
Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
 dňa 27. 03. 2015 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o budovaní kanalizácie v obci
3) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2014

           Schválený rozpočet na rok 2015
           Investičné zámery na obdobie 2015 - 2018

4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2015
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2015“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany 
dňa 27. 03. 2015 v Kultúrnom dome.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia 
bol  43 občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o budovaní kanalizácie v obci
3) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2014

             Schválený rozpočet na rok 2015
             Investičné zámery na obdobie 2015 - 2018

4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2015
5) Informácia o hospodárení Obecné služby s.r.o. Kocurany
6) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2015 “
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Záver

1) Verejné  stretnutie  otvoril  starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Privítal  prítomných
občanov a hostí Ing. Rastislav Krčmárik, generálny projektant kanalizácie, Ing. Jozef Hrabár,
stavbyvedúci dodávateľa COMBIN Banská Štiavnica. Oboznámil s programom stretnutia. 

2)  Informácie o budovaní kanalizácie v obci
V úvode  podal  krátke  informácie  starosta  obce.  Jednotlivé  obce  boli  začlenené  do
aglomerácií, aby sa splnili dohodnuté záväzky a mohli čerpať zdroje z operačných programov
EÚ.  V rámci  okresu  Prievidza  bolo  vytvorených  6  aglomerácií,  pričom  naša  obec  bola
začlenená  do  aglomerácie  Prievidza,  Bojnice,  Opatovce  n.N.  a Kocurany  s počtom
obyvateľov nad 10 tis..  O projekte odkanalizovania sa diskutovalo na viacerých verejných
stretnutiach  s občanmi  obce,  dňa  1.10.2009 aj  za  účasti  pracovníkov  STVS.  Na stretnutí
občanov obce  dňa  1.3.2013 sa spoločne  rozoberali  rôzne  argumenty  výstavby splaškovej
kanalizácie.  Termín na odkanalizovanie aglomerácií nad 10 tis. EO je rok 2015. Na výstavbu
kanalizácie bola vyhlásená výzva MŽP SR, v ktorej bola STVS a.s. Banská Bystrica úspešná,
prebehlo výberové konanie na dodávateľa stavby a pre Obec Kocurany to bude COMBIN
Banská Štiavnica. Potom  o projekte rozprával Ing. Krčmárik, spôsob budovania a pripájania
sa k revíznym šachtám, ktoré budú vyústené na hranicu jednotlivých pozemkov. Projekt do
projektu  zapracoval  aj  požiadavky  občanov,  ktorí  sa  chcú  pripojiť  spoločnou  vetvou.
Stavbyvedúci  rozprával  o  vytýčení  stavby,  o  komunikácií  s  občanmi ohľadom budovania
revíznych  šácht  a  pripájania  sa  jednotlivých  domácností.  Potom  nasledovala  diskusia  a
otázky občanov.
– Ondrej Hianik – ako to bude s dažďovou vodou a za čo sa bude platiť
            teraz sa bude budovať samostatná splašková kanalizácia, platiť sa bude na základe  
            vodného
– Anna Paulusová – či sa bude môcť pripojiť aj vlastník nehnuteľnosti, ktorý nemá  
            vodovodnú prípojku
            áno, bude platiť po dohode s prevádzkou – paušálny poplatok
– Jaroslav Kravčuk – ako to bude s materiálom, hadice a čerpadlá, či bude nejaká  
            dotácia
            dotácia na materiál na súkromnom pozemku nebude, ale vieme zabezpečiť spoločný 
            nákup materiálu, či už hadice alebo kalové čerpadla podľa záujmu občanov



– Jozef Môťovský – do kedy sa budú musieť občania napojiť na kanalizáciu
              do 6 mesiacov po kolaudácií stavby
-             Ing. Dušan Mazáň – ako bude zabezpečená doprava
              dodávateľ sa bude riadiť schváleným projektom dopravného značenia, v prípade 
              potreby budú pripravené oceľové platne na prekrytie výkopov a prejazd vozidiel
Po otázkach občanov starosta poďakoval hosťom za účasť na stretnutí.
 
3) Informácie o hospodárení  s rozpočtom za rok 2014, rozpočet 2015, investičné zámery
2015-2018

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2014

Hospodárenie obce k  31.12. 2014
Príjmy     Výdavky

Výnos dane z príjmov 68 972,81 € Správa obce 43 963,19 €
Daň z nehnuteľností 20 985,74 € elektrická energia 3 082,48 €
Daň za psa 474,25 € vodné 5 950,54 €
Komunálny odpad 9 511,73 € poštovné, telefóny 869,43 €
Ostatné miestne dane 308,53 € drobný materiál 2 372,29 €
Prenájom – byty, pozemky, KD 88 838,19 € Kanc. , čistiace potreby, rekl. mat 2 182,25 €
Ostatné prenájmy 509,38 € školenia, členské príspevky 363,16 €
Správne poplatky 373,07 € Všeob. a špeciálne  služby 11 175,80 €
Úhrada za cintorín a hr. miesta 736,00 € Úver, úroky, poplatky banke, iné 57 563,57 €
Ostatné úhrady 711,06 € Vývoz a uloženie odpadu 10 656,95 €
Úroky a poistné plnenie 56,76 € Kultúrne podujatia – stoly a stol. 3 111,22 €
Ostatné príjmy 2 196,65 € Nákup pozemkov 300,00 €
Dotácie na pren.kompetencie a voľby 2 633,66 € Požiarna ochrana 1 197,93 €
Dotácie z VÚC 0,00 € Investície -cintorín, opr. kanála 4 242,40 €
Granty 300,00 € Ostatné výdavky 6 077,07 €
Spolu príjmy 196 607,83 € Spolu výdavky 153 108,28 €
Rozdiel príjmov a výdavkov 43 499,55 €

O podrobnom plnení  rozpočtu vrátane finančných operácií,  budú občania informovaní  po
schválení  záverečného  účtu  obce  na  zastupiteľstve  v máji  2015.  Všetky dokumenty  budú
zverejnené aj na stránkach obce.

Schválený rozpočet na rok 2015
Na I.  zasadnutí  OZ dňa 12.12. 2014 bol  schválený rozpočet obce na rok 2015 v štruktúre bežné,
kapitálové a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.

Príjem:                                      €               Výdaj:                       €
podielové dane                          68.000                       ochrana pred požiarmi                     1.300
poplatky za odpad                      9.600  poplatky, služby, telefón, energie  51.524
poplatok za psa                         480               poistenie majetku           960
daň z nehnuteľnosti                          20.600  nákup strojov, materiálu         6.240
poplatky a úhrady                               3.256                 správa obce                   35.500 
prenájom majetku                             91.500  odvody do poisťovní, DÚ      13.500
úroky                            50  príspevok na spol. úrad Bojnice       1.500
transfery zo ŠR                       3.010  vývoz odpadu                   12.900
kapitálové príjmy                               3.500                kultúra, šport, sociálne zabezp.         8.800
ostatné príjmy                        100                       ostatné výdavky,       63.276
finančné operácie                             40.404                         finančné operácie                             45.000 

Spolu:                               240.500                                           240.500



Investičné zámery na obdobie 2015 - 2018: 
- gravitačná kanalizácia obce so zaústením do ČOV Prievidza 
- vybudovanie vodojemu STVS a.s. Banska Bystrica – projektová dokumentácia
- zlepšenie mobilného signálu Orange
- športový areál – dorobiť drevený altánok, zámkova dlažba k bufetu, prístavba skladu
- štúdia na výsadbu zelene pri bytovkách
- dobudovanie kamerového systému – športový areál, cintorín, bytovky, vstup do obce
- nátery autobusových zastávok, osadenie smetných košov, zákaz fajčiť
- doplniť do kuchynky – priamo výhrevnú elektrickú stolicu (konvektomat)
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, 
- vybudovanie chodníkov po obci – projektová dokumentácia
- vytvorenie oddychových miest v obci - okolie studní, lavičky 
- príprava územia na rozšírenie dopravných komunikácií (aj smerom k MITANI) a výstavba
   infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov, nová ulica
- energetické zhodnotenie budov - výmena okien, fasáda, strecha - budova bývalej školy
- príprava a realizácia projektu na urnový háj, ozvučenie pri pohreboch, 
- úprava a osadenie autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie, obrubníky
- vybudovanie vodojemu STVS a.s. Banská Bystrica –  realizácia
- vybudovanie chodníkov po obci - realizácia
- pokračovanie bytovej výstavby (podľa záujmu o byty)
- prepojenie chodníkom a zeleňou nového a starého cintorína
- vybudovať priestor na bicyklovanie, (korčule) - cyklotrasa
- vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí
- budovanie turistických chodníkov (Bojnice, Opatovce n.N, Šútovce, Kocurany)
- spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N.
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky

4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2015
Starosta informoval  prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného
plánu  na  rok  2015.  Medzi  tradičné  podujatia  patrí  stavania  mája,  Deň  matiek  a súťaž
o najchutnejší  koláč  našej  mamy,  MDD,  návšteva  družobnej  obce  Lukoveček,  Rozlúčka
s prázdninami,  futbalový  turnaj  o pohár  starostu  a návšteva  z Lukovečka,  stretnutie
s jubilantmi a dôchodcami z obce, Mikuláš a vianočné koledy.

5) Informácia o hospodárení Obecné služby s.r.o. Kocurany
Starosta informoval o činnosti spoločnosti za rok 2014 a hospodárskom výsledku spoločnosti.
Spoločnosť za rok 2014 dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením – zisk v sume 361.70
€ .  Zmenou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 46b bola zavedená daňová licencia
právnickej osoby. Daňovou licenciou je minimálna daň v našom prípade je to suma 960,- eur.
Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení  je strata  598,30 eur.
Stratu navrhujeme preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

6) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2014“
V tomto  roku  vyhlasujeme   ďalší,  12.ročník  súťaže  „Moja  záhradka,  môj  dom -  2015.“
V priebehu mesiaca máj a začiatkom júna budú vyfotené vybrané predzáhradky a priečelia
rodinných domov. Fotografie budú potom vystavené na nástenke v 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“ .
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.



7) Rôzne

– Starosta oboznámil prítomných o problémoch s pracovnou silou v obchode Koruna,
znižuje sa počet zákazníkov, klesajú tržby, hroziaci odchod Koruny s.r.o. s obce
– Prítomní  boli  informovaní  o  skončení  zmluvy  o  prevádzkovaní  pohrebiska  s  PS
SUSAN – Zuzana Komžíková, rokuje sa s pohrebnou službou PARTE s.r.o s Bojníc
– Informácie  o ukončení  pozemkových úprav,  zapisovanie  nového stavu do katastra
nehnuteľností, budú sa prehodnocovať nájomné zmluvy (napr. RDP Koš...)
– Informácia o novom spôsobe zberu papiera – výkup papiera, alebo proti hodnota v
podobe toaletného papiera, vreckoviek, utierok
– Informácia o pripravovanom zbere obnoseného šatstva od pondelka 30.3. do 2.4.2015

8) Diskusia
-   Antónia  Hepnerová  –  vyslovila  požiadavku,  že  by  sa  mohli  na  cintoríne  dobudovať
sociálne zariadenia, bude sa riešiť súčasne s odkanalizovaním – vybudujú sa WC, doteraz to
bol problém, nakoľko v obci nebola kanalizácia
- Ing. Dušan Mazáň – mal požiadavku na zakúpenie lisov do domácnosti na lisovanie PET
fliaš, nakoľko občania dávajú do vriec celé fľaše, tu sa zvýši osveta medzi občanmi,  aby
jednoducho ručne fľašu pokrčili,  v prípade potreby si  môžu občania  vyzdvihnúť prázdne
plastové vrecia na obecnom úrade
- Lubomír  Kliniec – vyjadril obavu, že vybudovaním chodníkov po obci vznikne povinnosť
pre občanov starať sa o čistotu chodníka v zimnom období

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

V Kocuranoch  27. 3.2015

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec
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