Pre občanov obce Kocurany
číslo: 4/2014

901 rokov od I. písomnej zmienky o obci

Vážení spoluobčania,
na sklonku roka 2014 prichádzame k vám s poslednými informáciami zo života v obci a z činnosti
poslancov obecného zastupiteľstva a obecného úradu. Chceme sa vám poďakovať za vzájomnú spoluprácu,
tolerantnosť i za spoločné chvíle strávené pri športových a kultúrnych podujatiach. Ako starosta obce
ďakujem za spoluprácu a reprezentáciu obce nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru, speváckej skupine
Hrabovka a futbalistom z JUVEKA. Poďakovanie patrí aj Jednote dôchodcov Slovenska za jej aktívnu účasť
na spoločenskom živote a pomoci pri starostlivosti o starý cintorín. Ďakujem bývalým poslancom a ich
manželkám za pomoc pri organizovaní obecných podujatí. Ďakujem pracovníčkam obecného úradu a
hlavnému kontrolórovi za vykonanú prácu a v neposlednej miere všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri riadení a rozvoji obce.
Krásne vianočné sviatky, prežité v kruhu svojej rodiny, priateľov a blízkych,
vykročenie správnou nohou do nového roka 2015,
Vám prajú
poslanci obecného zastupiteľstva,
zamestnankyne obecného úradu
starosta obce

Zimné obdobie a bezpečnosť chodcov v obci
K zimnému obdobiu patria kratšie dni, Vianočné sviatky, zimné prázdniny aj dovolenky, s čím je spojený
zvýšený pohyb osôb (detí ako aj dospelých) v obci za zníženej viditeľnosti a večer. Pripomíname občanom
povinnosť používania reflexných prvkov, alebo reflexného odevu pre chodcov, ktorí sa za zníženej
viditeľnosti a večer v obci, alebo aj mimo nej pohybujú po krajnici, alebo okraji vozovky.
Dbajme na svoju bezpečnosť a zdravie.
Ako bude otvorený obecný úrad do konca roka 2014 a začiatkom roka 2015
Obecný úrad bude od utorka 23.12.2014 až do konca roka zatvorený z dôvodov čerpania dovolenky
všetkých pracovníkov obce. V novom roku 2015 začne obecný úrad vykonávať činnosť v stredu 7.1.2015.
Ďakujeme za pochopenie.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Posledné rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva zvoleného vo volebnom období 2010-2014 sa konalo
dňa 7.11.2014. Na 34. zasadnutí poslanci zobrali na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania,
venovali pozornosť príprave VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad z
dôvodu zmeny legislatívy. Dôležitým bodom rokovania bola aj príprava rozpočtu na rok 2015. Následne si
prítomní vypočuli správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti. Starosta oboznámil poslancov o
projekte a možnosti pripojenia k informačnému systému dátového centra obcí a miest (IS DCOM). Projekt
zabezpečuje DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Bratislava (DEUS), ako subjekt založený MF
SR a ZMOSu. V rámci projektu bude obci poskytnuté počítačové a programové vybavenie za účelom
poskytovania komunikačných, informačných a elektronizačných služieb pre verejnosť. Projekt sa začne
realizovať po podpise zmluvy medzi Obcou Kocurany a DEUS, ktorá sa uzatvára na dobu určitú, do 30.9.2015
a celý predmet činnosti bude poskytovaný zdarma. Po ukončení platnosti zmluvy, bude obci zaslaný nový návrh
zmluvy, resp. dodatok, ktorý by mal riešiť spoplatnenie nákladov na prevádzku informačného systému. Zatiaľ
je predbežný návrh ZMOSu, spoplatnenie prevádzky pre obce v sume 1,- € na občana a rok. Ak obec nebude
spokojná s IS DCOM, alebo nebude súhlasiť so spoplatnením v uvedenej výške, nepodpíše novú zmluvu resp.
dodatok a vráti vypožičaný softvér a hardvér. Obecné zastupiteľstvo, aj vzhľadom na zákonnú povinnosť obcí
od 1.1.2016 poskytovať elektronizačné služby, schválilo zapojenie sa do projektu IS DCOM a odporučilo
starostovi podpísanie zmluvy s DEUS. V závere rokovania poslanci zhodnotili činnosť počas celého volebného
obdobia 2010-2014. Starosta poďakoval poslancom, hlavnému kontrolórovi a zamestnankyniam obecného
úradu za vykonanú prácu a rokovanie ukončil. Prvé ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách do orgánov
samosprávy sa konalo 12.12.2014. Zasadnutie po odznení štátnej hymny SR otvoril starosta Ing. Vojtech
Čičmanec, ktorý privítal prítomných. Prítomní boli predsedom miestnej volebnej komisie Jozefom Fábrym
oboznámení podľa zápisnice o výsledku komunálnych volieb do samosprávnych orgánov obce, konaných dňa
15.11.2014, o počte získaných hlasov na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Na
základe výsledkov volieb na funkciu starostu obce Kocurany, novozvolený starosta Ing. Vojtech Čičmanec
zložil sľub starostu a potvrdil ho svojím podpisom. Na základe výsledkov volieb na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva obce Kocurany, novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Zdenek Bránik, Peter
Ďureje, Roman Šandor, Miroslav Šemrinec a Ján Škandík, zložili sľub poslanca obecného zastupiteľstva a
potvrdili ho každý svojim podpisom. Po zložení sľubu nasledovalo vystúpenie starostu, ktorý zablahoželal
zvoleným poslancom k úspechu vo voľbách, k získanej dôvere od občanov a poprial im veľa zdravia a chuti do
tvorivej a náročnej práce. Načrtol zámery rozvoja obce, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní a schvaľovania
v obecnom zastupiteľstve. Po slávnostnom úvode, pokračovalo rokovanie poslancov v pracovnom duchu.
Starosta informoval o poverení Jána Škandíka, ako zástupcu starostu obce. Poslanci schválili komisie, ktoré
budú pracovať ako poradný orgán obecného zastupiteľstva a to:
a) komisia finančná a správy majetku – predseda Peter Ďureje, Zdenek Bránik, Eva Špeťková,
b) komisia kultúry, vzdelávania a športu – predseda Zdenek Bránik, Miroslav Šemrinec, Roman Šandor,
Miroslav Synko, Adriana Hepnerová,
c) komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ján Škandík , Roman Šandor, Miroslav Šemrinec.
Prítomní boli ďalej podrobne oboznámení s rozpočtom obce na rok 2014 a s návrhom VI. úpravy rozpočtu,
ktorú následne schválili. Nasledovali návrhy všeobecne záväzných nariadení a to VZN č.63/2014 o miestnych
daniach a poplatku za odpad, pričom výška daní a poplatku sa oproti predchádzajúcemu roku nemenia a VZN
č.64/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce. Ďalším dôležitým bodom rokovania bol návrh rozpočtu na
roky 2015 až 2017, ktorý poslancom predkladala p. Špeťková. K návrhu rozpočtu predložil svoje stanovisko aj
hlavný kontrolór, ktorý odporučil poslancom predložený rozpočet schváliť. Návrh rozpočtu na rok 2015 je vo
výške 240.500 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Na rok 2016 je navrhnutý rozpočet vo výške
246.200 € v príjmovej aj výdavkovej časti a rok 2017 je rozpočtovaný vo výške 249.400 € v príjmovej aj
výdavkovej časti. Rozpočet na rok 2015 poslanci schválili a rozpočty na roky 2016 a 2017 zobrali na vedomie.
Starosta ďalej informoval prítomných o vydaní príkazu starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2014.
Rozsiahlym bodom boli žiadosti občanov, pričom sa jednalo v dvoch prípadoch o majetkové veci,
vysporiadanie vlastníctva k pozemkov a štyri žiadosti o ukončenie nájmu v bytovkách a následne pridelenie
bytov ďalším žiadateľom. V ďalších bodoch poslanci schvaľovali plán činnosti hlavného kontrolóra a tiež plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015. Schválené termíny rokovaní: 6.2.2015, 20.3.2015,
15.5.2015 a 19.6.2015 o 18.00 hod. V bode rôzne požiadala poslancov p. Špeťková o schválenie a zaradenie do
majetku obce investíciu, ktorá bola dokončená v roku 2014 a to rekonštrukcia a oprava oplotenia starého
cintorína v sume 3.670,- €. Poslanci návrh schválili. V mesiaci február sa na zasadnutí budú podrobnejšie
prerokovávať investičné zámery obce, a tak starosta požiadal poslancov, aby si pripravili návrhy investícií a
tiež aby na ďalšom zasadnutí predniesli svoje návrhy a pripomienky do plánu kultúrnych a športových podujatí.
Po schválení všetkých záverov rokovania a uznesení, starosta ukončil rokovania obecného zastupiteľstva a
poprial všetkým prítomným radostné vianočne sviatky a šťastný nový rok 2015.

Z činnosti administratívy obecného úradu v Kocuranoch
Výkon samosprávy obce a administratívu obecného úradu zabezpečujú okrem starostu traja zamestnanci obce.
Jedna administratívna pracovníčka – Silvia Grajciarová, zamestnaná na plný pracovný úväzok. Vedenie
účtovníctva a správu rozpočtu, zabezpečuje druhá pracovníčka – Eva Špeťková, počas troch pracovných dní
v týždni na základe mandátnej zmluvy. Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonáva na čiastočný úväzok PhDr.
Róbert Géczy. Ďalšími pracovníkmi, ktorí sú však zamestnancami mesta Bojnice, sú pracovníčky Spoločného
obecného úradu Bojnice, so sídlom na Dlhej ulici v Prievidzi, ktoré zabezpečujú výkon stavebného úradu a
opatrovateľskej služby. Okrem bežnej administratívy, rôznych evidencií, štatistických zisťovaní a vybavovania
stránok, pracovníci obce spravujú dane a poplatok za odpad, stavebnú agendu, sociálnu starostlivosť, ochranu
krajiny a prírody, výrub stromov, zabezpečovanie nakladania s odpadmi, štátny stavebný dohľad, povoľovanie
drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, činnosť na pozemných komunikáciách, správu
cintorína s evidenciou hrobových miest, vydávanie rybárskych lístkov a iné povinnosti vyplývajúce z platnej
legislatívy. V roku 2014 bolo overených 20 listín a 99 podpisov. V prenesenom výkone štátnej správy bolo
vydaných 6 stavebných povolení, 1 rozhodnutie na odstránenie stavby, vykonané 4 štátne stavebné dohľady, 2
kolaudačné rozhodnutia, 8 záväzných stanovísk obce. Ďalej boli vydané 3 povolenia na malý zdroj
znečisťovania, 2 rozhodnutia na predĺženie termínu dokončenia stavby, na stavené úpravy 1 rozhodnutie, na
zmenu stavby 1 rozhodnutie, dodatočné stavebné povolenie 3 konanie, dodatočná zmena stavby 1 konanie
a tiež boli riešené 4 priestupkové konanie za začatie stavby bez stavebného povolenia. Na zriadenie vjazdu bolo
vydané 1 rozhodnutie. Pre drobné stavby boli vydané 3 oznámenia. Pri ochrane prírody a krajiny bolo vydané 1
rozhodnutie na výrub stromov. Občanom bolo vydaných 9 rybárskych lístkov. V evidencií stavieb bolo vydané
1 rozhodnutie o zrušení súpisného čísla. V podacom denníku pošty sme zaevidovali k 22.12.2014 celkom 361
písomných podaní. Potrebné tlačivá a žiadosti je možné získať na obecnom úrade, alebo si ich stiahnuť zo
stránky obce www.kocurany.sk/dokumenty. K informovanosti obyvateľov slúži obecný rozhlas, úradná tabuľa,
Kocuransky hlásnik, stretnutia s občanmi obce a internetová stránka obce.
Predbežný plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2015.
Január - stolnotenisový turnaj v sále kultúrneho domu
Termín: 25. 1.2015 od 14.00 hod.
Február - Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou, obecná zabíjačka
Termín: 14. 2.2015
Marec - Vyhlásenie súťaže - Moja záhradka - môj dom 2015.
Termín: 11. 3.2015
- Oslava MDŽ v spolupráci s Jednotou dôchodcov
Termín: 8. marec 2015 o 15.00 hod.
- Jarné upratovanie obce (okolie bytovky, cintoríny, športový areál, námestie, autobusové zástavky)
- Uvítanie deti do života
Termín: 27.-28. 3.2015
Apríl - Stavanie Mája s hudbou a občerstvením, vítanie jari
Termín: 30.4.2015
Máj - Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.
Termín: 10.5. 2015
- vychádzka do prírody s deťmi, studničky, opekanie
- Detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti
Termín : 31.5.2015
Jún

- Návšteva družobnej obce – Lukoveček

August - Futbalový turnaj o pohár starostu, Rozlúčka s prázdninami, varenie guláša
Termín: 22.8.2015
Október – Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti -Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov
Termín: 18.10.2015
December - Zasvietenie vianočného stromčeka a stretnutie s Mikulášom
Termín: 6.12.2015
- Predvianočné posedenie pri stromčeku s koledami.
Termín: 20. 2.2015

Aktuálny počet obyvateľov k 22.12.2014 je 521 obyvateľov
z toho je 264 mužov a 257 žien. Počas roka sa narodili 4 deti (3 chlapci – Kotrík Igor, Bernát Filip, Bránik
Sebastián a 1 dievča – Ďureje Zoja), zomreli 3 občania (1 muž – Hraňo Tomáš a 2 ženy – Cachovanová
Antónia a Šimková Anna), prisťahovalo sa 22 ľudí (10 mužov a 12 žien), odsťahovali sa 14 občania (6
mužov a 8 žien).
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014
Do zoznamu voličov bol zapísaných 419 oprávnených voličov.
Volieb sa zúčastnilo 201 voličov.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 190
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 194
Zvolený starosta: Ing. Vojtech Čičmanec
Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva v obci Kocurany:
poslanec
počet hlasov
Roman Šandor
159
Ján Škandík
151
Peter Ďureje
148
Zdenek Bránik
118
Rozpočet obce po schválení 6. úpravy rozpočtu na rok 2014
Na 1. zasadnutí dňa 12.12.2014 bola schválená 6. úprava rozpočtu na rok 2014 nasledovne:
Príjem v € :
rozpočet
podielové dane
67.506
poplatky za odpad
9.200
poplatok za psa
500
daň z nehnuteľnosti
20.900
poplatky a úhrady
3.401
prenájom majetku
91.800
úroky
50
granty
300
transfery zo ŠR
5.486
kapitálové príjmy
1.483
ostatné príjmy
100
peňažný fond – prevod 23.555
rezervný fond
11.679
Spolu:
235.960

VI. úprava
68.506
9.600
500
20.900
2.805
92.060
60
300
5.286
1.483
100
0
0
201.600

Výdaj v € :
rozpočet VI. úprava
energie (elektr. voda, plyn)
7.100
10.365
poplatky, služby, telefón
13.650
13.984
poistenie majetku
988
988
nákup strojov, materiálu
6.193
6.673
správa obce
42.499
37.500
odvody do poisťovní, DÚ
14.625
14.625
príspevok na spol. úrad Bojnice 1.550
1.550
vývoz odpadu
12.400
12.400
kultúra, šport, hasiči
8.300
8.300
ostatné výdavky
3.580
4.500
splátky úveru
45.000
45.000
splátky úrokov
13.000
13.000
investície
67.075
32.715
235.960
201.600

Schválený rozpočet na rok 2015
Na I. zasadnutí OZ dňa 12.12. 2014 bol schválený rozpočet obce na rok 2015 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.
Príjem:
podielové dane
poplatky za odpad
poplatok za psa
daň z nehnuteľnosti
poplatky a úhrady
prenájom majetku
úroky
transfery zo ŠR
kapitálové príjmy
ostatné príjmy
príjem z fondov a zostatku 2014

€
68.000
9.600
480
20.600
2.318
92.068
50
3.000
3.500
480
40.404

Spolu:
240.500
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Výdaj:
energie (elektr. voda, plyn)
poplatky, služby, telefón
poistenie majetku
nákup strojov, materiálu
správa obce
odvody do poisťovní, DÚ
príspevok na spol. úrad Bojnice
vývoz odpadu
kultúra, šport, hasiči
splátky úveru
investície

€
11.200
37.124
960
6.240
35.500
13.500
1.500
12.900
8.300
45.000
68.276

240.500
Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce
www.kocurany.sk
e-mail: obec@kocurany.sk

