
Pozvánka na  verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 5. 10. 2016 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 17.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2016

            Vyhodnotenie činnosti za rok 2016
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2016
4) Informácie k pripájaniu na kanalizáciu
5) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
6) Odborná prednáška na tému kompostovania BIO odpadu pomocou kompostérov
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce 
konaného dňa 5. 10. 2016 v Kultúrnom dome.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny bol 37 občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2016

            Vyhodnotenie činnosti za rok 2016
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2016
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
5) Informácie k pripájaniu na kanalizáciu
6) Odborná prednáška na tému kompostovania BIO odpadu pomocou kompostérov
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Záver

1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Privítal občanov, poslancov OZ,
hlavného kontrolóra  obce  aj  zástupcu spoločnosti  JRK pán Markuljak a  oboznámil  prítomných
s programom stretnutia. 

2) Informácie o hospodárení  za rok 2016, vyhodnotenie činnosti za rok 2016
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.8.2016. Položkovité plnenie predložil starosta obce. 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.8.2016

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

podielové dane             80.000        59.866              energie (elektr. voda, )          10.000            7.000      
poplatky za odpad        12.000        11.357              poplatky, služby, telefón        39.854          21.230
poplatok za psa     520          467               poistenie majetku                   960                  0
daň z nehnuteľnosti      21.600     18.163               nákup strojov, materiálu          8.750           2.356      
poplatky a úhrady           4.725         3.291               správa obce               35.540        18.953  
prenájom majetku         90.350     62.798     odvody do poisťovní                14.500         6.845
úroky      250            225               príspevok na SOcÚ Bojnice    1.800              277
transfery zo ŠR               8.190       4.250               vývoz odpadu  15.200         6.847
granty                                 547               0          kultúra, šport, hasiči                7.600          2.736
kapitálové príjmy        100.000        4.671               ostatné výdavky                       4.440              182     
ostatné príjmy                    300           137               splátky úveru                          45.000         30.606
prevod zostatku prostr.  25.518              0               dotácia právnickej osobe         1.300            1.300
prevod z rez. fondu        50.000              0               investície                                209.056          1.760 
Spolu:            394.000     165.225  42%                          394.000       100.092  25 %

Rozdiel:  65.133,- €

Celkové  skutočné  príjmy  rozpočtu  boli  vo  výške  165.225  €  a schválený  rozpočet  je  vo  výške
394.000,-  €  čo  predstavuje  42  % plnenie.  Celkové  skutočné  výdavky  rozpočtu  boli  vo  výške
100.092  €  a schválený  rozpočet  394.000,-  €  čo  predstavuje  plnenie  25  %.  K 31.8.2016  boli
uskutočnené dve úpravy rozpočtu a to   presuny medzi  jednotlivými  položkami  rozpočtu kde sa
konečná výška rozpočtu nemenila.



Vyhodnotenie činnosti za rok 2016 
- spracovala sa projektová dokumentácia na výstavbu 100 m3 vodojemu, pokračujú práce 
   pred výstavbou, územné a stavebné konanie, verejné obstarávanie na zhotoviteľa
- spracováva sa projekt na výstavbu urnového hája a tiež umiestnenie sochy Panny Márie
- na dokončená kanalizácia sú pripojené bytové domy, pripravuje sa odkanalizovanie uličky pri 
  Hrončokov
- urobili sa terénne úpravy na ihrisku v hornom konci
- zakúpili sa kompostéry pre občanov

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2016
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. 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
dožinkoch v Kocuranoch bola doplnená varením rôznych špecialít (zemiakové placky, halušky s
kapustou,  cigánska  pečienka,  držková,  posúchy  a  guláš).  Medzi  zaujímavosti  podujatia  patrila
prehliadka obce na terénnych autách, tzv. Off Road. 
Do konca roka nás ešte čaká:
V nedeľu 23.10.2016 stretnutie  s dôchodcami  pri  príležitosti  -  Mesiac  úcty  k starším a  prijatie
jubilantov,  s kultúrnym  programom,  v  mesiaci  november  Koštovka  domácich  destilátov
(12.11.2016),  Stretnutie  s  Mikulášom –rozdávanie  darčekov  pre  deti  pri  vianočnom stromčeku
4.12.2016, predvianočné posedenie pri stromčeku s koledami a vianočným punčom 18.12.2016.

4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
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 44 hlasujúcich, z toho bolo 44 hlasov platných. Vyhodnotenie hlasovania uskutočnili
Eva  Špeťková,  Silvia  Grajciarová  a PhDr.  Róbert  Géczy.  Po  sčítaní  hlasov  bolo  nasledovné  poradie
hodnotených predzáhradok a priečelí domov:

1. miesto – Škandík Tibor a Erika, Kocurany č. 125 - 14 hlasov
2. miesto – Kravčuk Jaroslav a Eva, Kocurany č. 23 - 7 hlasov
3. miesto – Škandík Miroslav a Helena, Kocurany č. 113 - 5 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 pripájaniu na kanalizáciu
Starosta  informoval  o  ukončených  prácach  na  kanalizácií,  ktoré  v  obci  pre  Stredoslovenskú
vodárenskú spoločnosť Banská Bystrica realizovala firma Combin Banská Štiavnica. 

 urobili sa prípojky všetkým, ktorí požiadali, a preto sa bude kontrolovať napojenosť
 je potrebné začať ohlásením drobnej stavby na obecnom úrade, 
 následne podať osobne žiadosť na STVPS Prievidza

6) Odborná prednáška na tému kompostovania BIO odpadu pomocou kompostérov
Odbornú prednášku o kompostovaní v domácnostiach spojenú s premietaním prezentoval zástupca
spoločnosti JRK Bratislava Mgr. Martin Markuljak. Prítomní boli potom oboznámení o prevzatí
kompostérov, ktoré Obec Kocurany zakúpila na základe prieskumu a záujmu občanov. Po podpísaní
zmluvy  o  výpožičke  kompostéra,  budú  tieto  odovzdané  občanov  na  užívanie  v  domácnosti.
Prítomní potom diskutovali k téme kompostovania.



7) Rôzne
V bode rôzne boli prítomní ešte informovaní o:
- Likvidácii a odvoze komunálnych odpadov firmou T+T, o separovaní plastov a požiadavke, aby
sa do plastov nevhadzovali iné odpady (nebezpečné), o separovaní aj ďalších druhov odpadov ako
sú papier, elektroodpad, šatstvo, nebezpečný odpad, jedlé oleje z domácnosti, VOK, stavebný odpad
- starosta informoval prítomných, že od 17.10.2016 bude predajňa potravín Koruna otvorená až do
17.00 hod.

8) Diskusia

 pán Anton Kliniec požiadal, aby pri zbere plastov, boli všetky vrecia vrátené majiteľovi
Starosta bude požiadavku riešiť so zberovou spoločnosťou .

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

V Kocuranoch  5. 10.2016

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec


