
Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany
konaného dňa 03. 10. 2012 v Kultúrnom dome Kocurany.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia 
bol  25 občanov obce.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o činnosti OZ, hospodárenie s rozpočtom, kultúra a šport
3) Zámery do budúceho roka
4) Oprava kaplnky
5) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2012“
6) Diskusia
7) Záver

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

2) Informácie o činnosti OZ, hospodárenie s rozpočtom, kultúra a šport
Obec počas roka zabezpečovala bežný chod samosprávy. V investičnej činnosti:

- hlavným  zámerom  bolo  dokončenie  a odovzdanie  Bytového  domu  Nižovec  –  II. 
etapa, 24 bytových jednotiek, byty boli 14.7.2012 oficiálne odovzdané nájomníkom

- v rámci  výstavby  sa  zrealizovala  výstavba  miestnej  komunikácie  pri  bytovke, 
vybudovanie  ČOV  II,  vodovodnej,  elektrickej  a plynovej  prípojky,  ako  aj 
odkanalizovanie stavby – splaškovou a dažďovou kanalizáciou

- starosta informoval o financovaní stavieb a splácaní úveru zo ŠFRB SR
- dokončil sa chodník pri autobusovej zastávke Nižovec
- na základe  získania  dotácie,  začali  sa  realizovať  zmeny a doplnky č.  1  územného 

plánu obce
- v obci pokračujú pozemkové úpravy
- začalo sa s realizáciou výstavby námestia v centre obce
- pripravuje sa vydanie knižnej publikácie o obce Kocurany, história a súčasnosť

Z oblasti kultúry a športu sa uskutočnili:
- fašiangový sprievod masiek po obci a zároveň obecná zabíjačka v športovom areáli
- oslava MDŽ, uvítanie detí do života, stavanie mája, Deň matiek a súťaž o najchutnejší 

koláč našej mamy, MDD
- v dňoch 26. a 27. mája sme navštívili družobnú obec Lukoveček
- koncom júna sme oslávili  85.  výročie  od založenia  DHZ Kocurany a organizovali 

prvú hasičskú súťaž družstiev v obci
- v auguste bola Rozlúčka s prázdninami a futbalový turnaj o putovný pohár starostu 

obce
- do konca roka ešte pripravujeme stretnutie s dôchodcami a jubilantmi obce, Mikuláš 

a vianočné koledy

Hospodárenie obce:
- obec  hospodári  podľa  schváleného  rozpočtu  na  rok  2012,  ktorý  bol  schválený 

v príjmovej a výdavkovej časti v sume 790534,- €, boli tri úpravy rozpočtu a celkový 
rozpočet upravený na sumu 856257,- €.

- prítomní boli oboznámení s podrobným plnením jednotlivých položiek rozpočtu



3) Zámery do budúceho roka
Starosta informoval prítomných o zámeroch pre rok 2013:
- dokončenie výstavby námestia obce vrátane vysadenia zelene
- dopracovania a schválenie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce
- pokračovanie v pozemkových úpravách
- venovanie pozornosti cintorínom, údržbe, oprave
- uchádzať sa o finančné zdroje z grantov a pripraviť výmenu okien na budove bývalej 

školy, natrieť strechu školy
- v rámci roka realizovať kultúrne a športové podujatia v znamení osláv 900, výročia 

prvej písomnej zmienky o obci
4) Oprava kaplnky

Starosta informoval o prácach na oprave kaplnky, kde sa zrealizovala v spolupráci Obec 
Kocurany a farnosť Opatovce nad Nitrou oprava strechy kaplnky, nový krížik na strechu 
vyrobil  Milan  Škandík.  Do  konca  roka  je  ešte  plánovaná  rekonštrukcia  elektrických 
rozvodov  s presunom  elektromeru  na  vonkajšiu  stenu.  Ďalšiu  práce  na  vonkajšej 
a vnútornej fasáde sa budú realizovať v budúcom roku. Kaplnka je majetkom opatovskej 
farnosti, ale vedenie obce má záujem na jej oprave.

5) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2012“
Prítomní boli informovaní o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto – Mjartan Milan a Eva,   Kocurany č. 152- 12 hlasov
2. miesto – Kotrík Igor a Mária,     Kocurany č. 103 -  10 hlasov
3. miesto – Ivan Čičmanec a Jana,  Kocurany č. 170   - 7 hlasov

     Hlasovania sa zúčastnilo: 108 občanov
Platných hlasov bolo: 105
Neplatné:     3
Sčítanie hlasov vykonali: Eva Špeťková

                                                Silvia Grajciarová
                                               Ján Škandík
Vyfotené  boli  aj  záhradky Stanislava  Čičmanca,  získala  20  hlasov  a Jaroslava  Čičmanca 
získala 13 hlasov. Vzhľadom k tomu, že tieto už boli 3x ocenené, tak sa už nehodnotia a 
poradie víťazov je vyššie uvedené.
Po  vyhodnotení  si  ocenení  prevzali  z rúk  starostu  vecné  dary  za  umiestnenie  v súťaži. 
Vyhodnotenie  bolo uzavreté  konštatovaním,  že súťaž má aj  naďalej  zmysel,  lebo keď sú 
pekné jednotlivé záhradky, je pekná celá obec.
6) Diskusia
- Pán Marián Sádecký – požaduje vyčistenie priekopy pri dome č. 2, pýtal sa na budovanie 

chodníkov a či sa bude robiť cesta k cintorínu
Odpovedal starosta: 
-  vyčistenie  priekop  už  bolo  min.  2  krát  vybavené  so  správou  ciest,  vždy  ich  rodina 
Šimkových vyhnala
- chodníky sú v zámeroch obce, ale najskôr je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu 
so všetkými náležitosťami a doriešiť aj budovanie kanalizácie
- cesta na cintorín je predmetom zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce a je potrebné 
ešte mať pozemky pod cestou vo vlastníctve obce
- pán Jozef Bobok – upozornil na trhliny na ceste, že by to mali cestári zaplátať
7) Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.

V Kocuranoch  03. 10.2012

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec



Pozvánka na  verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 03. 10. 2012 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o činnosti OZ, hospodárenie s rozpočtom, kultúra a šport
3) Zámery do budúceho roka
4) Oprava kaplnky
5) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2012“
6) Diskusia
7) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce


