
Pozvánka na  verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 30. 10. 2013 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2013

Vyhodnotenie činnosti za rok 2013
           Zámery pre rok 2014

3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2013
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
        starosta obce



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany
konaného dňa 30. 10. 2013 v Kultúrnom dome Kocurany.

Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia bol  24 
občanov obce.
PROGRAM: 
1) Otvorenie 
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2013

Vyhodnotenie činnosti za rok 2013
      Zámery pre rok 2014
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2013
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

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

2) Informácie o hospodárení  za rok 2013, vyhodnotenie činnosti, zámery 2013
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.9.2013
Na 19. zasadnutí OZ dňa 12.12. 2012 bol schválený programový rozpočet obce na rok 2013. 
Boli vykonané celkom 4. úpravy rozpočtu, posledná 7.8.2013.
Príjem:             Schv.    Čerpanie v  €          Výdaj:                     Schv.      Čerpanie  v   €
podielové dane           55.000        45.611              energie (elektr. voda, plyn)      5.660         4.934
poplatky za odpad        8.400      8.755               poplatky, služby, telefón       15.938         6.093
poplatok za psa   470         481               poistenie majetku                 988            988
daň z nehnuteľnosti    19.500    20.835               nákup strojov, materiálu         5.242         2.297        
poplatky a úhrady         2.510        1.713               správa obce           32.510        18.776 
prenájom majetku       91.353    65.384    odvody do poisťovní, DÚ    10.500          6.820
úroky      50               23               príspevok na SOcÚ Bojnice  1.400          1.269
transfery zo ŠR             1.388         895               vývoz odpadu           10.490         7.087
príjmy od VÚC             1.500         1.500         kultúra, šport, hasiči           17.500       10.140
kapitálové príjmy 2.400               0               ostatné výdavky, spl. úver     59.750       43.911    
ostatné príjmy                  100                0               centrum obce                        14.500       14.003
zostatok roku 2012        7.709               0                investície                             15.902                0            
Spolu:           190.380  145.197                                 190.380      116.318
Rozdiel:  28.879,- €
Vyhodnotenie činnosti za rok 2013 

- dokončené centrum obce – námestie, dlažby, výsadba zelene, lavičky, fontána
- schválené zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Kocurany 
- drobné úpravy a údržba cintorínov
- pokračujú pozemkové úpravy
- organizované kultúrne a športové podujatia k oslavám 900. výročia obce
- dokončená úprava kaplnky – vnútorné a vonkajšie omietky, konanie sv. omše
- vyčistený kanál pri Šimkov, ešte chýba položenie dlažby
- zmeny autobusových spojov 7,05 až ku Nestlé

Zámery a ciele pre rok 2014 sú nasledovné: 
- oplotenie starého cintorína, nátery stĺpov a bránok, oprava alebo nový kríž
- pokračovanie pozemkových úprav
- oprava a nátery strechy na budove bývalej školy
- dokúpenie stolov a stoličiek do KD a kaplnky
-  kanalizácia  v investícií STVS a.s. B. Bystrica



3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2013
Starosta informoval prítomných o kultúrno športových podujatiach podľa schváleného plánu. 
V posledný aprílový deň, v predvečer 1.mája, sme stavali  máje s hudbou, občerstvením a hlavne 
odovzdali  naše  nové  námestie  i so  spustením  fontány.  V máji  to  bol  Deň  matiek  a  súťaž  o 
najchutnejší  koláč  našej  mamy  -  zber  receptov.  V mesiaci  jún MDD –  rôzne  súťaže  pre  deti, 
v dňoch 22.-23.6.2013 návšteva  družobnej obce – Lukoveček. V dňoch 5-7.7.2013 to boli oslavy 
900. výročia obce Kocurany, je z toho aj DVD záznam. V auguste sa konal   Futbalový turnaj o 
pohár starostu, spolu s rozlúčkou s prázdninami a varením gulášu. V septembri sme v spolupráci 
s JDS  v Kocuranoch  zorganizovali  zájazd  do  Budapešti.  Poslednou  akciou  bolo  Stretnutie 
s dôchodcami pri príležitosti - Mesiac úcty k starším a prijatie  jubilantov, s kultúrnym programom 
FS Bukovec s Diviak nad Nitricou.
Do konca roka nás ešte čaká:
Stretnutie s Mikulášom –rozdávanie darčekov pre deti pri vianočnom stromčeku, 8.12.2013.
Predvianočné  posedenie  pri  stromčeku  s koledami,  Hrabovka  a možno  hosť  s Horehronia, 
22.12.2013.

4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
Fotografie  s vyfotenými  predzáhradkami  a priečeliami  rodinných  domov,  boli  vystavené  na 
nástenke a občania mohli odovzdávať svoje hlasy v miestnych potravinách, alebo počas verejných 
podujatí, organizovaných obcou. Do hlasovania sa zapojili aj naši priatelia z Lukovečka, počas ich 
návštevy v obci. Celkom sa hlasovania zúčastnilo 76 hlasujúcich, z toho bolo 74 hlasov platných a 2 
hlasy boli neplatné. Vyhodnotenie hlasovania uskutočnili Eva Špeťková, Silvia Grajciarová a Igor 
Kotrík ml. Po sčítaní hlasov vzišlo nasledovné poradie hodnotených prezáhradok a priečelí domov:

1. miesto – Milan a Darina Škandíkovi, Kocurany č. 148 - 17 hlasov
2. miesto – Jozef a Marta Pernišovi, Kocurany č. 35 -   9 hlasov
3. miesto – Ivan a Jana Dúbravkovi,  Kocurany č. 16 -   7 hlasov

Aj  touto  cestou  sa  chceme  poďakovať  všetkým občanom,  ktorí  sa  starajú  o pekný  a upravený 
vzhľad svojich domov a predzáhradok.

5) Rôzne
- Starosta  sa  vrátil  k  povinnosti  od  1.1.2013  zabezpečiť  nakladanie  s biologickým 
rozložiteľným  odpadom  ako  sú  tráva,  konáre,  zvyšky   vznikajúce  pri  príprave  jedál 
v domácnostiach. To je možné aj zakladaním kompostoviska, využitím drviča konárov, ktorý sa 
požičiava  zdarma.  Ďalej  upozornil  na  zákaz  pálenia  zvyškov  zo  záhrad,  trávy,  lístia  a iného 
biologického odpadu.
- Zároveň boli prítomní oboznámení s možnosťou zberu opotrebovaných rastlinných olejov 
z domácností. 
- Pri obchode je tiež umiestnený celoročne kontajner na textil, topánky a hračky. 
- Po obci boli rozmiestnené VOK, žiaľ ľudia sú nepoučiteľní a hádžu tam všetko
- Prítomní informovaní o konaní volieb do orgánov samosprávy TSK, kandiduje 6 kandidátov 
na predsedu, volí sa jeden a 70 kandidátov na poslancov, v okrese Prievidza volíme 10 poslancov. 
Voľby sa budú konať 9.11.2013 od 7.00 do 22.00 hod. Kto má zdravotné problémy, môže požiadať 
o prenosnú urnu.
- Obec ponúka na predaj hasičský prívesný vozík

6) Diskusia
-  Róbert  Géczy –  predstavil  svoju  náplň  práce,  informoval  o kontrolnej  činnosti  a hospodárení 

z rozpočtovanými prostriedkami 
-   Jozef Bobok – informoval sa o výstavbe kanalizácie, jej financovaní, možnostiach a činnostiach 

pri samotnej realizácií
-   Erik Adámik – upozornil  na krátkodobé výpadky elektrickej energie počas dňa
-   Marián Sádecky – informoval sa ohľadom pôvodnej cesty vedľa p. Hrončoka, či pozemky neboli  

prepísané na p. Hrončoka



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

V Kocuranoch  30. 10.2013

Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec


