Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 08. 10. 2014 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2014
Vyhodnotenie činnosti za rok 2014
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2014
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2014“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce
konaného dňa 08. 10. 2014 v Kultúrnom dome.
Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny bol 23 občanov obce.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2014
Vyhodnotenie činnosti za rok 2014
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2014
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2014“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver
1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Privítal prítomných občanov,
oboznámil ich s programom stretnutia.
2) Informácie o hospodárení za rok 2014, vyhodnotenie činnosti za rok 2014
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.9.2014
Na 27. zasadnutí OZ dňa 11.12. 2013 bol schválený programový rozpočet obce na rok 2014.
Boli vykonané zatiaľ 4 úpravy rozpočtu, posledná 22.8.2014.
Príjem:
Schv. Čerpanie v €
podielové dane
67.506
51.554 76%
poplatky za odpad
9.200
9.394
poplatok za psa
500
464
daň z nehnuteľnosti 20.900
19.006
poplatky a úhrady
3.401
2.281
prenájom majetku
91.800
65.949
úroky
50
38
transfery zo ŠR
5.486
2.325
granty
300
300
kapitálové príjmy
1.483
1.025
ostatné príjmy
100
82
prevod z peňaž. fondu 23.555
22.230
prevod z rez. fondu 11.679
11.679
Spolu:

235.960

186.327 79%

Výdaj:
Schv.
energie (elektr. voda, )
7.100
poplatky, služby, telefón
13.650
poistenie majetku
988
nákup strojov, materiálu
6.193
správa obce
42.499
odvody do poisťovní
14.625
príspevok na SOcÚ Bojnice 1.550
vývoz odpadu
12.400
kultúra, šport, hasiči
8.300
ostatné výdavky
3.580
splátky úveru
45.000
splátky úrokov
13.000
investície
67.075
235.960

Čerpanie v €
6.359
7.267
988
3.921
22.585 53%
7.687
1.240
7.428
4.069
754
33.169
9.741
3.670
108.878

46%

Rozdiel: 77.449,- €
Vyhodnotenie činnosti za rok 2014
- rekonštruovaný kanál pri Šimkov, položenie dlažby a spevňovacích tvárnic (572,40 €)
- nové oplotenie starého cintorína, vyčistenie okolia – 3.670,- €
- oprava a nátery strechy na budove bývalej školy – 668,- €
- drobné úpravy a údržba cintorínov, vybudované schody a zábradlie k vodovodu, nátery
stĺpov a bránok, osadenie nového kríža (6.7.2014) a dlažby pod sviečky
- pokračujú pozemkové úpravy, nový rozdeľovací plán pozemkov
- v máji došlo k výmene počítačovej techniky a softvéru na obecnom úrade 1.441.- €
- úspešný projekt „Stretávajme sa v atraktívnom prostredí“ z nadácie Tatra banky vo
výške 300,- €, zakúpený nábytok do miestnosti OcÚ – 450,- €
- zavedenie kamerového systému, zatiaľ dve kamery pri obecnom úrade

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2014
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 oranizovali Deň matiek a súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov. Oslava 15.
výročia založenia Jednoty dôchodcov v Kocuranoch a 10. výročie založenia skupiny Hrabovka sa
uskutočnila 22.6.2014 o 15.00 hod. Počas programu sa uskutočnilo ocenenie funkcionárov z
Jednoty dôchodcov a členiek Hrabovky. O kultúrny program sa postaralo „Duo Mistrál“V mesiaci
jún MDD – rôzne súťaže pre deti, v dňoch 28.-29.6.2014 sme navštívili družobnú obec –
Lukoveček. V auguste sa konal Futbalový turnaj o pohár starostu, privítali sme hostí z Lukovečka
a v rámci rozlúčky s prázdninami sme varili na gazdovskom dvore rôzne špeciality a to baraní
guláš, zemiakové placky, halušky s kapustou, pečené klobásy a cigánsku pečienku. Medzi
zaujímavosti podujatia patrila prehliadky obce na terénnych autách, tzv. Off Road.
Do konca roka nás ešte čaká:
V nedeľu 12.10.2014 Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti - Mesiac úcty k starším a prijatie
jubilantov, s kultúrnym programom FS Košovan z Kanianky so scénkou Listy Emilovi.
Stretnutie s Mikulášom –rozdávanie darčekov pre deti pri vianočnom stromčeku, 7.12.2014,
predvianočné posedenie pri stromčeku s koledami a vianočným punčom 21.12.2014 a možno
koncoročné posedenie s priateľmi a spoluobčanmi.
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2014“
Fotografie s nafotenými predzáhradkami a priečeliami rodinných domov, boli vystavené na
nástenke a občania mohli odovzdávať svoje hlasy v potravinách, alebo počas verejných podujatí,
organizovaných obcou. Do hlasovania sa zapojili aj naši priatelia z Lukovečka, počas ich návštevy
v obci. Celkom sa hlasovania zúčastnilo 122 hlasujúcich, z toho bolo 121 hlasov platných a 1 hlas
bol neplatný. Vyhodnotenie hlasovania uskutočnili Eva Špeťková, Silvia Grajciarová a Milan
Šemrinec. Po sčítaní hlasov bolo nasledovné poradie hodnotených prezáhradok a priečelí domov:
1. miesto – Jozef a Angela Škandíkovi, Kocurany č. 125
- 40 hlasov
2. miesto – Ivan a Jana Čičmancovi,
Kocurany č. 170
- 10 hlasov
3. miesto – Miroslav a Mária Šemrincovi, Kocurany č. 118
- 9 hlasov
Zdenek a Adriana Bránikovi, Kocurany č. 51
- 9 hlasov
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa starajú o pekný a upravený
vzhľad svojich domov a predzáhradok. Oceneným ešte ráz gratulujeme.
5) Rôzne
- 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.
- Prítomní boli informovaní o konaní volieb do orgánov samosprávy obce, kandiduje 1
kandidát na starostu – Ing. Vojtech Čičmanec a 7 kandidátov na poslancov – Zdenek Bránik,
Peter Ďureje, Miroslav Synko, Roman Šandor, Milan Šemrinec, Miroslav Šemrinec, Ján
Škandík v obci Kocurany volíme 5 poslancov. Voľby sa budú konať 15.11.2014 od 7.00 do
20.00 hod. Kto má zdravotné problémy, môže požiadať o prenosnú urnu.
- poškodená šmýkala na ihrisku neznámym páchateľom, nová stála 249,- €
- kanalizácia – projekt Kocurany, Opatovce n.N., Bojnice a Prievidza bol úspešný, čaká sa na
víťaza dodávateľa, opodstatnená obava na dokončenie kanalizácie do konca roka 2015
- starosta pozval občanov v dôchodkovom veku na stretnutie v nedeľu 12.10.2014
- starosta poďakoval hasičom za činnosť a reprezentáciu obce pod vedením Jany Čičmancovej
a Zdenka Bránika, ako velitelia družstiev, Ivanovi a Stanislavovi Čičmancovi za
starostlivosť o mašiny, hasiči sa v roku 2014 zúčastnili 22 súťaži a priniesli 16 pohárov
- budú sa schvaľovať investičné zámery na ďalšie obdobie, starosta vyzval občanov na
podávanie návrhov

-

končí sa 6. volebné obdobie samostatnej samosprávy obce, preto starosta poďakoval
poslancom Ing. Jozef Hianik, Roman Šandor, Milan Šemrinec, Ján Škandík, Miroslav
Škandík a hlavnému kontrolórovi za prácu vykonanú v prospech obce a jej občanov

6) Diskusia
 Jozef Adámik – upozornil na mrežu a kanál nad kultúrnym domom, je potrebné vyčistiť a
spevniť
starosta si poznačil a bude problém riešiť
7) Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.
V Kocuranoch 08. 10.2014
Starosta:

Ing. Vojtech Čičmanec

Oceňovanie súťaže Moja záhradka, môj dom 2014.

Ceny pre oceňovaných

1. miesto – Jozef Škandík

2. miesto – Jana Čičmancová

3. miesto – Zdenek Bránik

