
Pozvánka na  verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 01. 03. 2013 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2012

           Schválený rozpočet na rok 2013
           Zámery pre rok 2013

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2013
4) Odkanalizovanie obce
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany
konaného dňa 01. 03. 2013 v Kultúrnom dome Kocurany.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia 
bol  29 občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2012
      Schválený rozpočet na rok 2013
      Zámery pre rok 2013
3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2013
4) Odkanalizovanie obce
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver

1) Verejné  stretnutie  otvoril  starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Privítal  prítomných 
občanov, oboznámil ich s programom stretnutia. 

2) Informácie o hospodárení  s rozpočtom za rok 2012, rozpočet 2013, zámery 2013

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2012
Hospodárenie obce k  31.12. 2012

Príjmy     Výdavky
Výnos dane z príjmov        56 418,17 € Správa obce       40 378,41 € 
Daň z nehnuteľností        19 416,44  € elektrická energia       1 449,83 €
Daň za psa            444,92  € vodné     3 898,88 €
Komunálny odpad          8 118,04 € poštovné, telefóny     836,47 €
Ostatné miestne dane             488,20 € drobný materiál     152,05 €
Prenájom bytov        68 162,23  € Kanc. a čistiace potreby     496,16 €
Ostatné prenájmy              403,86 € školenia, členské príspevky      341,57 €
Správne poplatky             298,50 € Všeob. a špeciálne  služby     11 399,37 € 
Úhrada za služby na cintoríne             746,00 € Poplatky  banke         166,25 € 
Ostatné poplatky             688,81 € Vývoz a uloženie odpadu         9 874,23 € 
Úroky              49,40 € Kultúrne a športové podujatia         8 255,03 € 
Ostatné príjmy             45,81 € Nákup pozemkov       1 760,00 €
Dotácie na pren.kompetencie a voľby          1 364,11 € Projekty, prípravné práce        250,00 €
Dotácie – zo ŠR          9 340,55 € Územný plán  11 940,00 €
Dotácie – na investície       376 096,00 € Výstavba bytovky - ŠFRB     643 376,90 €
Úver ŠFRB       272 056,90 € Inžinierske siete - vlastné zdroje       37 126,82 €
Prevod z fondov        19.053,19 € Splátka úveru - ŠFRB       42 101,70 €
Spolu príjmy      833 191,13  € Spolu výdavky     813 803,67 €
Rozdiel príjmov a výdavkov      19 387,46 € 



Schválený programový rozpočet na rok 2013

Na  19.  zasadnutí  OZ  dňa  12.12.  2012  bol  schválený  programový  rozpočet  obce  na  rok  2013 
v štruktúre bežné, kapitálové a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako 
vyrovnaný.
Príjem:                                      €               Výdaj:                       €
podielové dane                          55.000                       energie (elektr. voda, plyn)        4.600
poplatky za odpad                      8.300  poplatky, služby, telefón      16.080
poplatok za psa                         450               poistenie majetku           960
daň z nehnuteľnosti                          19.500  nákup strojov, materiálu         4.600
poplatky a úhrady                               2.673                 správa obce                   32.510 
prenájom majetku                             91.460  odvody do poisťovní, DÚ      11.000
úroky                            50  príspevok na spol. úrad Bojnice       1.400
transfery zo ŠR                       1.130  vývoz odpadu                   10.400
kapitálové príjmy                               7.000                kultúra, šport, hasiči                    13.100
ostatné príjmy                        100                       ostatné výdavky, úver       58.000
                                                                                                 investície                                              33.000   
Spolu:                               185.650                                           185.650

Zámery a ciele pre rok 2013 sú nasledovné: 
- dokončiť centrum obce – námestie, dlažby, výsadba zelene, lavičky
- schváliť zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Kocurany 
- drobné úpravy a údržba cintorínov
- pokračovanie pozemkových úprav
- rekonštrukcia strechy na budove bývalej školy
- zabezpečovať kultúrne a športové podujatia k oslavám 900. výročia obce
- dokončiť úpravu kaplnky – vnútorné a vonkajšie omietky

K predloženým informáciám neboli otázky.

3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2013
Starosta informoval prítomných o kultúrno športových podujatiach podľa schváleného plánu. 
Zároveň  bol  predstavený  program osláv  900.  výročia  obce  a prítomní  boli  vyzvaní,  aby 
pozvali na prvý deň osláv našich rodákov, svojich rodinných príslušníkov.

4) Odkanalizovanie obce
Obec Kocurany v rámci budovania infraštruktúry po roku 1990 dosiahla stav, že základné 
potreby  obyvateľstva  sú  zabezpečené,  bol  vybudovaný  vodovod,  plynofikácia,  rozvod 
elektrickej  energie s celkovým počtom 4 trafostanice,  čiastočný odvod dažďovej vody cez 
priepusty pod cestu s odvedením vôd do potoka, rekonštrukcia hlavnej cesty ako aj miestnych 
komunikácií, zabezpečený zber odpadov v obci vrátane systému separovania, internetizacia 
obce.
Zostáva sa vysporiadať s odkanalizovaním obce a budovaním chodníkov po obci..
Slovenská  republika  po  vstupe  do  EÚ,  pristupovala  k rôznym  smerniciam  a záväzkom. 
V oblasti odkanalizovania Slovenska bol spracovaný Národný program SR pre vykonávanie 
smernice rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd aktualizovaný 31.1.2007.
V rámci  Národného programu SR boli  jednotlivé  obce  začlenené  do aglomerácií,  aby sa 
splnili  dohodnuté  záväzky  a mohli  čerpať  zdroje  z operačných  programov  EÚ.  V rámci 
okresu  Prievidza  bolo  vytvorených  6  aglomerácií,  pričom  naša  obec  bola  začlenená  do 
aglomerácie Prievidza, Bojnice, Opatovce n.N. a Kocurany s počtom obyvateľov nad 10 tis. 
EO.   Zabezpečiť  tieto  ciele  a záväzky  sa  malo  projektom  odkanalizovania  Prievidze 
a okolitých obcí. O tomto zámere sa diskutovalo na verejných stretnutiach s občanmi obce, 
dňa  1.10.2009  aj  za  účasti  pracovníkov  STVS.  Následne  STVS Banská  Bystrica  získala 



stavebné  povolenie  na  túto  stavbu.  Veľký  projekt  však  nebol  schválený  a v 12/2012  bol 
stiahnutý. 
V predchádzajúcom období  prebiehali  diskusie  aj  na  stretnutiach  občanov  o možnostiach 
odkanalizovania obce a začali sme sa prikláňať k riešeniu formou domových ČOV.
Keďže v podmienkach odkanalizovania aglomerácií nad 10 tis. EO je dátum rok 2015, 
pripravuje sa výzva MŽP SR na odkanalizovanie a za okres Prievidza bolo rozhodnuté, že 
pôjde projekt PD, Bojnice, Opatovce n.N. a Kocurany. Teraz stojíme pred zásadnou otázkou, 
či do tohto projektu ísť, alebo nie. Niektoré argumenty hovoria za, iné proti.
Argumenty proti gravitačnej kanalizácií:

- rozkopanie cesty, počas budovania nepríjemnosti, prašnosť, zhoršená dopravná ob-
služnosť, 

- povinnosť pripojenia sa na kanalizáciu, platenie vodného aj stočného (cca. 1+1 €/m3)
- problémy u niektorých domov pod cestou s napojením gravitačne (prečerpávanie)

Obec na tento problém upozornila STVS svojim stanoviskom 22.11.2007

Argumenty za gravitačnú kanalizáciu:
- rozkopanú cestu uvedú do pôvodného stavu, šírka výkopu +0,5 m na každú stranu as-

faltový koberec t.j. nová polovica cesty
- zabezpečená likvidácia splaškov, inak nutné likvidovať kal pomocou fekálneho vozid-

la a povinnosť dokladovo preukazovať likvidovanie splaškov na ČOV
- budovanie kanalizácie nebude stať Obec žiadne financie, hradené z EU, štát, STVS
- budovanie inej kanalizácie (napr. domové ČOV),  cez vlastné financovanie, združené,

problém s vypúšťaním vyčistených vôd – malý prietok potoka, vsakovacie bloky, 
geologický prieskum, II. ochranné pásmo kúpeľov Bojnice

- v rámci stavby vybudujú každému prípojku – priemerne 15 m dlhú aj s materiálom
- hlavný kanál bude aj 7 m hlboko, aby sa mohli napojiť aj ľudia pod cestou gravitačne
- vyhneme sa v budúcnosti sankciám zo strany štátnych orgánov
- ochránime si do budúcna spodné vody, možnosť aj naďalej používať studne

5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
Nadišiel  znova čas,  aby sme aj  v tomto  roku vyhlásili   ďalší,  jubilejný 10.ročník súťaže 
„Moja záhradka, môj dom - 2013.“ V priebehu mesiaca máj a začiatkom júna budú vyfotené 
vybrané predzáhradky a priečelia  rodinných domov. Fotografie  budú potom vystavené na 
nástenke  v našom  obchode.  Každý  občan  a návštevník  obce  svojim  hlasom  bude  môcť 
rozhodnúť,  ktorá predzahrádka alebo priečelie  domu je najkrajšie.  Ďalšie  hlasovanie bude 
počas kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou. Posledné hlasovanie bude 
v auguste  na  „Rozlúčke  s prázdninami“  dňa  24.  augusta  2013.  Aj  v tomto  ročníku  bude 
uplatnené  pravidlo,  že  do  súťaže  nebudú  fotografované  záhradky,  ktoré  boli 
v predchádzajúcom období  už  trikrát  ocenené.  Podľa počtu platných odovzdaných hlasov 
komisia stanoví poradie a prvé tri najkrajšie predzáhradky budú odmenené vecnými cenami 
na verejnom stretnutí občanov na jeseň tohto roka.

6) Rôzne
-  Starosta  oboznámil  prítomných  o povinnosti  od  1.1.2013  zabezpečiť  nakladanie 
s biologickým rozložiteľným odpadom ako sú tráva, konáre, zvyšky  vznikajúce pri príprave 
jedál v domácnostiach. Výnimka je možná v prípade, ak nakladanie s týmito odpadmi je pre 
obec  ekonomicky  vysoko  náročné,  alebo  50  %  občanov  obce   takýto  odpad  separuje. 
V predchádzajúcom  období  už  bola  robená  osveta  o zakladaní  kompostoviska,  boli 
distribuované letáky do domácnosti  a tiež  je zakúpený drvič  konárov,  ktorý sa požičiava 
zdarma. Obec môže zvážiť spoluúčasť pri zakupovaní kompostérov pre domácnosti. 



Zároveň  boli  prítomní  oboznámení  s ponukou  odkupovania  opotrebovaných  rastlinných 
olejov  z domácností.  Kontajnery  na  oleje  budú  umiestnené  pri  OcÚ  a v  bytovkách.  Pri 
obchode je tiež umiestnený celoročne kontajner na textil, topánky a hračky. 
-  Prítomní  boli  informovaní  o petícií  za  výstavbu  rýchlostnej  cesty  R2  z Trenčína  do 
Handlovej, kto ju chce podporiť, môže sa podpísať na pripravené hárky.
- Starosta informoval prítomných o činnosti spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za 
rok 2013, o výsledku hospodárenia. Spoločnosť za rok 2012 dosiahla hospodársky výsledok 
zisk v sume 171,49 €.  
-  Prítomní  boli pozvaní  na  valné  zhromaždenie  vlastníkov  lesných  pozemkov,  ktoré  sa 
uskutoční v sobotu 23.3.2013 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.
-  Prítomní boli informovaní o postupe pri vyrubovaní stromov, čo má obsahovať žiadosť 
a tiež  o povinnosti  informovať Povodie Váhu a ObÚŽP v Prievidzi,  ak sa výrub realizuje 
v blízkosti vodného toku

7) Diskusia
Diskusia sa  zaoberala hlavne ohľadom budovania kanalizácie v obci, kde sa diskutujúci vo 
všeobecnosti  zhodli,  že  kanalizácia  je  potrebná,  ale  budú  s tým  spojené  určité  riziká 
a nepríjemnosti,  hlavne je  to  spôsob realizácie  stavby v cestnom telese.  Ak bude  projekt 
schválený a začne realizácia, projektanti budú zhotovovať realizačnú dokumentáciu a budú 
komunikovať s občanmi obce. Výstavba kanalizácie je potrebná, prítomní zobrali na vedomie 
riziká spojené s jej výstavbou.

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

V Kocuranoch  01. 3.2013

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec
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