
Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
 dňa 31. 03. 2017 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2016

           Schválený rozpočet na rok 2017
           Investičné zámery v roku 2017

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2017
4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany 
dňa 31. 03. 2017 v Kultúrnom dome.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia bol  
31občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2016

              Schválený rozpočet na rok 2017
              Investičné zámery v roku 2017

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2017
4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

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

2)  Výsledok hospodárenia obce za rok 2016,  Schválený rozpočet na rok 2017
      Investičné zámery v roku 2017

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2016

Príjem:             Schv.    Čerpanie v  €          Výdaj:                        Schv.   Čerpanie  v   €

podielové dane             89.200        89.197              energie (elektr. voda, )          11.014           10.967      
poplatky za odpad        12.000        11.978              poplatky, služby, telefón       21.536           17.191
poplatok za psa     506          498               poistenie majetku                   960               959
daň z nehnuteľnosti      22.117     22.116               nákup strojov, materiálu          5.012           4.439      
poplatky a úhrady           9.827         8.624              správa obce              38.540          37.255 
prenájom majetku         92.836     92.791     odvody do poisťovní              15.020          14.414
úroky      350           344               príspevok na SOcÚ Bojnice      2.277            1.791
transfery zo ŠR               8.190       5.739               vývoz odpadu  17.237         17.226
granty                                 547               0          kultúra, šport, hasiči                 7.600           5.194
kapitálové príjmy          90.000               0               ostatné výdavky                       14.750         11.771     
ostatné príjmy                    200           137               splátky úveru                            45.698         45.697
prevod zostatku prostr.  25.518              0               dotácia právnickej osobe            1.300           1.293
prevod z rez. fondu        42.709              0               investície                                 213.056         15.664 _____
Spolu:            394.000     231.424  59%                          394.000       183.861  47 %

Rozdiel:  47.563,- €

Celkové skutočné príjmy rozpočtu boli vo výške 231.424 € a schválený rozpočet je vo výške 394.000,- € čo
predstavuje  59  % plnenie.  Celkové  skutočné  výdavky rozpočtu  boli  vo  výške  183.861,-  €  a schválený
rozpočet 394.000,- €, čo predstavuje plnenie 47 %. K 31.12.2016 boli uskutočnené štyri úpravy rozpočtu a to
presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu, kde sa konečná výška rozpočtu nemenila.
O hospodárení obce a plnení rozpočtu boli občania informovaní aj v Kocuranskom hlásniku, po
schválení záverečného účtu obce zastupiteľstvom budú všetky údaje zverejnené aj na stránke obce.



Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016
Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči Magna Energia Piešťany za dodávky zemného plynu  a za
dodávky elektrickej energie do spravovaných objektov. Spoločnosť plnila aj všetky povinnosti voči
daňovému úradu a to hlavne pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, podaní
daňového priznania k DPH a daňového priznania k dani z príjmov právnickej  osoby.  Správu a
výkon účtovnej agendy zabezpečuje spoločnosť DT servis s.r.o. Prievidza. Spoločnosť za rok 2016
dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením – zisk v sume 1 572,- €. 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 o čo bude ponížený zisk spoločnosti.
Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je zisk 612,- eur. 

Schválený rozpočet na rok 2017 

Na 23. zasadnutí OZ dňa 7.12. 2016 bol schválený rozpočet obce na rok 2017 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.

Príjmy:                                      €               Výdavky:                                            €

podielové dane                          89.400                       energie (elektr. voda, plyn)      15.500
poplatky za odpad                    12.500          poplatky, služby, telefón      22.810
poplatok za psa                         550                      poistenie majetku                960
daň z nehnuteľnosti                          21.300  nákup strojov, materiálu, iné  25.040
poplatky a úhrady                               3.855                 správa obce                   38.000 
prenájom majetku                             95.850  odvody do poisťovní, DÚ      14.900
úroky                          300  príspevok na spol. úrad Bojnice         1.900
transfery zo ŠR                       1.270  vývoz odpadu                    14.500
kapitálové príjmy                             51.000                kultúra, šport, hasiči                        7.600
ostatné príjmy                      2.030                      splátky úveru           45.700
príjem z     vlastných peňaž. fondov   106.945                        investície                                                   198.090         
Spolu:                            385.000                                                                     385.000
Schválený rozpočet bol zverejnený aj v hlásniku č.3/2016, na úradnej tabuli obce aj na web stránke.

Investičné zámery na rok 2017
Na 23.  rokovaní   obecného  zastupiteľstva  v  decembri  2016,  poslanci  obecného  zastupiteľstva
schválili investičné akcie, ktoré sa budú realizovať alebo pripravovať v roku 2017.
 v spolupráci  so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.  Banská Bystrica  (ďalej  len

STVS) sa bude realizovať výstavba 100 m3 vodojemu v lokalite Vyšovec, pri súčasnej redukčnej
šachte, súčasťou stavby bude aj vybudovanie elektrickej prípojky a spevnenej štrkovej cesty

 v spolupráci so STVS sa bude realizovať výstavba Kanalizácie vetva A-A  k domom v uličke pri
Hianikov

 podľa výsledku vyhodnotení výzvy z PRV, opatrenie 7.2, ak by bola obec úspešná a získala
finančné  zdroje,  rozhodne  sa  o  budovaní  chodníkov  po  obci  podľa  schválenej  projektovej
dokumentácie

 na  miestnom  cintoríne  sa  upraví  v  pravej  spodnej  časti  priestranstvo,  pričom  sa  vybuduje
mramorové  urnové steny s 24 miestami, položí sa dlažba, osadí sa podstavec na sochu Panny
Márie s lavičkou na sedenie

 postupne sa budú realizovať kanalizačné prípojky k obecnému úradu, k bývalej škole a šatniam
na ihrisku

 na cintoríne k domu smútku je naplánované postaviť toalety
 pri bytovkách je naplánované riešiť oddychovú zónu vrátane osadenia lavičiek, výsadby zelene a
    detského ihriska
 v dome smútku bude zrekonštruované ozvučenie a doplnené prenosné ozvučovacie zariadenie
 začne sa príprava projekčnej časti investície na prepojenie obcí Opatovce n.N. a Kocurany 
    chodníkom



 je naplánované vytýčenie prístupovej cesty na pieskovni a inžinierske posúdenie investície     
    vrátane napojenia na cestu III. triedy správnym orgánom
 prehodnotí  sa  realizácia  bezbariérového  vstupu  do  obecného  úradu,  KD,  prípadne  výmena

vchodových dverí

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2017
Starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného plánu na
rok 2017. 
Apríl     
-  Stavanie Mája s  hudbou a koštovaním tohtoročnej tlačenky z fašiangovej zabíjačky na námestí 

obce a pred obecným úradom
               Termín: 30.4.2017  začiatok o 14.00 hod.
Máj     
- vychádzka do prírody, stretnutie občanov obcí Šútovce, Diviaky a Kocurany v máčovskej hore
   podrobnosti budú uvedené na plagátikoch a v obecnom rozhlase
Termín: 6.5. 2017
- tradičný výstup na Maguru, druhý najvyšší kopec Strážovských vrchov (1141 m.n.) spojí 
obyvateľov Lazanian, Poruby, Malinovej, Kanianky, Chvojnice, Tužiny, Čavoja, Temeša, 
Nevidzian, Poluvsia, Kľačna, Nitrianskeho Pravna, Kocurian a Sebedražia. 
                         Termín: 7.5. 2017
- Deň matiek, vzdanie úcty mamám a súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov
                  Termín: 14.5. 2017
Jún –  Detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti a opekanie špekáčikov
                 Termín  : 4.6.2017
            Návšteva  družobnej obce – Lukoveček, záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade
                  Termín: 17.-18.6.2017
August –  Futbalový turnaj o pohár starostu, návšteva z Lukovečka, Divadelný rebrinák, OFF Road
                 Rozlúčka s prázdninami, varenie guláša, zábava – pozvanie občanov z poukážkami
                     Termín: 19.-20.8.2017   
September – Hody, kultúrny program pred obecným úradom

       Termín: 10.9.2017
   -Výstava plodov, ocenenie víťazov súťaže -Moja záhradka - môj dom 2017       

Termín: 22.9.2017
Október – Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti - Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov, 
                  kultúrny program – sólista SND Ivan Ožvát z Bratislavy
                   Termín: 15.10.2017
November  - Lampiónový sprievod z ihriska na starý cintorín, spojený s vypúšťaním balónikov 
šťastia

Termín: 1.11.2017
       - Koštovka destilátov v kultúrnom, vyhodnotenie a odovzdanie vecných cien

Termín: 11.11.2017
December –  Mikuláš,  rozsvietenie vianočného stromčeka,rozdávanie darčekov pre deti.

Termín: 10.12.2017
                   - Predvianočné stretnutie pri vianočnom stromčeku, koledy, stánky, občerstvenie.
                      Termín: 17.12.2017

4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
Na verejnom stretnutí občanov 31.3.2017 v kultúrnom dome, bude vyhlásený už 14. ročník súťaže
„Moja záhradka, môj dom.“ V priebehu najkrajšieho mesiaca máj budú vyfotografované vybrané
predzáhradky  a  priečelia  rodinných  domov.  Fotografie  budú  potom  vystavené  na  nástenke
v obchode „Koruna“. Každý občan a návštevník obce, podľa svojho výberu bude hlasovať pomocou
hlasovacieho lístka a môže dať hlas tej  predzáhradke alebo priečeliu domu, ktoré sa mu najviac
páčia. Hlasovanie bude pokračovať aj počas kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných



obcou. Posledné hlasovanie bude v auguste na „Rozlúčke s prázdninami“ dňa 19. augusta 2017. Aj
v tomto ročníku bude uplatnené pravidlo, že do súťaže už nebudú fotografované záhradky, ktoré
boli  v predchádzajúcom  období  už  trikrát  ocenené.  Podľa  počtu  platných  odovzdaných  hlasov
komisia  stanoví  poradie  a  prvé  tri  najkrajšie  predzáhradky  a priečelia  domov  budú  odmenené
vecnými cenami na verejnom stretnutí občanov na jeseň tohto roka.
Touto súťažou máme za  cieľ  inšpirovať  a  motivovať  občanov o starostlivosť  a  vzhľad svojich
nehnuteľností, pretože vzhľad jednotlivých predzahrádok a priečelí domov, je zároveň aj vzhľadom
celej obce.

5) Rôzne

 podané informácie o napájaní sa na kanalizácia v obci 
 informácie o platení daní a poplatkov na  rok 2017
 informácie o separovanom zbere odpadov

            - Kompostovanie v rodinných domoch
            - zber veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu sa uskutoční od 5.4.2017
            - zber vriec s plastmi budeme organizovať v dňoch 14.4., 12.5.  a 23.6. 2017
            - zber rastlinného použitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne
            - šatstvo v kontajnery pred obchodom, bude charitatívna zbierka – Diakonia Broumov

 informácie o zdravotnej dokumentácií a zubnej ambulancií „Molčáni v Bojniciach

 otvorenie Fitka pre ženy

 optický internet a digitálna televízia, príprava spolu s Opatovcami nad Nitrou 

6) Diskusia
v diskusií vystúpili občania:
– Ondrej Hianik – k výstavbe kanalizácie, ďalšia vetva popri potoku
– Štefan Kliniec – čo všetko sa môže dávať do separovaného zberu plastov
                                    - pýtal sa na možnosť zberu železného šrotu
– Antónia Hepnerová – otázky k výstavbe vodojemu v súvislosti s dotknutými vlastníkmi  
            pozemkov a k ukončeným pozemkovým úpravám
– Albína Hrdá – otázky ohľadom ukončeným pozemkovým úpravám
– Ľubomír Kliniec – upozornil na hluk spôsobovaný ťahaním bezmotorových lietadiel

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

V Kocuranoch  31. 3.2013

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec
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