
Pozvánka na  verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 16. 10. 2015 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2015

            Vyhodnotenie činnosti za rok 2015
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2015
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2015“
5) Informácie k budovaniu kanalizácie
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce 
konaného dňa 16. 10. 2015 v Kultúrnom dome.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny bol 43 občanov obce.

PROGRAM: 
      1)  Otvorenie 
      2)  Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2015

                        Vyhodnotenie činnosti za rok 2015
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2015
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2015“
5) Informácie k budovaniu kanalizácie
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

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

2) Informácie o hospodárení  za rok 2015, vyhodnotenie činnosti za rok 2015
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.8.2015. Položkovité plnenie predložil starosta obce. 
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.8.2015

Príjem:             Schv.    Čerpanie v  €          Výdaj:                          Schv.      Čerpanie  v   €
podielové dane          75.000         51.708             energie (elektr. voda, )            11.200           7.736      
poplatky za odpad        9.600          9.955              poplatky, služby, telefón        32.384          15.376
poplatok za psa   480         450              poistenie majetku                 960              504
daň z nehnuteľnosti    20.800    19.260              nákup strojov, materiálu          6.740           2.107        
poplatky a úhrady         4.338        1.973              správa obce            35.500         21.001   
prenájom majetku       91.818    59.249   odvody do poisťovní              13.500           7.090
úroky    100               68              príspevok na SOcÚ Bojnice    1.500              683
transfery zo ŠR             1.000         682              vývoz odpadu           12.900           6.690
granty                               490            490        kultúra, šport, hasiči             8.690           3.610
kapitálové príjmy        10.280         4.180             ostatné výdavky                       4.060            1.795      
ostatné príjmy                  400               94             splátky úveru                         45.000          29.807
prevod z peňaž. fondu   8.020                 0             dotácia právnickej osobe            990              990
prevod z rez. fondu     18.174                 0             investície                                67.076            3.000  
Spolu:           240.500     148.109  62%                                  240.500        100.389             42% 

Rozdiel:  47.720,- €

Celkové skutočné príjmy rozpočtu boli vo výške 148.109,95 € a schválený rozpočet je vo výške 
240.500,- € čo predstavuje 61,6 % plnenie. Celkové skutočné výdavky rozpočtu boli vo výške 
100.389,22 € a schválený rozpočet 240.500,- € čo predstavuje plnenie 41,7 %. V roku 2015 boli 
uskutočnené dve úpravy, prvá úprava rozpočtu bola na základe kompetencie starostu obce a v 
druhej úprave rozpočtu boli len presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Obec bola 
úspešná pri podaní žiadostí o dotácie na kamerový systém a vybudovania náučného chodníka, 
a preto bol uskutočnený presun na položky dotácií zo ŠR. Vo výdavkovej časti sa tiež jednalo len o 
presuny medzi jednotlivými položkami a zároveň zmeny v kapitálových výdavkoch. Celkový 
rozpočet sa nezmenil a zostal vyrovnaný vo výdavkovej aj príjmovej časti vo výške 240.500,- €.

Vyhodnotenie činnosti za rok 2015 
– vybudovanie skladu a WC na ihrisku
– vybudovanie náučného chodníka



– rozšírenie kamerového systému v obci
– spracováva sa projektová dokumentácia na výstavbu 100 m3 vodojemu
– prebieha vybudovanie posilnenia mobilného signálu Orange
– pripravuje sa projekt na výstavbu chodníkov
– spracovala sa štúdia usporiadania hrobových miest na cintoríne
– spracováva sa PHSR obce

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2015
Starosta informoval prítomných o kultúrno športových podujatiach podľa schváleného plánu. 
V posledný aprílový deň, v predvečer 1.mája, sme stavali máje s hudbou a občerstvením. V máji
sme  organizovali  Deň matiek  a  súťaž  o  najchutnejší  koláč  našej  mamy -  zber  receptov  a  tiež
Majáles – tanečnú zábavu, kde však bol problém s účasťou domácich ľudí, a tak sme privítali aj
hostí  z  okolia.  V mesiaci  jún MDD – rôzne  súťaže  pre  deti,  navštívili  sme   družobnú obec  –
Lukoveček.  V auguste sa konal   Futbalový turnaj o pohár starostu, privítali sme hostí z Lukovečka.
Rozlúčka  s  prázdninami  na  kocuranskom  salaši  bola  doplnená  varením  rôznych  špecialít
(zemiakové placky,  halušky s kapustou, pečené klobásy,  cigánska pečienka,  držková, posúchy a
guláš z diviny). Medzi zaujímavosti podujatia patrila prehliadka obce na terénnych autách, tzv. Off
Road. 
Do konca roka nás ešte čaká:
V sobotu 17.10.2015 otvorenie Náučného chodníka, v nedeľu 18.10.2015 Stretnutie s dôchodcami
pri príležitosti - Mesiac úcty k starším a prijatie  jubilantov, s kultúrnym programom Na burgyni v
podaní  žien  z  Lehôtky.  Stretnutie  s  Mikulášom  –rozdávanie  darčekov  pre  deti  pri  vianočnom
stromčeku,  6.12.2015,  predvianočné  posedenie  pri  stromčeku  s koledami  a  vianočným punčom
20.12.2015 a možno koncoročné posedenie.

4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2015“
Fotografie  s nafotenými  predzáhradkami  a priečeliami  rodinných  domov,  boli  vystavené  na  nástenke
a občania mohli odovzdávať svoje hlasy v predajni Koruna, alebo počas verejných podujatí, organizovaných
obcou.  Do  hlasovania  sa  zapojili  aj  naši  priatelia  z Lukovečka,  počas  ich  návštevy v obci.  Celkom sa
hlasovania zúčastnilo 97 hlasujúcich, z toho bolo 96 hlasov platných a 1 hlas bol neplatný. Vyhodnotenie
hlasovania  uskutočnili  Eva  Špeťková,  Silvia  Grajciarová  a PhDr.  Róbert  Géczy.  Po  sčítaní  hlasov bolo
nasledovné poradie hodnotených predzáhradok a priečelí domov:

1. miesto – Pavel a Ing. Inés Adámikovi, Kocurany č. 66 - 25 hlasov
2. miesto – Ivan a Jana Čičmancovi, Kocurany č. 170 - 13 hlasov
3. miesto – Jozef a Angela Škandíkovi, Kocurany č. 125 -   9 hlasov
                   

Aj touto cestou patrí poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa starajú o pekný a upravený vzhľad
svojich domov a predzáhradok. Oceneným gratulujeme.

5) Informácie k budovaniu kanalizácie
Starosta  informoval  o  prácach  na  kanalizácií,  ktoré  v  obci  pre  Stredoslovenskú  vodárensku
spoločnosť banská Bystrica  realizuje  firma Combin  banská Štiavnica.  V niektorých úsekoch sa
kope až do hĺbky 6,5 m. Po revízie budovania domových prípojok sa zistilo, že oproti projektu je
záujem o 33 prípojok navyše. Po rokovaní s investorom starosta vyrokoval, že budú realizované
všetky prípojky podľa požiadaviek občanov, bez toho. Aby museli za tieto nové prípojky platiť.
Upozornil  však  na  skutočnosť,  že  následne  bude  vodárenská  spoločnosť  trvať  na  tom,  aby  sa
občania  na  kanalizáciu  aj  pripojili,  aby  sa  nejednalo  o  zbytočnú  investíciu.  Zároveň  starosta
požiadal  občanov  o  trpezlivosť  a  zhovievavosť,  nakoľko  s  výstavbou  kanalizácie  je  spojených
mnoho problémov, ako prašnosť, blato, dostupnosť a prejazdnosť vozovky a v neposlednom rade
autobusové spoje. SAD Prievidza vychádza v ústrety a je zabezpečená doprava malým autobusom.

6) Rôzne
- starosta  informoval  o  dotácií  na  rozšírenie  kamerového  systému  v  obci  a  o  poskytnutí

finančnej dotácie z úradu vlády SR v sume 2.000,- €, namontovali sa kamery na námestzí
obce, v športovom areáli a na novom cintoríne



- informácia  o povinnosti  od 1.1.2013 zabezpečiť  nakladanie  s biologickým rozložiteľným
odpadom ako sú tráva, konáre, zvyšky  vznikajúce pri príprave jedál v domácnostiach. To je
možné aj zakladaním kompostoviska, využitím drviča konárov, ktorý sa požičiava zdarma.
Zabezpečuje sa aj zber opotrebovaných rastlinných olejov z domácností. Ďalej upozornil na
zákaz pálenia zvyškov zo záhrad, trávy, lístia a iného biologického odpadu.

      Pri obchode je tiež umiestnený celoročne kontajner na textil, topánky a hračky. 
-     Likvidáciu a odvoz komunálnych odpadov vykonávala firma TEZAS s.r.o. Prievidza, ktorá

však ku koncu roka 2015 končí,  a  preto bude potrebné vybrať  nového dodávateľa  tejto
služby. Došlo aj ku zmene zákona o odpadoch. Z týchto nových skutočností je zrejmé, že
bude potrebné zvýšiť poplatok za likvidáciu odpadov.

- Prítomní boli opätovne informovaní o novom správcovi pohrebiska, ktorým je spoločnosť
PARTE s..r.o.,  ktorá má najbližšie sídlo v Bojniciach.  Požiadal  občanov, aby pri vstupe
iných firiem na cintorín, za účelom výstavby hrobových miest, informovali min. deň vopred
správcu  pohrebiska,  alebo  obecný  úrad.  Chceme  zamedziť  možným  problémom  a
poškodzovaniu  hrobových  miest.  Zároveň  boli  prítomní  informovaní  o  štúdií  na
usporiadanie hrobových miest, o postavení urnového hája.

- Starosta doplnil ďalšími informáciami zámer výstavby chodníkov po obci, ktoré by sa mali
realizovať  po  ukončení  kanalizácie.  Obec  sa  bude  o  finančné  prostriedky  uchádzať  z
Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020. Požiadal občanov o vyjadrenie sa k zámeru.

- Starosta  poďakoval  hasičom za  činnosť  a  reprezentáciu  obce,  ženám pod vedením Jany
Čičmancovej a muži pod vedením Zdenka Bránika. Tiež Ivanovi a Stanislavovi Čičmancovi
za starostlivosť o techniku. Hasiči sa v roku 2015 zúčastnili viacerých súťaži a priniesli 17
pohárov za umiestnenie.

- Starosta  tiež  informoval  o  uskutočnení  výberového  konania  na  prenájom  obecnej
poľnohospodárskej pôdy, víťazom sa stalo RDP so sídlom v Koši, s ktorým Obec podpíše
nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov za cenu 35,- €/ha.

- Prítomní  boli  informovaní  o  problémoch  v  obchode,  nie  je  záujem o  obsadenie  miesta
predavačky, poďakoval p. Márií Šemrincovej, ktorá aj napriek zdravotným problémom sa
snaží zabezpečovať chod obchodu. 

7) Diskusia

 Albína Brániková – pýtala sa na podrobnosti prenájmu poľnohospodárskej pôdy
 Ľubomír Kliniec – vyjadril sa, že nemá záujem o budovanie chodníkov, lebo je s tým spojená

povinnosť, hlavne v zime starať sa o údržbu a upratovanie snehu, ďalej sa mu nepáči postup prác
na budovaní kanalizácie a s tým spojené rozbité cesty a zavčas rána pohyb mechanizmov

 Ondrej Hianik – požiadal o opravu vodovodného šupátka, poškodeného pri kanalizácií
 Miroslav Bránik – požiadal o posun revíznej šachty a zníženie prečerpávacej stanice 
Starosta si poznačil požiadavky a bude ich riešiť.

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

V Kocuranoch  16. 10.2015

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec


