Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany
konaného dňa 01. 02. 2012 v Kultúrnom dome Kocurany.
Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia
bol 71 občanov obce.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Informácie a stanoviská k listu, ktorý bol distribuovaný do schránok občanov
Stanovisko hlavného kontrolóra
3) Diskusia
4) Rôzne
5) Záver

1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Čičmanec. Privítal prítomných občanov,
oboznámil ich s programom a dôvodom stretnutia.
2) Informácie a stanoviská k listu, ktorý bol distribuovaný do schránok občanov
Obecnému zastupiteľstvu Kocurany bol dňa 16.12.2011 doručený e-mail s otázkami
a podnetmi s požiadavkou na prerokovanie v zastupiteľstve dňa 16.12.2011 o 16.00 hod.
O tejto požiadavke boli poslanci informovaní, ale vzhľadom na krátkosť času, náročnosť
prerokovávaného programu a rozsahu požiadaviek bolo doporučené, aby otázky a podnety
boli pripravené na prerokovanie na ďalšom zastupiteľstve. Pán Mazáň posledný januárový
víkend distribuoval list občanom do schránok aj so svojimi polemikami, a preto sa poslanci
so starostom rozhodli zvolať k tejto téme verejné stretnutie občanov .
Starosta vysvetlil a podal informácie prítomným k jednotlivým otázkam a podnetom
nasledovne:
1, Kedy sa zverejní zmluva o dielo na dodávateľa stavebných prác ( bytovka Nižovec I., II.)
spolu so zápisom z výberového konania na dodávateľa stavebných prác?!...
tento podnet rieši § 5a a 5b zákona 211/2000 Z.z. platný od 1.1.2011
- zmluva o dielo na bytovku – I. etapa bola uzatvorená s Obecné služby Kocurany s.r.o.
dňa 6.2.2008 na sumu 26.495.000,- + 1.808.000,- = 28.303.000,- Sk
- následne obecná s.r.o. uzavrela zmluvu s STS Prievidza, dňa 12.12.2008 na sumu
26.193.533,- + 1.755.000,-Sk = 27.988.533,- Sk
- Obecné služby Kocurany s.r.o. urobili prieskum trhu na stavbu bytovky, oslovené boli
firmy: Drastav Opatovce n.N., Vivastav Opatovce n.n., STS Prievidza s.r.o. a Best
Prievidza, Najnižšiu cenu ponúkla firma STS Prievidza. Vyhodnotené dňa
20.11.2008.
- zmluva o dielo na bytovku – II. etapa bola uzatvorená s Obecné služby Kocurany
s.r.o. dňa 17.12.2010 na sumu 1.068.969,- + 98.880,- = 1.167.849,- €
- následne obecná s.r.o. uzavrela zmluvu s STS Prievidza s.r.o., dňa 30.12.2010 na
sumu 1.055.365,99- + 34.599,98 = 1.089.965,98 €
- Obecné služby Kocurany s.r.o. urobili prieskum trhu na stavbu bytovky, oslovené boli
firmy: TMG Prievidza a.s., Stavis Prievidza spol. s r.o. a STS Prievidza s.r.o.
Najnižšiu cenu ponúkla firma STS Prievidza s.r.o.. Vyhodnotené dňa 29.12.2010.
2, Kedy sa zverejnia všetky zmluvy, faktúry, objednávky, platby a finančné hospodárenie
v spoločnosti Obecné služby Kocurany, s.r.o. za r. 2010 ( 2 009 ) ?!...
tento podnet rieši § 5a a 5b zákona 211/2000 Z.z. platný od 1.1.2011

§5a – ods. 9)
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom
sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo
po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto
osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo
bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e)
- § 5b – ods. 1
Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej
a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
b) o faktúre za tovary, služby a práce
-

3, Kedy sa zverejní záverečná správa a kompletné vyúčtovanie dotácie 8 700,- € na akciu
Lukoveček spolu s príjmami za občerstvenie?...
- záverečná správa je spracovaná a zaslaná na kontrolu riadiacemu orgánu, po vyhodnotení
záverečnej správy a jej schválení bude zverejnená na web sídle obce Kocurany
Celková suma: 8.780,- € (Obec Kocurany – 439,- €)
4, Kto nesie zodpovednosť za škodu obci, spôsobenú špekulatívnym predajom pozemkov?!...
- Ing. Mihál ( pozemok pod pálenicu ) – škoda cca 10 000,- € (úmyselné podhodnotenie ceny?. ),
odpoveď:
Uznesenie č. 35/19/2004 zo dňa 9.11.2004 v ktorom schvaľuje:
žiadosť Ing. Mihála o odkúpenie nehnuteľností č. parc.672, 231/1, 231/2 a 230 v cene 200,Sk/m2
ak by nemala vzniknúť škoda, musel by sa pozemok predať v cene 608,- Sk/m2 (20,- €/m2)
- pozemok (medzi domami č.47 a 48 ) – škoda cca 5 000,- € (3,3 € / m2 - rodinné vzťahy? ...
Obec Kocurany bola vlastníkom podielov pozemkov po nebohej Jozefíne Škandíkovej
zapísaných na LV č. 128 a LV č.902 v 5/40-inach.
O vysporiadanie predmetných nehnuteľností požiadal väčšinový vlastník pán Anton Kliniec
(vlastnil podiel 647/1200) pre svoju dcéru Danu Čaprnkovú.
Na základe žiadosti väčšinového spoluvlastníka, ktorý má prednostné právo pri usporiadavaní
nehnuteľnosti, obecné zastupiteľstvo na rokovaní dňa 20.11.2008 prijalo nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 187 /22 /2008 písm. h) v ktorom schvaľuje:
predaj podielov obce Kocurany na pozemkoch parc. č. 137 z LV 902 a parc. č.138,139,140
LV 128 v celkovej výmere 210,78 m2 pre Jozefa Čaprnku a manž. Danu Čaprnkovú za cenu
100,- Sk/m2 za účelom výstavby rodinného domu.
Kúpna zmluva bola Správou katastra v Prievidzi zavkladovaná dňa 26.6.2009 pod V2146/09.
Táto informácia bola Ing. Mazáňovi zaslaná e-mailom 18.11.2011
ak by nemala vzniknúť škoda, musel by sa pozemok predať v cene 815,- Sk/m2 (27,- €/m2)
5, Chceme vedieť, ako je obec zabezpečená pre prípad neschopnosti splácania úveru ( za
bytovky) voči banke, k čomu môže veľmi ľahko v priebehu 30-tich rokov dôjsť ?!...
Uznesenie č. 257 / 39/ 2010 v ktorom schvaľuje:
- Písm. h) Záložnú zmluva č. 307/940/2008 medzi ŠFRB SR a Obcou Kocurany
uzatvorenú podľa ustanovení § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka na stavbu Bytový
Dom 16 b.j., ktorá sa nachádza v k.ú. Kocurany na parc. č. 665/21, o výmere 494m2,
zastavanej plochy, súp. č.189 a 190, zapísanej na LV č. 1

-

Písm. g) Záložnú zmluva medzi Obcou Kocurany a MPV SR uzatvorená podľa §
151b a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č.
0599-PRB-2008/Z na stavbu Bytový Dom 16 b.j., ktorá sa nachádza v k.ú. Kocurany
na parc. č. 665/21, o výmere 494m2, zastavanej plochy, súp. č.189 a 190, zapísanej na
LV č. 1

6, Chceme sa spýtať poslancov, či vedia čo schvaľujú, keď schválili starostovi plat 1 750,-€ ,
čo predstavuje spolu s ďalšími aktivitami cca 2 500,- € mesačne ?!...
Nevadí Vám, že v rozpočte je pre 460 občanov len 300,- € na celý rok pre prípad núdze,
pričom takých občanov je v dnešnej dobe určite viac ako starostov?!...
Odpoveď: Plat starostu obce schvaľuje podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest obecné zastupiteľstvo, ktoré plat
starostovi schválilo dňa 17.6.2011. Uznesenie a zápisnica sú zverejnené na web stránke obce.
- Odmenu poslancom trenčianskeho samosprávneho kraja schvaľuje zastupiteľstvo TSK,
zverejnené na web stránke tsk.sk
7, Kedy stratí zábrany p. starosta zverejniť svoje daňové a majetkové priznanie za r.2010?!
Je to pre jeho osobu až taký problém?!... Alebo je treba niečo tajiť? ?!...
- Oznámenie funkcií, zamestnaní činností majetkových pomerov v zmysle čl.7 zákona
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a
potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok podáva
starosta komisií obce na to zvolenej, poslanec TSK tiež príslušnej komisií (vrátane manželky
a detí).
8, Aký bol skutočný dôvod zrušenia diskusného fóra na internetovej stránke obce?!...Kde je
prísľub starostu, že v krátkej dobe bude spustená nová stránka?! Ste natoľko geniálni, že
nepotrebujete si už ani vypočuť názor inej strany?!.. Alebo je to demokracia typu
HZDS?!
- Uznesenie č. 285 / 4 /2011 písm. f) zo dňa 20.4.2011 v ktorom schvaľuje:
vynechanie rubriky diskusného fóra z oficiálnej stránky obce Kocurany
9, Aký prínos mal výlet p. starostu s manželkou do Bruselu v septembri ?!.. Nemohli sa tieto
prostriedky radšej využiť pred Vianocami na pomoc sociálne slabším rodinám?!...
- o služobnej ceste starostu v dňoch 19.-.23.9.2011 bolo informované zastupiteľstvo, bola to
pracovná cesta starostov z okresu Prievidza, na túto cestu neboli z rozpočtu obce čerpané
žiadne osobné výdavky, správa zo služobnej cesty je spracovaná, jedným z výsledkov cesty
bude podanie projektu priamu do Bruselu na cezhraničnú spoluprácu, financovanie obce sa
riadi schváleným rozpočtom obce, sociálna pomoc má svoju položku, ktorá je naplňovaná
10, Uvažoval niekto aj o tom, že na obecnom úrade a pri rôznych akciách by sa mohli
zamestnať aj občania z Kocurian ako je to v iných obciach?!... ( napr. Opatovce ).
- zamestnávanie na obecnom úrade sa riadi podľa zákonníka práce a v zmysle platnej
organizačnej štruktúry, podujatia organizované obecným zastupiteľstvom sú zabezpečované
vlastnými silami, bez nároku na odmenu
11, Zamýšľal sa vôbec niekto z poslancov (a hlavne p. starosta ) nad čoraz horšou situáciou
obyčajných ľudí?!... ( ktorí na 2 500,-€ musia často tvrdo pracovať až ½ roka ?! )...
- áno, zamýšľame sa pri každom výdavku z obecnej pokladne
12, A čo na to p. hlavný kontrolór obce ?! – je to všetko O.K ?!...
- vyjadrí sa p. hlavný kontrolór obce

13, Kedy sa v obci prestane politizovať a začnú sa riešiť veci, ako je odkanalizovanie
obce, zlepšenie telefónneho príjmu, infraštruktúra pre IBV, chodníky ?!...
( Nedali by sa viacej využívať euro fondy ?! – veď zatiaľ sú využité len na 20% !!! ...)
- v obci Kocurany sa na rokovaniach obecného zastupiteľstva nepolitizuje
- odkanalizovanie obce sa riešilo na viacerých verejných stretnutiach s občanmi obce
a bude sa riešiť k spokojnosti obyvateľov
- telefónny príjem mobilných operátorov je v kompetencií operátorov, obec
niekoľkokrát písomne, telefonicky i osobnými návštevami operátorov žiadala
o zlepšenie pokrytia signálom, (listy boli zverejnené aj na web stránke obce), nie je
ekonomický záujem operátorov, jedine Orange čiastočne posilnil signál cez vykrývač
v Sebedraží
- IBV a infraštruktúru sú naviazané na ukončenie pozemkových úprav, ktoré prebiehajú
aj vďaku úsiliu obce o ich realizáciu
- Budovanie chodníkov sa rieši v spolupráci so správou ciest TSK, stredisko Prievidza,
postupne sa budú realizovať
- eurofondy v obci: čerpali sme finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka na
rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 152.302,09 €
- cezhraničný projekt s družobnou obcou Lukoveček – v sume 8.700,- €
Po informáciách starostu obce, vystúpil hlavný kontrolór, ktorý sa najskôr predstavil
a vysvetlil prítomným svoje kompetencie. S podnetmi a otázkami sa tiež oboznámil, bola
vykonaná kontrola na dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám, obec zákon dodržiava. Tiež boli skontrolované výdavky na zahraničné
pracovné služobné cesty, kde konštatoval, že neboli čerpané finančné zdroje na osobné
výdavky starostu obce. Plat starostu obce a podávanie majetkového priznania je v súlade
s platnou legislatívou. Obec využíva svoju internetovú stránku na zverejňovanie informácií.
3) Diskusia
V diskusii vystúpili:
- Ing. Mazáň – vysvetlenia starostu neboli dostačujúce,
- P. Klányi – hovoril o demokracií, potrebe všeobecnej informovanosti a prístupe
občanov k dianiu v obci
- P. Bobok – zhodnotil vývoj obce, posudzujúc ako občan, ktorý sa prisťahoval,
poďakoval starostovi za vykonanú prácu
- p. Adámiková Anna – pridala sa k predrečníkovi, poďakovala starostovi za prácu,
Starosta diskusiu ukončil s presvedčením, že kde je vôľa, tam je cesta. Občania dostávajú
informácie prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovej stránky, úradnej tabule,
v Kocuranskom hlásniku a tiež na stretnutiach s občanmi.
4) Rôzne
prítomní boli informovaní o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach,
fašiangy, stavanie mája, májová veselica dňa 5.5.2012 a tiež pripravované podujatia
v spolupráci s obcou Lukoveček
v roku 2012 si pripomíname 85. výročie založenia hasičského zboru v Kocuranoch
5) Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.
V Kocuranoch 01. 02.2012
Zapísala: Eva Špeťková
Starosta:

Ing. Vojtech Čičmanec

Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 01. 02. 2012 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Informácie a stanoviská k listu, ktorý bol distribuovaný do schránok občanov
Stanovisko hlavného kontrolóra
3) Diskusia
4) Rôzne
5) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

