             Zámery pre rok 2014

4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2014
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2014“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

1) Verejné  stretnutie  otvoril  starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Privítal  prítomných 
občanov, oboznámil ich s programom stretnutia. 

2)  Prerokovanie pozemkových úprav
Stav  prác  ohľadom  pozemkových  úprav  predstavila  Ing.  Krchňavá,  pracovníčka 
spracovateľskej  spoločnosti. Prítomní  boli  formou  počítačovej  prezentácie  na  plátne 
informovaní o stave pozemkových úprav.

Priebeh doposiaľ uskutočnených prác:
 Zakladanie bodového poľa
 Vytýčenie, prešetrenie a označenie hranice obvodu PÚ
 Mapovanie polohopisu a určovanie druhov pozemkov
 Mapovanie výškopisu
 Register pôvodného stavu
 MÚZES a VZFUÚ
 Zásady na umiestnenie nových pozemkov
 Plány spoločných zariadení a opatrení

Momentálne sa nachádzame v etape :
Rozdeľovací  plán  vo  forme  umiestňovacieho  a  vytyčovacieho  plánu.  Predpokladané 
ukončenie projektu je marec 2015, so zápisom nového stavu do katastra nehnuteľností.

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov:
 Veľká rozdrobenosť pozemkov                
 Maximálne dodržiavanie kritéria primeranosti podľa projektových blokov
 Najmenší pozemok na PP = 400 m2
 Les – spoluvlastníctvo – Lesné a pozemkové združenie Kocurany
 Spoločné zariadenia a opatrenia: NEPRISPIEVAJÚ VLASTNÍCI
                                                           Prispieva SPF a hlavne OBEC
 Schválené spoločné zariadenia a opatrenia (slúžia vlastníkom pozemkov): ekologické 

– ochrana pre eróziou a komunikačné – prístupy ku pozemkom, výmera 12,8 ha
 Schválené verejné zariadenia a opatrenia: verejné (slúžia všetkým obyvateľom obce) 

– starý cintorín a školská záhrada, výmera 0,4 ha
 Blok pozemkov za intravilánom: len tí vlastníci, ktorí majú v daných blokoch nárok



Po  prezentácií  a vystúpení  starostu  obce,  mali  prítomní  možnosť  k danej  problematike 
diskutovať a zároveň boli informovaní, že každý účastník pozemkových úprav bude pozvaný 
na osobné prerokovanie, ktoré bude v termíne od 17.3.2014 v kultúrnom dome Kocurany.

3) Informácie o hospodárení  s rozpočtom za rok 2013, rozpočet 2014, zámery 2014

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2013

Hospodárenie obce k  31.12. 2013
Príjmy     Výdavky

Výnos dane z príjmov        60 546,78 € Správa obce       47 725,19 € 
Daň z nehnuteľností        21 054,50  € elektrická energia       1 109,14 €
Daň za psa            487,47  € vodné     6 183,61 €
Komunálny odpad          9 035,08 € poštovné, telefóny     877,33 €
Ostatné miestne dane             260,26 € drobný materiál     674,12 €
Prenájom – byty, pozemky, KD        88 553,79  € Kanc. a čistiace potreby     585,75 €
Ostatné prenájmy              403,86 € školenia, členské príspevky      489,70 €
Správne poplatky             706,00 € Všeob. a špeciálne  služby     11 661,68 € 
Úhrada za cintorín a hr. miesta             880,00 € Úver, úroky, poplatky banke, iné     56 850,21 € 
Ostatné úhrady             748,11 € Vývoz a uloženie odpadu       10 134,81 € 
Úroky a poistné plnenie             481,04 € Kultúrne podujatia – stoly a stol.         8 541,50 € 
Ostatné príjmy             - € Nákup pozemkov       3 908,97 €
Dotácie na pren.kompetencie a voľby          1 314,98 € Požiarna ochrana        1 366,85 €
Dotácie z VÚC          1 500,00 € Investície - centrum obce  14 002,59 €
Granty             250,00 € Dotácie - kaplnka       1 000,00 €
Spolu príjmy    186 221,87  € Spolu výdavky     165 111,45 €
Rozdiel príjmov a výdavkov      21 110,42 € 

Od posledného stretnutia v októbri 2013 boli  ešte dokúpené stoly a stoličky do KD a tiež 
v spolupráci cirkvou do kaplnky. O podrobnom plnení rozpočtu vrátane finančných operácií, 
budú občania  informovaní  po  schválení  záverečného  účtu  obce  na  zastupiteľstve  v apríli 
2014. Všetky dokumenty budú zverejnené aj na stránkach obce.

Schválený programový rozpočet na rok 2014

Na  27.  zasadnutí  OZ  dňa  11.12.  2013  bol  schválený  programový  rozpočet  obce  na  rok  2014 
v štruktúre bežné, kapitálové a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako 
vyrovnaný.

Príjem:                                      €               Výdaj:                       €
podielové dane                          67.506                       ochrana pred požiarmi                     1.200
poplatky za odpad                      9.100  poplatky, služby, telefón, energie  34.360
poplatok za psa                         500               poistenie majetku           960
daň z nehnuteľnosti                          20.900  nákup strojov, materiálu         4.600
poplatky a úhrady                               3.420                 správa obce                   37.500 
prenájom majetku                             91.500  odvody do poisťovní, DÚ      14.625
úroky                            50  príspevok na spol. úrad Bojnice       1.400
transfery zo ŠR                       4.650  vývoz odpadu                   13.400
kapitálové príjmy                               3.000                kultúra, šport, sociálne zabezp.         9.000
ostatné príjmy                        100                       ostatné výdavky, úver       51.840
finančné operácie                             35.234                         investície +finančné operácie           67.075   
Spolu:                               235.960                                           235.960



Zámery a ciele pre rok 2014 sú nasledovné: 
- oplotenie starého cintoríne, na novom cintoríne oprava oplotenia, príprava projektu na    
   urnový háj, ozvučenie pri pohreboch, osadenie nového kríža
- oprava a náter strechy na budove bývalej školy 
- úprava okolia autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie a osadenie obrubníkov
-  nátery autobusových zastávok a lavičiek na ihrisku a pri bytovke
- pripraviť zámer zavedenia kamerového systému v obci, s umiestnením kamier na námestí,  
   pri ihrisku a pri bytovke – áno/nie
K predloženým informáciám neboli otázky.

4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2014
Starosta informoval  prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného 
plánu  na  rok  2014.  Medzi  tradičné  podujatia  patrí  stavania  mája,  Deň  matiek  a súťaž 
o najchutnejší  koláč  našej  mamy,  MDD, návšteva  družobnej  obce  Lukoveček  (v  termíne 
28.-29.6.2014),  oslavy  15.  výročia  založenia  JDS  a 10.  výročia  Hrabovky,  Rozlúčka 
s prázdninami,  futbalový  turnaj  o pohár  starostu  a návšteva  z Lukovečka,   stretnutie 
s jubilantmi a dôchodcami z obce, Mikuláš a vianočné koledy.
Fungujú dobre aj naši hasiči, pripravujú ukážky zo svojej činnosti.

5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
V tomto  roku  vyhlasujeme   ďalší,  11.ročník  súťaže  „Moja  záhradka,  môj  dom -  2014.“ 
V priebehu mesiaca máj a začiatkom júna budú vyfotené vybrané predzáhradky a priečelia 
rodinných domov. Fotografie budú potom vystavené na nástenke v našom obchode. Každý 
občan  a návštevník  obce  svojim  hlasom  bude  môcť  rozhodnúť,  ktorá  predzahrádka 
alebo priečelie domu je najkrajšie. Ďalšie hlasovanie bude počas kultúrnych a spoločenských 
podujatí  organizovaných  obcou.  Posledné  hlasovanie  bude  v auguste  na  „Rozlúčke 
s prázdninami“ dňa 23. augusta 2014. Aj v tomto ročníku bude uplatnené pravidlo,  že do 
súťaže  nebudú  fotografované  záhradky,  ktoré  boli  v predchádzajúcom  období  už  trikrát 
ocenené.  Podľa  počtu  platných  odovzdaných  hlasov  komisia  stanoví  poradie  a  prvé  tri 
najkrajšie predzáhradky budú odmenené vecnými cenami na verejnom stretnutí občanov na 
jeseň tohto roka.

6) Rôzne
-  Starosta  oboznámil  prítomných  o povinnosti  od  1.1.2013  zabezpečiť  nakladanie 
s biologickým rozložiteľným odpadom ako sú tráva, konáre, zvyšky  vznikajúce pri príprave 
jedál v domácnostiach. 
Zároveň  boli  prítomní  oboznámení  s ponukou  odkupovania  opotrebovaných  rastlinných 
olejov  z domácností.  Kontajnery  na  oleje  budú  umiestnené  pri  OcÚ  a v  bytovkách.  Pri 
obchode je tiež umiestnený celoročne kontajner na textil, topánky a hračky. 
- Odpad – situácia s TEZASom – vývoz odpadu na skládku do Handlovej, robíme prieskum 
trhu  aj  s firmami  Márius  Pedersen,  T+T Žilina,  ktorá  vozí  do Žiaru  n.Hronom alebo  do 
Hričova pri Žiline, zvýšenie ceny za odpad zo 17,48 € na 18,25 €
Separovaný zber: - prebieha zber elektroodpadu
                             - bude zber starého šatstva od 31.3. do 7.4.2014
                             - budú pristavené VOK okolo veľkej noci
- Starosta informoval prítomných o činnosti spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za 
rok 2013, o výsledku hospodárenia. Spoločnosť za rok 2013 dosiahla hospodársky výsledok – 
stratu  v  sume  4  583,10  €.   Stratu  navrhujeme  čiastočne  pokryť  nerozdeleným  ziskom 
minulých období vo výške 874,50 € a zvyšok v sume  3 708,60 € preúčtovať na neuhradenú 
stratu minulých období.



-  Prítomní  boli pozvaní  na  valné  zhromaždenie  vlastníkov  lesných  pozemkov,  ktoré  sa 
uskutoční v sobotu 22.3.2014 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.
-   RDP Koš buduje oplotky na prenajatých pozemkoch,  už sme namietali  na montáž  pri 
bytovkách,  budú posunuté k napájadlu,  v pláne sú oplotky aj  na iných plochách z dôvodu 
škôd od divej zveriny
- prenájom pozemkov (orná pôda a lúky)  – zatiaľ  je to  Agrohelpek Šútovce a RDP Koš, 
prenájom za nízke ceny. Obec plánuje vykonať prieskum na prenájom pozemkov a zistiť aj 
iné ceny za prenájom nehnuteľností.
- ponúkame na predaj DVD z minuloročných osláv 900. výročia obce a samozrejme aj knihy
- informácia o možnosti odkúpenie vyradených stolov a stoličiek z kultúrneho domu

7) Diskusia
-   Daniela  Slámová  –  vyslovila  požiadavku,  aby  sa  pripravované  stretnutia  a  podujatia 
zverejňovali  aj  na info tabuli  obce,  nakoľko chodí do práce na zmeny a nie vždy počuje 
obecný rozhlas – bude sa zverejňovať
- Elena Turčániová – pýtala  sa na kanalizáciu v obci – projekt odkanalizovania obce bol 
podaný STVS a.s.  Banská  Bystrica  podaný na MŽP SR,  momentálne  prebieha  výberové 
konanie na dodávateľa stavby, ak budú ďalšie informácie, verejnosť bude informovaná
- Anton Kliniec –namietal voči pohybu ťažkého kamióna po obci, navrhol vybudovať novú 
otoč v obci, aby nemusel kamión prechádzať celú obec

8) Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.

V Kocuranoch  12. 3.2014

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec
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