
Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
 dňa 18. 10. 2019 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 17.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019

              Zhodnotenie činnosti za rok 2019

3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2019
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2019“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany 
dňa 18. 10. 2019 v Kultúrnom dome.

Podľa pripojenej prezenčnej listiny počet  19 prítomných občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019

              Zhodnotenie činnosti za rok 2019

3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2019
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2019“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Privítal prítomných občanov a
oboznámil ich s programom stretnutia. Všetky prerokovávané body sa zároveň premietali na veľké
plátno, tak že občania videli prezentovanú problematiku.

2)  Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019

Na 1. zasadnutí OZ dňa 27.11. 2018 bol schválený rozpočet obce na rok 2019 v štruktúre bežné,
kapitálové  a finančné  operácie  príjmové  i výdavkové.  Rozpočet  bol  postavený  ako  vyrovnaný.
Posledná  zmena  rozpočtu  bola uskutočnená  16.10.2019.  Celková  výška  rozpočtu  sa  zmenila
nasledovne:

Príjmy v €:             schválené upravené  čerpanie    Výdavky v €:         schválené  upravené  čerpanie

podielové dane         106.400         106.400     88.385    energie                         14.000      14.000           4.117
poplatky za odpad      12.500            12.500     12.132    poplatky, služby           20.500      21.150         18.576
poplatok za psa   520                 520         474     poistenie majetku              960           960                  0
daň z nehnuteľnosti    21.400            21.400    17.910     nákup strojov, mat.         9.000       9.000           4.022
poplatky a úhrady         4.050              4.050      3.098     správa obce                   62.902     88.583         43.390
prenájom majetku       93.960            93.960    70.862     odvody                          14.800     15.192         12.797
úroky    450                 450         432     príspevok stav. činn.          573          573              573
transfery zo ŠR    813              9.886      9.884     vývoz odpadu            13.500      13.500           7.594
kapitálové príjmy                                   200         162     kultúra, šport, hasiči     17.410      20.555           7.165
ostatné príjmy            1.550              27.250      5.506    splátky úveru              57.214      57.214         42.911
príjem FO         .                  0              6.174      6.174     kapitálové a FO            30.784      42.063         23.247

Spolu:       241.643        282.790  215.019                                   241.643    282.790   164.392

Rozdiel:  50.627,- €

Celkové skutočné príjmy rozpočtu boli  vo výške 215.019 € a schválený rozpočet  po úprave vo
výške 282.790,- € čo predstavuje 82 % plnenie. Celkové skutočné výdavky rozpočtu boli vo výške
164.392,- € a schválený rozpočet po úprave 282.790,- €, čo predstavuje plnenie 63 %. 
O hospodárení obce a plnení rozpočtu budú občania informovaní aj v Kocuranskom hlásniku.



Zhodnotenie činnosti za rok 2019

- miestna komunikácií smerom k MITANI – výzva nebola, uvidíme podľa kapitálových zdrojov a   
  možností získania úveru

- projektová dokumentácia materská škôlka, požiarna zbrojnica a obecné múzeum – hotová k 
  územnému konaniu, ktoré už aj prebehlo, do konca roka bude aj stavebné povolenie, realizácia v  

  budúcom roku
- osvetlenie sochy Panny Márie - zhotovené

- odkanalizovanie budov – OcÚ, škola, ihrisko - zhotovené
- rekonštrukcia NN siete dolný koniec v spolupráci s SD a.s. Žilina – presúva sa do roku 2020

- oprava dlažby DS
- doplnenie fitnes strojov v športovom areáli v hodnote 3.320,- €

- získanie dotácie na nákup komunálnej techniky (traktor, vlečka, nakladač, čtiepkovač, radlica...) v 
  sume 97.900,- €

- vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí – pripravuje sa žiadosť na dotáciu 
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky – nevysporiadané pozemky

Starosta informoval o stave požiadavky na vybudovanie cesty na pieskovni a oboznámil prítomných
s listom, ktorým boli žiadatelia informovaní o záveroch. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní
21.8.2019 prijalo uznesenie číslo 600/8/2019 písm. d) v     ktorom obecné zastupiteľstvo schvaľuje,
vzhľadom na skutočnosť, že pozemky potrebné na výstavbu účelovej komunikácie na Pieskovni nie
sú vo vlastníctve obce a súčasní vlastníci nemajú záujem o majetkove vysporiadanie v prospech
obce, tento zámer a požiadavku občanov nezaradiť medzi investičné zámery obce Kocurany.

Po odoslaní listov prišlo „Odvolanie voči uzneseniu 600/8/2019 písm. d), s ktorým sa oboznámilo
OZ  dňa  16.10.2019.  Vzhľadom  na  pripravovaný  investičný  zámer  výstavby  škôlky,  hasičskej
zbrojnice a múzea, výsledky dotazníkového prieskumu medzi občanmi a finančné možnosti obce na
najbližšie obdobie prijaté uznesenie ostáva v platnosti.

3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2019
Starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného plánu na
rok 2019. 
Október     -  Stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov  - 20.10.2019
November  - Lampiónový sprievod,                                                      -1.11.2019
December –  Mikuláš,  rozsvietenie vianočného stromčeka           - 8.12.2019                 
                   -  Vianočné trhy spojené s koledami.                                               - 15.12.2019

4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2019“
V tomto roku sme vyhlásili už 16. ročník súťaže „Moja záhradka, môj dom.“ V priebehu mesiaca máj boli
vyfotografované  predzáhradky  a  priečelia  rodinných  domov.  Fotografie  boli  vystavené  na  nástenke
v obchode „Koruna“ a počas letných kultúrnych a športových podujatí obce. Výsledky verejného hlasovania
a poradie je nasledovné:

1. miesto – Fábry Jozef a Zlatica              Kocurany č. 41 -  11 hlasov
2. miesto – Škandík Miroslav a Helena              Kocurany č. 113-   9 hlasov
3. miesto – Mjartan Milan a Eva                    Kocurany č. 152 -  8 hlasov

                                Bránik Jaroslav a Zuzana                  Kocurany č. 7 -      8 hlasov

Hlasovania sa zúčastnilo: 101 občanov
Platných hlasov bolo: 101
Neplatné:               0

Sčítanie hlasov vykonali: Ing. Vojtech Čičmanec, Silvia Grajciarová, Vladimíra Beňadiková



5) Rôzne

 podané informácie o napájaní sa na kanalizácia v obci, pripojenosť sa bude kontrolovať 
 informácie o platení daní a poplatkov na  rok 2019, bude potrebné upraviť v zmysle platnej 

legislatívy dane a poplatky, 
 informácie o separovanom zbere odpadov a výpočte miery separovania

6) Diskusia
v diskusií vystúpili občania:
– Ondrej Hianik – informoval sa ohľadom cesty na Pieskovni
– Zita Csitáriová – ohľadom zberného dvora v Opatovciach nad Nitrou
– Jozef Adámik – navrhol, aby zberné autá komunálneho odpadu mali vážiacie zariadenie
– Marián Sádecky – pýtal sa na budovanie chodníka po obci
– Anna Čičmancová – navrhla opíliť konáre lipy nad zemou na starom cintoríne

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

V Kocuranoch  18. 10.2019

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec


