
Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
 dňa 27. 10. 2017 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017

              Zhodnotenie činnosti za rok 2017 a návrh pre rok 2018 

3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2017
4) Vyhodnotenie 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 27. 10. 2017 v Kultúrnom dome.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia
bol  19 občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie
2) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017

                 Zhodnotenie činnosti za rok 2017 a návrh pre rok 2018 
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2017
4) Vyhodnotenie 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)  Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017
      Zhodnotenie činnosti za rok 2017 a návrh pre rok 2018

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.9.2017 v €
Príjem:            Schválený   Čerpanie        Výdaj:                       Schválený     Čerpanie  

podielové dane             89.400        69.672              energie (elektr. voda, )          10.000            4.243     
poplatky za odpad        12.500        11.651              poplatky, služby, telefón        27.910          11.147
poplatok za psa     550          421              poistenie majetku                  960                   0
daň z nehnuteľnosti      21.300     16.796              nákup strojov, materiálu           5.100            1.829      
poplatky a úhrady           1.855         1.409              správa obce              42.500          24.509 
prenájom majetku         93.850     66.434     odvody do poisťovní              14.900            7.998
úroky      280              97               príspevok na SOcÚ Bojnice     1.900              999
transfery zo ŠR               1.270          976               vývoz odpadu  14.500           7.069
granty                                 400           400          kultúra, šport, hasiči                 7.600           3.806
kapitálové príjmy          49.500               0               ostatné výdavky                        3.842            1.078     
ostatné príjmy                 7.150          2.589              splátky úveru                           45.698         32.347
prevod zostatku prostr.  87.000               0               dotácia právnickej osobe         12.000            8.753
prevod z rez. fondu        19.945               0               investície                               198.090          21.690 
Spolu:            385.000     170.445  44%                          385.000        125.468  33 %

Rozdiel:  44.977,- €

Skutočné príjmy k 30.9.2017 sú 170.445 €, schválený rozpočet 385.000,- € čo je 44 % plnenie. Skutočné
výdavky sú 125.468,- €, schválený rozpočet 385.000,- €, čo je plnenie 33 %. Rozdiel medzi príjmami a
výdavkami je v sume 44.977,- €.
O hospodárení obce a plnení rozpočtu boli občania informovaní aj v Kocuranskom hlásniku.

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

zrealizované, pred kolaudáciou



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

zrealizované aj s dažďovou kanalizáciou
 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

stále v procese hodnotenia PPA 
 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

zrealizované, užíva sa, stanovený poplatok za urnové miesto v sume 500,- €/10 rokov
 postupne sa budú realizovať kanalizačné prípojky k obecnému úradu, k bývalej škole a šatniam

na ihrisku
presúva sa na rok 2018
 na cintoríne k domu smútku je naplánované postaviť toalety
presúva sa na začiatok roka 2018
 pri bytovkách je naplánované riešiť oddychovú zónu vrátane osadenia lavičiek, výsadby zelene a
    detského ihriska
projekt je spracovaný, úrad vlády zrušil výzvu, realizácia z vlastných zdrojov v roku 2018
 v dome smútku bude zrekonštruované ozvučenie a doplnené prenosné ozvučovacie zariadenie
zrealizované vo vnútri, vonkajšie zariadenie nie je potrebné kupovať, zabezpečí Parte s.r.o.
-   začne sa príprava projekčnej časti investície na prepojenie obcí Opatovce n.N. a Kocurany 
    chodníkom
presúva sa do roku 2018
 je naplánované vytýčenie prístupovej cesty na pieskovni a inžinierske posúdenie investície     
    vrátane napojenia na cestu III. triedy správnym orgánom
nevyriešený problém majetkového usporiadania nehnuteľností, presun autobusovej zastávky,
čo by si vyžiadalo projektovú dokumentáciu dopravného riešenia s vytvorením odstavného
pruhu
 prehodnotí  sa  realizácia  bezbariérového  vstupu  do  obecného  úradu,  KD,  prípadne  výmena

vchodových dverí
presun do roku 2018
Návrh na rok 2018:

- osadenie smetných košov
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky

3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2017
Starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného plánu na
rok 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: 17.11.2017
December –  Mikuláš,  rozsvietenie vianočného stromčeka,rozdávanie darčekov pre deti.

Termín: 10.12.2017
                   - Predvianočné stretnutie pri vianočnom stromčeku, koledy, stánky, občerstvenie.
                      Vianočné trhy, Hrabovka, Ivan Ožvát, Pekárová
                      Termín: 17.12.2017



4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
Na verejnom stretnutí občanov 31.3.2017 bol vyhlásený 14. ročník súťaže „Moja záhradka, môj
dom.“  Fotografie predzáhradok a priečelí rodinných domov, boli vystavené na nástenke a občania
mohli odovzdávať svoje hlasy v predajni Koruna, alebo počas verejných podujatí, organizovaných
obcou.  Do hlasovania  sa  už tradične  zapájajú aj  naši  priatelia  z Lukovečka,  počas  návštevy na
podujatí Rozlúčka s prázdninami. Celkom sa hlasovania zúčastnilo 85 hlasujúcich, z toho bolo 82
hlasov  platných  a  3  boli  neplatné.  Vyhodnotenie  hlasovania  uskutočnili  Eva  Špeťková,  Silvia
Grajciarová a Ján Škandík. Po sčítaní hlasov vzišlo nasledovné poradie hodnotených predzáhradok
a priečelí domov:

1. miesto – Líška Vladimír a Eva Líšková, Kocurany č. 197 - 13 hlasov
2. miesto – Mjartan Milan a Eva Mjartanová, Kocurany č. 152 - 12 hlasov
3. miesto – Škandík Miroslav a Helena, Kocurany č. 113  - 5 hlasov

Starosta poďakoval občanom za starostlivosť o svoje predzáhradky a priečelia domov.

5) Rôzne

 podané informácie o napájaní sa na kanalizácia v obci a kontrole napojenosti
 informácie o platení daní a poplatkov na  rok 2018
 informácie o separovanom zbere odpadov  pristavených veľkoobjemových kontajneroch

            
6) Diskusia
v diskusií vystúpili občania:
Jozef Adámik – pýtal sa na možnosti úľav pre občanov, ktorí bývajú pod cestou a majú zvýšené
náklady na pripojenie do kanalizácie
Anton Kliniec – pýtal sa, na koho pozemkoch stojí lipa oproti p. Mikušovi, vedľa obecnej studne a
či je možné ju zachrániť
Milan Bíro – upozornil na koryto potoka v okolí jeho pozemku a potrebu jeho čistenia

       - navrhol, či by nebolo možné umiestniť dopravnú značku na cestu medzi Opatovcami
                     nad Nitrou a Kocuranmi, z dôvodu migrácie zveriny
- Vladimír Hlinka – informoval o častých výpadkoch elektrickej energie a vplyve na spotrebiče

Na niektoré diskusné príspevky odpovedal starosta a niektoré sa budú riešiť priebežne.

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

V Kocuranoch  27.10.2017

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec


