
Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany 

 dňa 21.10. 2022 v Kultúrnom dome. 
 

 

Začiatok stretnutia o 18.00 hod. 

 

 

PROGRAM:  
1) Otvorenie  

2) Zhodnotenie činnosti obce za volebné obdobie 2018 – 2022, stav financií na účtoch 

3) Poďakovanie súčasným poslancom 

4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2022 

5) Predstavenie kandidátov pre volebné obdobie 2022-2026 

6) Zámery do nového volebného obdobia 

7) Diskusia 

8) Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany  

dňa 10. 06. 2022 v Kultúrnom dome. 

 

Podľa pripojenej prezenčnej listiny počet  15 prítomných občanov obce. 

 

PROGRAM:  
1) Otvorenie  

2) Zhodnotenie činnosti obce za volebné obdobie 2018 – 2022, stav financií na účtoch 

3) Poďakovanie súčasným poslancom 

4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2022 

5) Predstavenie kandidátov pre volebné obdobie 2022-2026 

6) Zámery do nového volebného obdobia 

7) Diskusia 

8) Záver 

 

1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Privítal prítomných občanov a 

oboznámil ich s programom stretnutia.  

 

2)  Zhodnotenie činnosti obce za volebné obdobie 2018 – 2022, stav financií na účtoch 

Prehľad investícií 2019-2022 

- osvetlenie sochy Panny Márie - zhotovené 

- odkanalizovanie budov – OcÚ, škola, ihrisko - zhotovené 

- rekonštrukcia NN siete dolný koniec v spolupráci s SD a.s. Žilina  

- oprava dlažby DS 

- doplnenie fitnes strojov v športovom areáli v hodnote 3.320,- € 

- získanie dotácie na nákup komunálnej techniky (traktor, vlečka, nakladač, štiepkovač, radlica...) v    

  sume 97.900,- € 

- dobudovanie kamerového systému – športový areál, cintorín, bytovky, vstup do obce 

- Oprava atiky na KD a OcÚ, podhľady, nátery bytovky 

- Materská škola v celkovej cene obstarania 289.061,64 € a Miestna komunikácia v celkovej cene 

obstarania 79.089,76 €.  

- v tomto roku sme dokončili optickú sieť po obci, zrekonštruovali posilňovňu, opravili dlažbu na 

ihrisku a priľahlom chodníku, opravili sme drevené podhľady na kultúrnom dome a obecnom 

úrade, začali sme s výsadbou ovocných stromkov nad škôlkou. Do novej požiarnej zbrojnice sme 

zakúpili nové zásahové obleky pre 8 hasičov. V budove bývalej školy sme odizolovali stropnú 

konštrukciu minerálnou vlnou. 

Stav v Prima banke: 145.195,- € 

           SLSP a.s.       124.286,- € 

 

3) Poďakovanie súčasným poslancom 
Vo volebnom období 2018-2022 pracovali zvolení poslanci: 

Zdenek Bránik 

Peter Ďureje 

Miroslav Synko 

Miroslav Šemrinec 

Ján Škandík – zástupca starostu 



a) komisia finančná a správy majetku – predseda  Peter Ďureje, členovia Zdenek Bránik, Ján 

Škandík 

b) komisia kultúry a športu – predseda  Zdenek Bránik, členovia  Miroslav Šemrinec,   Miroslav 

Synko, Peter Ďureje, Ján Škandík 

c) komisia na ochranu verejného záujmu –  predseda Ján Škandík, členovia Miroslav Synko  

    a Miroslav Šemrinec 

d) komisiu na vybavovanie sťažností  

predseda Ján Škandík, členovia Zdenek Bránik, Peter Ďureje, náhradník Miroslav Synko 

 

Poďakovanie za prácu poslancov a členov komisií  

 

4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2022 

V roku 2022 bol vyhlásený 19. ročník súťaže „Moja záhradka – môj dom“. Počas mesiaca máj 2022 

boli odfotené predzáhradky a priečelia rodinných domov. Fotografie boli vystavené na oslave 

MDD, pri Rozlúčke s prázdninami na ihrisku a potom v priestoroch predajne Koruna. Každý občan 

mohol dať svoj hlas ľubovoľnej fotografii.  

Hlasovania sa zúčastnilo:  96 občanov 

Platných hlasov bolo:   96 

Neplatné:    0 

 

1. miesto – Hepnerová Zuzana           Kocurany č. 43 - 16 hlasov 

2. miesto – Kodajová Dana              Kocurany č. 49 - 12 hlasov 

3. miesto – Kravčuková Eva                   Kocurany č. 23 -  11 hlasov 

               

Sčítanie hlasov vykonali: Ing. Kamila Topoľská 

                                                 Eva Špeťková 

                                         Mgr.Vladimíra Beňadiková 

 

5) Predstavenie kandidátov pre volebné obdobie 2022-2026 

Kandidáti na poslancov OZ: Zdenek Bránik, Adriana Ďureje, Miroslav Synko, Miroslav  

                                                 Šemrinec, Ján Škandík 

Kandidát na starostu: Ing. Vojtech Čičmanec 

 

6) Zámery do nového volebného obdobia 

- vytvorenie oddychových miest po obci – projekt prístrešok Nižovec, rekonštrukcia NCH 

- výstavba Detského ihriska RODINKA vrátane terénnych úprav v sume 33.748,00 €. V rámci 

výstavby bude potrebné zabezpečiť aj oplotenie detského ihriska,  

- Pán Miloš Perniš, bytom Kocurany č.156 požiadal o súčinnosť pri budovaní spevnenej cesty 

k jeho farme na parcele č. 1600/2, ktorej vlastníkom je obec Kocurany. Materiál na cestu betónové 

panely, štrk a iné prefabrikáty zabezpečí žiadateľ a zemné práce Obec Kocurany.  

-  Je spracovaná projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu k MITANI, chceme sa uchádzať 

o financie z Programu rozvoja viedieka,  

- realizuje sa zmena vykurovania v sále KD infrapanelmi, výmena vnútorného osvetlenia za 

úsporné LED žiarivky a ďalšie projekty. 

Obec je v dobrom finančnom zdraví, všetky svoje záväzky si plníme načas a vzhľadom na 

uzatvorené zmluvy o dodávke energií, by nemal byť problém ani s chodom obecných budov. 

 

Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2022 

November  -  Lampiónový sprievod,     Termín: 1.11. 2022 

December –  Stretnutie s Mikulášom     Termín: 11.12. 2022 

Vianočné trhy spojené s koledami    Termín: 18.12. 2022 



7) Diskusia 

- Kompostovanie v rodinných domoch 

- Zber vriec s plastami bude: 18.11. a 16.12.2022 

- Zber jedlých olejov a tukov priebežne, uzatvorené plastové nádoby s olejom prineste na úrad 

- Zber šatstva a obuvi: do kontajnera pred obchodom Koruna s.r.o. a pri športovom areáli 

- Zber skla: do pristavených zelených 1100 l kontajnerov 

- Zber nápojových a kovových obalov: rozmiestnené oranžové kontajnery 

- zber predmetov do múzea resp. galérie – nahlásiť na obecný úrad 

chceli by sme požiadať občanov, ktorí majú záujem venovať starožitné predmety do 

pripravovaného obecného múzea, galérie obce, aby kontaktovali obecný úrad osobne, telefonicky 

alebo e-mailom. Pripravujeme koncepciu celej expozitúry a budeme veľmi povďační za predmety, 

ktoré budete ochotní darovať. Jedná sa o rôzne predmety – staré fotografie, legitimácie, staré 

modlitebné knižky, cepy, kuchynský riad, truhlice, kolovrátky, zbonky, rozhanček, kroje, liatance, 

chomút, lopata na sádzanie chleba... 

- v sobotu 29.10.2022 – Voľby do orgánov samosprávy VÚC a mestá a obce 

 

- Jozef Adámik – sťažoval sa na voľný pohyb zveriny, hlavne danielov po obci, mnohokrát sú 

vrecia s plastami rozhádzané práve od zveriny – v spolupráci s OU Prievidza vydané 

Rozhodnutie na odlov zveriny aj v obci 

      

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

 

V Kocuranoch  21. 10. 2022 

 

 

    

 

    Starosta:  Ing. Vojtech Čičmanec 


