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Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí
dňa 24. augusta 2017 prerokovalo jednotlivé body programu podľa pozvánky,
ako i ďalšie ústne a písomné návrhy na
tomto zasadnutí vznesené a rozhodlo
takto:
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o plnení úloh z uznesenia
č. 2/2017 z dňa 20. júna 2017 s konštatovaním, že úlohy boli splnené v stanovených termínoch, okrem úloh, ktoré sú
v termíne plnenia.
2. Správu o činnosti obecnej rady od
ostatného zasadnutia OZ a o prijatých
úlohách na rokovaní OR, ktoré sa konalo
dňa 24. augusta 2017.
3. Informáciu starostu obce, že
v stanovenom termíne do 30. 6. 2017
neboli doručené žiadne interpelácie.
4. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli
zaslané včas.
5. Skutočnosť, že správa o plnení rozpočtu oce Kokava nad Rimavicou k 30.
6. 2017, monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2017 vrátane
rozpočtu ZŠ s MŠ boli v zákonom stanovenej lehote zverejnené pred rokovaním OZ na úradnej tabuli v dobe od 10.
8. 2017 do 24. 8. 2017.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra
k plneniu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou za I. polrok 2017 vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ.
7. Skutočnosť, že návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený pred rokovaním
OZ na úradnej tabuli v dobe od 10. 8.
2017 do 24. 8. 2017.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2017 –
rozpočtovému opatreniu č. 1/2017
9. Predbežné vyhodnotenie 27. ročníka
FF KOLIESKO, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 3. až 6. augusta 2017,
a poďakovanie Ing. Chromeka, starostu
obce, všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou podieľali na jeho príprave
a realizácii. Podrobné vyúčtovanie príjmov a výdavkov vrátane hodnotiacej
správy bude predložené na najbližšie
rokovanie OZ, keďže ešte nie sú zúčtované všetky príjmy ani výdavky.
10. Ústne správy o činnosti komisií OZ
od
ostatného
zasadnutia
OZ
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s konštatovaním, že správy predložila
len komisia školstva (komisia sociálna
a bytová a pre otázky rómskej komunity,
komisia kultúry, mládeže a športu, komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánovania, komisia finančná a pre správu obecného majetku, komisia ZPOZ a komisia podnikateľskej
činnosti, obchodu, služieb, cestovného
ruchu, dopravy, verejnoprospešných
prác a ochrany verejného poriadku zasadnutie nemali).
11. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o pripravovaných a realizovaných
projektoch, prácach a akciách v obci.
12. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o ponuke a podmienkach vybudovať obecné nájomné byty v objekte bývalého kina na Štúrovej ulici. Poslanci
k ponuke zaujali kladné stanovisko, po
zistení lehôt na realizáciu bude
k rozhodnutiu podania žiadosti zvolané
rokovanie OZ.
13. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.
14. Informáciu o výsledku verejnoobchodnej
súťaže,
vyhlásenej
a schválenej na rokovaní OZ dňa 20. 6.
2017, s konštatovaním, že ponuku poslal
jeden uchádzač, ktorý podmienky splnil
a bude s ním uzatvorená kúpno-predajná
zmluva. Zápisnica tvorí prílohu materiálov z rokovania OZ.
B/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania OZ podľa pozvánky - bez pripomienok.
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú.
Kokava nad Rimavicou, Hviezdoslavova ul. - od Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP č. 23,
974 01 Banská Bystrica, do majetku
obce podľa priloženého GP č.
32616881-105/2017, parcela registra C
– č. 9731/3 vo výmere 10 m2 – zastavaná plocha a nádvoria v cene podľa cenového sadzobníka BBSK, za účelom
vysporiadania pozemku pod stavbou –
chodník na Hviezdoslavovej ulici, ktorá
je vo vlastníctve obce. Návrh na vklad
do Správy katastra predloží kupujúci.
3. Odkúpenie pozemku v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, Nám. 1. mája, od Ervína Goldschüttera a manž. Ingrid, rod.
Kekeňákovej, trvale bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája č.
478/4, v BSM v podiele 1/1 podľa priloženého GP č. 32616881-049/2017, par-
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cela registra C – č. 737/2 vo výmere 7
m2 – zastavaná plocha a nádvoria
a parcela registra C – č. 737/3 vo výmere 10 m2 – zastavaná plocha a nádvoria
v cene 5,00 €/ m2, za účelom vysporiadania pozemku pod stavbou súp. číslo
1448 – stavba komína kotolne, ktorá je
vo vlastníctve obce. Návrh na vklad do
Správy katastra predloží kupujúci.
4. Žiadosť o dokúpenie pozemku
k existujúcemu
pozemku
a vysporiadanie pozemku pod garážou
v obci Kokava nad Rimavicou, v k.ú.
Kokava nad Rimavicou pre žiadateľov:
Ervín Goldschütter a manž. Ingrid, rod.
Kekeňáková, trvale bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája č.
478/4, ktorý je vo vlastníctve obce Kokava nad Rimavicou, zapísaný na LV č.
1825, parcela registra C - č. 726/6 vo
výmere 12 m2 – zastavané plochy a
nádvoria v zmysle § 9a, ost. 8, písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení
ako priľahlú plochu k zastavanému
pozemku
v cene
5,00
€/m2,
s podmienkou, že návrh na vklad do
Správy katastra predloží kupujúci.
5. Žiadosť p. Slavomíra Vrábľa, trvale
bytom Kokava nad Rimavicou, Mateja
Hrebendu 1394/14, o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Kokava nad Rimavicou, vedeného na LV č. 1825 parcela registra C – č. 106/56 vo výmere 36
m2, zastavaná plocha a nádvoria, podľa GP č. 44594879- 09/2017
s podmienkami:
- Prenájom je na dobu neurčitú, s 3mesačnou
výpovednou
lehotou
v prípade, že obec bude mať záujem pozemok využiť pre svoje potreby.
- Ročná cena nájmu je vo výške
1,50€/m2.
- Na pozemku môže byť umiestnená
stavba bez súvislého pevného základu,
na pilieroch a demontovateľná, aby pozemok bolo možné dať do pôvodného
stavu. Nájomca demontáž vykoná na
vlastné náklady.
6. a/ Predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice v obci Kokava nad
Rimavicou“.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Strana 3

Kokavské zvesti

 Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou k 30. 6. 2017
 Úpravu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou na rok 2017 – rozpočtové
opatrenie č. 1/2017
T: ihneď
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
C/ UKLADÁ
prerokovať návrhy a podnety z komisií
p. Elene Dorickovej, prednostke OcÚ OZ a interpelácie poslancov OZ
a/ V zákonom stanovenej forme T: na najbližšej porade vedenia obce
a lehote zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov, a to:
Siheľská Veronika
 Správu o plnení rozpočtu obce KoUpravila JK
kava nad Rimavicou k 30. 6. 2017

v obci Kokava nad Rimavicou“ – po
schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu min. vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, ktoré sú vo výške 30 000,00
€.
7. Správu o vyhodnotení plnenia rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou
k 30. 6. 2017 vrátane rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie ZŠ
s MŠ - bez pripomienok.
- Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou k 30. 6. 2017 - bez pripomienok.
8. Úpravu rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou na rok 2017 – rozpočtové

opatrenie č. 1/2017 vrátane finančných
operácií a rozpočtu na prenesené
a originálne kompetencie ZŠ s MŠ ako
vyrovnaný:
- v príjmovej časti vo výške: 2 032 071 €
- vo výdavkovej časti vo výške: 2 032
071 € - bez výhrady.

Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad
Rimavicou na svojom riadnom zasadnutí
dňa 20. júna 2017 prerokovalo jednotlivé body programu podľa pozvánky, ako
i ďalšie ústne a písomné návrhy na tomto zasadnutí vznesené a rozhodlo takto:

- uskutočnenie auditu účtovnej závierky
obce Kokava nad Rimavicou za rok
2016 v zmysle platných právnych predpisov a správu audítora
- zverejnenie záverečného účtu zákonom
stanoveným spôsobom a v stanovenej
lehote

A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o plnení úloh z uznesenia
č. 1/2017 OZ z dňa 9. marca 2017 s konštatovaním, že úlohy boli splnené v stanovených termínoch.
2. Informáciu
Ing.
Chromeka
o výsledkoch verejno - bchodnej súťaže,
ktorej podmienky boli schválené na rokovaní OZ dňa 9. marca 2017 uzn. č.
1/2017-B/8.
3. Správu o činnosti obecnej rady od
ostatného zasadnutia OZ a o prijatých
úlohách na rokovaní OR, ktoré sa konalo
dňa 20. júna 2017.
4. Odpovede na interpelácie poslancov
z minulého rokovania, na tie, na ktoré
nebolo na rokovaní odpovedané priamo.
5. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, že rokovanie OZ bolo riadne pripravené a pozvánky a materiály boli
zaslané včas.
6. Žiadosť p. Slavomíra Vrábľa, trvale
bytom Kokava nad Rimavicou, Mateja
Hrebendu 1394/14 o kúpu pozemku na
parc.
č.
106/24
a 106/31
s konštatovaním, že o nej bude rozhodnuté na budúcom rokovaní OZ – po
predchádzajúcom jednaní za účasti
dotknutých strán (v priebehu 26. týždňa). Komisia ÚP, výstavby a ŽP – nedoporučila pozemok odpredať, navrhla
dlhodobý prenájom.
7. Splnenie všetkých podmienok pre
schválenie záverečného účtu obce Kokava nad Rimavicou vrátane správy
o hospodárení rozpočtovej organizácie
Základnej školy s MŠ, zriadenej obcou
Kokava nad Rimavicou, a to:
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- prípravu podkladov pre uskutočnenie
konsolidovanej účtovnej závierky
8. Splnenie podmienok pre schválenie
správy o plnení rozpočtu obce Kokava
nad Rimavicou a plnení rozpočtu ZŠ
s MŠ k 31. 3. 2017, a to:
-zverejnenie plnenia rozpočtu obce zákonom
stanoveným
spôsobom
a v stanovenej lehote.
9. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec:
a/ Číslo Pd 16/17/6606-7 proti VZN č.
1/2013 o podmienkach držania psov na
území obce Kokava nad Rimavicou,
ktorým je porušený § 2 ods. 1, písm. a/,
§ 3, ods. 5, § 4, ods. 5, § 5, ods.1, písm.
a/, písm. b/, ods. 2 a § 7 zákona č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov, § 19, ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b/ Číslo Pd 17/17/6606-7 proti VZN
obce Kokava nad Rimavicou č. 4/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpado-

vých vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Kokava nad Rimavicou, ktorým je porušený § 36, ods. 7,
písm. b/,c/ zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
c/ Číslo Pd 18/17/6606-7 proti VZN
obce Kokava nad Rimavicou č. 1/2012
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území
obce Kokava nad Rimavicou, ktorým
bol porušený § 6 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
d/ Číslo Pd 19/17/6606-7 proti VZN
obce Kokava nad Rimavicou č. 1/2014
Prevádzkový
poriadok
pohrebiska
a Domu smútku obce Kokava nad Rimavicou,
ktoré
je
v rozpore
s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znesní
neskorších predpisov a § 6 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
10. Protest
Krajskej
prokuratúry
v Banskej Bystrici č. Kd 76/17/6600-6
proti VZN č. 8/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
Kokava nad Rimavicou, ktorým boli
porušené ustanovenia § 6, ods. 1, ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom a §
53 ods. 2 zákona 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2, ods. 1, § 48 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
11. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
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1/2017 o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska obce Kokava n/R. ani
k prevádzkovému poriadku pohrebiska
obce Kokava nad Rimavicou neboli
vznesené
žiadne
pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
12. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
2/2017 o podmienkach držania psov na
území obce Kokava n/R. neboli vznesené žiadne pripomienky, a odporučenie,
aby
materiál bol prerokovaný
a schválený.
13. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
3/2017 o používaní pyrotechnických
výrobkov na území obce Kokava n/R.
neboli vznesené žiadne pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
14. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN obce č.
4/2017 o zrušení VZN č. 1/2012
o zásobovaní pitnou vodou v čase krízovej situácie neboli vznesené žiadne pripomienky, a odporučenie, aby materiál
bol prerokovaný a schválený.
15. Stanovisko stálej komisie na spracovanie pripomienok k VZN obce s konštatovaním, že k návrhu VZN č. 5/2017
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na
území obce Kokava nad Rimavicou neboli vznesené žiadne pripomienky,
a odporučenie, aby materiál bol prerokovaný a schválený.
16. Informáciu Ing. Chromeka o vydaní
interného predpisu – Plánu núdzového
zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Kokava nad Rimavicou s účinnosťou od 21. 6. 2017.
17. Informáciu Ing. Chromeka o vydaní
Smernice č. 1/2017 o verejnom obstarávaní pre postup zadávania zákaziek
s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou
od 1. 6. 2017.
18. Správu o zabezpečení požiarnej
ochrany v obci, ktorá bola predložená
Ing. Soňou Ňuňukovou, na základe podkladov p. Jána Grendela, preventivára
PO.
19. Správu o bezpečnostnej situácii
v obci Kokava nad Rimavicou, predloženú písomnou formou riaditeľom OO
PZ SR v Poltári – Kpt. Mgr. Petrom
Karásekom.
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20. Správu
hlavného
kontrolóra
o vykonaných kontrolách v roku k 30. 5.
2017 – bez pripomienok.
21. Informáciu o príprave a zabezpečení
27. ročníka FF KOLIESKO 2017, ktoré
sa uskutoční v dňoch 3. až 8. augusta
2017.
22. Ústne správy predsedov komisií OZ
o činnosti od ostatného rokovania OZ.
Správy predložili predsedovia komisii
OZ: komisia školstva, komisia sociálna
a bytová a pre otázky rómskej komunity,
komisia kultúry, mládeže a športu, komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánovania a komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb,
cestovného ruchu, dopravy, verejnoprospešných prác a ochrany verejného
poriadku, komisia ZPOZ. Komisia finančná a pre správu obecného majetku
zasadnutie nemala. Podnety budú prerokované na porade vedenia obce.
23. Správu o plnení podmienok nájomných zmlúv, uzavretých obcou Kokava
nad Rimavicou k 30. 4. 2017, spracovanú a predloženú p. Annou Berackovou,
hlavnou kontrolórkou.
24. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o aktivitách štátnej príspevkovej
organizácie Zdravé regióny, ktorá podporuje programy zdravia osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia, prostredníctvom asistenta osvety zdravia,
ktorým je pre lokalitu Kokava nad Rimavicou p. Janka Sendreiová. P. starosta
informoval OZ o pracovnej náplni asistenta osvety zdravia.
25. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o návrhu ustanovenia Mgr. Štefánie Liptákovej do funkcie hlavnej kronikárky obce s účinnosťou od 1. 7. 2017,
nakoľko p. Alenka Lančoková zo zdravotných dôvodov nechce už túto činnosť
vykonávať, ale naďalej bude nápomocná
pri získavaní podkladov a zaučení novej
kronikárky.
26. Informácie Ing. Chromeka, starostu
obce, z rokovaní Zastupiteľstva BBSK,
Klubu starostov okresu Poltár, Rady
a valnej hromady TKO, Mikroregiónu
Sinec-Kokavsko a MAS.
27. Informáciu Ing. Chromeka, starostu
obce, o pripravovaných a realizovaných
projektoch, prácach a zámeroch obce
Kokava nad Rimavicou v roku 2017.
28. Interpelácie poslancov OZ a podnety
vznesené na rokovaní OZ, ktoré tvoria
prílohu uznesenia.
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2. Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.
1/2007 vo výške 300,00 € pre cirkevný
zbor ECAV v Kokave nad Rimavicou
na spolufinancovanie opravy a obnovy
pamätníka padlých občanov v I. svetovej vojne, ktorý bol postavený vo farskej
záhrade v roku 1927.
3. Zmluvu o bezplatnej výpožičke pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Kokava nad Rimavicou, ktorý je vo vlastníctve obce, parcela registra C číslo
1409/15, pozemok – ostatné plochy vo
výmere 733 m3 medzi obcou Kokava
nad Rimavicou a p. Zdenkom Matušiakom, trvale bytom Komenského 331/60,
z dôvodu, že obec pozemok nevyužíva
a vypožičiavateľ chce pozemok využívať na športové účely a aktivity v rámci
krúžku mladých rybárov. Podmienkou
zmluvy o výpožičke je záväzok vypožičiavateľa, že sa bude o pozemok starať
a zveľaďovať ho.
4. Podmienky verejnej obchodnej súťaže pre predaj pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve obce, nachádzajúce sa v k.ú.
Kokava nad Rimavicou, v rekreačnej
oblasti Kokava - Háj, parcela registara
C číslo 7391/6 vo výmere 100 m2 – stavebný pozemok takto:
- minimálna cena za m2 – 20,00 €
- pozemok sa predáva za účelom výstavby rekreačnej chaty
- do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie
fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú voči obci ani organizáciám zriadených obcou žiadne dlžoby
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne,
ak uzná za vhodné, aj všetky doručené
návrhy. Je oprávnený vybrať si ten
návrh, ktorý bude pre vyhlasovateľa
najvýhodnejší. Navrhovatelia nemajú
nárok na náhradu nákladov spojených
s účasťou na obchodnej verejnej súťaži
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie kúpnej zmluvy ďalšiemu v poradí, určenom výberovou
komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že
nemá záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše kúpnu zmluvu v
lehote do 15 dní od doručenia kúpnej
zmluvy
- návrh na vklad do Správy katastra
a poplatky s tým súvisiace predkladá
a hradí kupujúci.
5. a/ Predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy č. V. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kaB/ SCHVAĽUJE
pitoly MV SR na realizáciu projektu
Program rokovania Obecného zastupi- „Zníženie rizika dopravných nehôd
teľstva v Kokave nad Rimavicou dňa v obci Kokava nad Rimavicou – dobu20. júna 2017 - bez pripomienok.
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dovaním samostatného osvetlenia k už
existujúcim priechodom pre chodcov“
b/ Zabezpečenie realizácie projektu
„Zníženie rizika dopravných nehôd
v obci Kokava nad Rimavicou – dobudovaním samostatného osvetlenia k už
existujúcim priechodom pre chodcov“ –
po schválení žiadosti o NFP
c/ Financovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, ktoré sú vo výške 13 972,94 €.
6. a) Predloženie žiadosti o NFP
v rámci operačného programu Kvalita
životného prostredia, špecifický cieľ
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov na realizáciu projektu „Kompostéry pre domácnosti v obci Kokava nad Rimavicou", ktorý je realizovaný obcou Kokava nad Rimavicou. Kód výzvy projektu
je OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
b) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa obce Kokava nad Rimavicou
z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 5 000,00 €.
7. Správu vyraďovacej a likvidačnej
komisie o výsledkoch I. kola vyradenia
a likvidácie
prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce Kokava nad Rimavicou z dňa 28. 4. 2017 –
bez pripomienok.
8. Východiskové ceny pre predaj pozemkov na území obce Kokava nad Rimavicou na II. polrok 2017, upravujúce
prílohu č. 3 v Zásadách o hospodárení
a nakladaní
s majetkom
obce
a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
obci Kokava nad Rimavicou, schválené
uzn. OZ č.1/2011-B/15 z dňa 10. marca
2011.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce vrátane ZŠ
s MŠ za rok 2016 - bez pripomienok.
10. Záverečný účet obce Kokava nad
Rimavicou vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou - Základnej školy s materskou školou za rok
2016 - bez výhrad.
11. Rozdelenie prebytku hospodárenia
bežného rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou za rok 2016, ktorý je vo výške 132 733,75 € nasledovne:
- 10% výšky prebytku, t.j. 13 273,38 € do rezervného fondu
- zvyšok prebytku hospodárenia bude
rozdelený na základe rozhodnutí OZ
v priebehu roku 2017.
12. Odpísanie dlhodobej pohľadávky vo
výške 1063,74 € voči p. Igorovi Perdíkovi, z dôvodu jej nevymožiteľnosti.
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13. Správu o plnení rozpočtu obce Kokava nad Rimavicou vrátane rozpočtu
ZŠ s MŠ za I. štvrťrok 2017 – bez pripomienok.
14. VZN č. 1/2017 o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska obce Kokava nad Rimavicou - bez pripomienok.
15. VZN č. 2/2017 o podmienkach držania psov na území obce Kokava nad
Rimavicou - bez pripomienok.
16. VZN č. 3/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
Kokava nad Rimavicou - bez pripomienok.
17. VZN č. 4/2017 o zrušení VZN č.
1/2012 o zásobovaní pitnou vodou
v čase krízovej situácie na území obce
Kokava nad Rimavicou - bez pripomienok.
18. VZN č. 5/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania
odpadových
vôd
a o zneškodňovaní žúmp na území obce
Kokava nad Rimavicou - bez pripomienok.
19. Plán hlavných úloh a kontrolných
akcií hl. kontrolóra na II. polrok 2017,
zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli – bez pripomienok.
20. P. Anne Berackovej, hlavnej kontrolórke obce Kokava nad Rimavicou,
podľa § 18 c, odst. 5, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, za pracovnú činnosť v roku 2016 odmenu vo
výške 7% z mesačného platu hlavného
kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych
mesiacov, január – december 2016,
ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
C/ RUŠÍ
Uznesenie OZ č. 3/2011-B/1, z dňa 21.
6. 2011, ktorým bola na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže schválená
žiadosť o odkúpenie pozemku
v rekreačnej oblasti Kokava – Háj pre
žiadateľa Bc. Petra Janošíka a manž.
Jarmilu, rod. Lukáčovú, trvale bytom
984 01 Lučenec, Ul. osloboditeľov č.
20, nachádzajúceho sa v k.ú. Kokava
nad Rimavicou, na parc. č. 7391/6,
ostatné plochy, vo výmere 100 m 2,
v cene 20,10 €/m2, s podmienkou, že
návrh na vklad do Správy katastra
predložia kupujúci a uhradia finančnú
čiastku za GP spracovaný obcou. Keďže k podpsisu kúpnopredajnej zmluvy
nedošlo, súhlas na odpredaj sa ruší.
D/ ZAMIETA

október 2017
Žiadosť p. Miroslava Stieranku
a manželky Alžbety, trvale bytom Kokava nad Rimavicou, Daxnerova 1407/39,
o prenájom pozemku, parcela registra
C, číslo 2400/239, ktorý je vo vlastníctve obce Kokava nad Rimavicou, nakoľko obec je v jednaní so Železnicami
SR vo veci odkúpenia priľahlého pozemku a následne chce tieto parcely
využiť ako stavebné pozemky.
E/ VYHOVUJE
a/ Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Lučenci číslo Pd 16/17/6606-7
proti VZN č. 1/2013 o podmienkach
držania psov na území obce Kokava nad
Rimavicou, ktorým je porušený § 2 ods.
1, písm. a/, § 3, ods. 5, § 4, ods. 5, § 5,
ods.1, písm. a/, písm. b/, ods. 2 a § 7
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania
psov v znení neskorších predpisov, § 19,
ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a § 6 ods. 1,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predmetné VZN ruší a vydáva nové
VZN č. 2/2017 o podmienkach držania
psov na území obce Kokava nad Rimavicou v súlade s protestom prokurátora.
b/ Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Lučenci číslo Pd 17/17/6606-7
proti VZN obce Kokava nad Rimavicou
č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kokava nad
Rimavicou, ktorým je porušený § 36,
ods. 7, písm, b/,c/ zákona č. 442/2002 Z.
z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, predmetné
VZN ruší a vydáva nové VZN č. 5/2017
o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
žúmp na území obce Kokava nad Rimavicou v súlade s protestom prokurátora.
c/ Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Lučenci číslo Pd 18/17/6606-7
proti VZN obce Kokava nad Rimavicou
č. 1/2012 o zásobovaní pitnou vodou
obyvateľstva v čase krízovej situácie na
území obce Kokava nad Rimavicou,
ktorým bol porušený § 6 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a predmet-
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né VZN ruší vydaním VZN č. 4/2017
o zrušení VZN č. 1/2012 o zásobovaní
pitnou vodou v čase krízovej situácie
na území obce.
d/ Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Lučenci číslo Pd 19/17/6606-7
proti VZN obce Kokava nad Rimavicou
č. 1/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku obce Kokava nad
Rimavicou,
ktoré
je
v rozpore
s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znesní
neskorších predpisov a § 6 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, predmetné
VZN ruší a vydáva nové VZN č. 1/2017
o schválení Prevádzkového poriadku
pohrebiska obce Kokava nad Rimavicou v súlade s protestom prokurátora.
e/ Protestu Krajskej prokuratúry
v Banskej Bystrici č. Kd 76/17/6600-6
proti VZN č. 8/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
Kokava nad Rimavicou, ktorým boli
porušené ustanovenia § 6, ods. 1, ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 53 ods. 2 zákona 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2, ods. 1, § 48 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, predmetné VZN
ruší a vydáva nové VZN č. 3/2017
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kokava nad Rimavicou v súlade s protestom prokurátora Krajskej prokuratúry v Banskej
Bystrici.
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F/ MENUJE
Mgr. Štefániu Liptákovú, rod. Repčokovú, do funkcie hlavnej kronikárky
obce
Kokava
nad
Rimavicou
s účinnosťou od 1. 7. 2017.
G/ POVERUJE
Ing. Jána Chromeka, starostu obce
a/ na vydanie menovacieho dekrétu pre
vymenovanú kronikárku obce
b/
zabezpečiť
uzavretie
dohody
o vykonaní práce na obdobie od 1. 7.
2017 do 31. 12. 2017
c/ zabezpečiť vyškolenie obecnej kronikárky a materiálne potreby pre vedenie
obecnej kroniky.
H/ UKLADÁ
1. p. Elene Dorickovej, prednostke
OcÚ
a/ V zákonom stanovenej forme
a lehote zabezpečiť zverejnenie schválených materiálov:
- Záverečný účet obce Kokava nad Rimavicou za rok 2016
- Plnenie rozpočtu obce Kokava nad
Rimavicou za I. štvrťrok 2017
- Prijaté VZN č. 1, 2, 3, 4, 5/2017
- Podmienky verejno-obchodnej súťaže
na predaj pozemku
T: ihneď
b/ Na pracovnej porade vedenia obce
prerokovať interpelácie poslancov a
návrhy, podnety z komisií OZ
c/ Zabezpečiť vykonanie inventarizácie
voľných
stavebných
pozemkov
v rekračnej oblasti Kokava – Háj
a následne ich zoznam predložiť komisii ÚP, výstavby a ŽP na posúdenie, či

Vážení občania,
4. novembra 2017 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. sa
budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov.
V obvode Poltár budeme voliť 2 poslancov a predsedu
samosprávneho Banskobystrického kraja. Z našej obce
kandidujú dvaja občania na poslancov do VÚC.
Aj na tieto voľby boli v našej obci zriadené tri okrsky:
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sú vhodné pre stavebné účely rekreačných chát
T: do 20. 8. 2017
CH/ ŽIADA
1. Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru SR v Lučenci Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Poltári
a/ Zabezpečiť kontroly na dodržiavanie
dopravného značenia, predovšetkým
„Zákazu zastavenia a státia“ na území
obce Kokava nad Rimavicou.
b/ O spoluprácu pri zabezpečení verejného poriadku a bezpečnosti počas Country festivalu dňa 14. -15. júla 2017,
počas FF Koliesko v dňoch 3. – 6. augusta 2017 a počas Balvalfestu, ktorý sa
bude konať 18. – 19. augusta 2017.
c/ O spoluprácu s komisiou obecného
zastupiteľstva pri vykonávaní kontrol na
podávanie a požívanie alkoholických
nápojov a iných návykových látok mladistvými v reštauračných zariadeniach
v obci Kokava nad Rimavicou.
d/ Pri vykonávaných kontrolách v obci
zamerať sa aj na dodržiavanie zákona č.
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa platného právneho poriadku.
e/ Pri kontrolách nočnými policajnými
hliadkami venovať pozornosť vybudovaným zariadeniam na Nám. 1. mája (detské ihrisko, autobusové prístrešky, predajné prístrešky), Bakulíniho ulici, objektu Základnej školy s MŠ v Kokave nad
Rimavicou, Štúrova č. 70, a tiež areálu
obecného cintorína a zdravotného strediska.
Siheľská Veronika
Upravila JK

SNP, Partizánska, Kukučínova, Ďurovka, Chorepa, Diel,
Kokavka, Čertove Potôčky, Farkaška, Lipovo, Močiar, Háj,
Belá, Potôčky, Liešnica, Vlkovo
Celkový počet voličov: 811
Okrsok č. 3, Materská škola, Dobšinského 29, zahŕňa
ulice: Dobšinského, Jánošíkova, Daxnerova, Francisciho,
Rovienka, Lúčna, Riečna
Celkový počet voličov: 754

Okrsok č. 1, Kultúrny dom, Nám. 1. mája 10, zahŕňa
ulice: Chorepa, Huta, Hámor, I. Krasku, Nám. požiarnikov,
Nám. 1. mája, Požarina, Sinec, Červenej armády, Bakulíniho,
Mateja Hrebendu, Kyseľovo Sládkovičova, F.S.Figuliho
Celkový počet voličov: 748

Dúfam, že sa týchto volieb zúčastníme v čo najväčšom počte,
aby obec Kokava nad Rimavicou mala znovu zastúpenie
v parlamente VÚC a aby sme pre náš obvod získali čo najviac
finančných prostriedkov. Tieto voľby na predsedu samosprávneho kraja sú jednokolové, a tak o županovi rozhodneme
už v prvom kole.
Tešíme sa na vašu účasť.

Okrsok č. 2, Obecný úrad, Nám. 1. mája 1, zahŕňa ulice:
Hviezdoslavova, J. Kráľa, Štúrova, Komenského, Kotoška,

Elena Doricková
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boli vymenené okná za plastové na bytovom dome na Námestí
1. mája,
Informácia o zrealizovaných a pripravovaných projektoch bola natretá strecha domu smútku v cintoríne,
boli opravené výtlky v asfaltovej komunikácii v rekreačnej
v našej obci
oblasti Kokava – Háj.
V súčasnosti
prebieha
II.
etapa
Obec Kokava nad Rimavicou tohto
rekonštrukcie
zdravotného
strediska
roku zrealizovala tieto projekty:
zateplením jeho fasády a strechy.
bol
vybudovaný
chodník
na
V nasledujúcom
období
ešte
Hviezdoslavovej ulici okolo starej
pripravujeme:
školy,
opravu fasády bytového domu na
upravili sme športový areál na Pustom
Námestí 1. mája,
a pripravil sa na uskutočnenie ďalších
rekonštrukciu vnútorných priestorov
zámerov,
domu smútku,
bola opravená poškodená regulácia
rekonštrukciu
vonkajších
schodísk
potoka Liešnica,
kultúrneho
domu,
bol
opravený
kovový
mostík
rekonštrukciu sociálnych zariadení kultúrneho domu.
v Ďurovke,
Ing. Soňa Ňuňuková
osadili sa nové lavičky na Ul. SNP a nové lavičky a detské
Foto: J. Spišiak
hracie prvky na Daxnerovej ulici,

Aj tento rok cez prázdniny manželia Anka a Zdenko Matušiakovci pripravili pre našich najmladších občanov – škôlkarov nové prvky na dvore Materskej školy v Kokave
nad Rimavicou, aby škôlka bola pre nich zaujímavejšia, lákavejšia. Za účasti niekoľkých rodičov, ale aj „nerodičov“ škôlkarov tento rok vybudovali dopravné ihrisko,
upravili terén, vyčistili pieskovisko a mnoho ďalších prác. Patrí im a všetkým, ktorí sa
zapojili do tejto aktivity, za všetky detičky veľké „Ďakujeme“.
Text a foto: E. Doricková

Poslaním kroniky je ochrana kultúrnohistorického a spoločenského dedičstva
obce uchovaním podstatných informácií
celoobecného významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Kronika
prispieva k rozvoju historického
a kultúrno-spoločenského
povedomia
obyvateľov obce a k vhodnej prezentácii
života obce Kokava nad Rimavicou v
rámci širšieho spoločenského kontextu.
Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, písomne aj obrazom zaznamenávať
všetky významné skutočnosti na základe
priebežne získavaných a neskreslene
spracovaných podkladov o politickom,
hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a
inom dianí v obci.
Tejto významnej činnosti sa v našej obci
plných 20 rokov venovala pani Alena
Lančoková, ktorá svoju prácu vykonávala veľmi poctivo a svedomito. Prepísala
podklady, ktoré získala na základe zápisníc Miestneho národného výboru
a terajšieho Obecného úradu od roku
1919 do roku 2000. Keď sa stala kroni-

kárkou, v obecnej kronike bol zapísaný
posledný rok 1919. Pani Lančokovej
nedalo, aby pokračovala rokom 1997,
kedy bola menovaná za kronikárku obce,
takže z vlastnej iniciatívy získala dostupné materiály a všetky roky postupne
doplnila. V rokoch 1969 až 1973 zaznamenával dôležité udalosti obce pán
Štefan Repčok, ale tieto neboli zapísané
v kronike. Je to napísané v brožovaných
častiach, ktoré pani Lančoková doplnila
do kroniky. Roky 1979 - 1988 zaznamenával pán Pavel Spišiak, ale tiež neboli
ručne zapísané. Všetko doplnila pani
Lančoková a od r. 2000 zapísala do kroniky všetky potrebné údaje, podujatia
a informácie, ktoré zostanú pre ďalšie
generácie.
Treba spomenúť ďalšie významné veci,
ktoré pani Lančoková spravila pre obec:
podieľala sa na zostavení tabule významných osobností Kokavy v cintoríne,
spracovala históriu obce a genézu historických budov v Kokave, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke obce, je
stálou prispievateľkou do Kokavských
zvestí.

Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce
Kokava nad Rimavicou dňa 20. júna
2017 vyslovili pani Alene Lančokovej
poďakovanie za prácu, ktorú vykonala
v prospech obce počas rokov, kedy vykonávala funkciu kronikárky. Aj
z redakcie Kokavských zvestí vyslovujeme pani Lančokovej poďakovanie za
prácu a dúfame, že ostane aj naďalej
prispievateľkou do obecných novín.
Dňa 20. júna 2017 bola do funkcie kronikárky obce od 1. júla menovaná Mgr.
Štefánia Liptáková, rodená Repčoková,
ktorá má sľubné predpoklady na túto
prácu, pretože ju história, ale aj súčasné
dianie v obci zaujíma. Je dcérou už zosnulého pána Štefana Repčoka, ktorý
zanechal hlbokú, nezmazateľnú stopu
v kultúrnom
a spoločenskom
dianí
v našej obci.
Mgr. Liptákovej prajeme v tejto práci
veľa úspechov pri získavaní podkladov a
materiálov pre kroniku a hlavne ústretovosť od ľudí, s ktorými bude pri tejto
činnosti spolupracovať.
JK
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Historické okienko

Sklárska dychová hudba v Kokave nad ako hudobný krúžok Hlinkovej gardy v
Rimavicou bola založená v roku 1912. Kokave nad Rimavicou.
Hudobné nástroje zakúpila skláreň. Zlo- Dychová hudba HG, ako sa nazývala,
žená bola z mladých sklárskych tovari- cvičila v miestnosti bývalej rím.-kat.
šov, niekedy aj súrodencov, ako Pauch- školy pri kostole, tam mávala uložené aj
likovci, Štadlerovci, Penerovci, Jačoš- hudobné nástroje. Po vypuknutí SNP
Prvá sklárska dychová hudba v Kokovci. Hudba hrávala na zábavách, v bola jej činnosť zastavená, niektorí člekave nad Rimavicou z roku 1912.
sprievodoch a hlavne na pohreboch sklá- novia prešli k partizánom, niektorí sa z
Archív R. Schill
rov. Po vyhasnutí sklárne v roku 1926 sa obce odsťahovali. Hudobné nástroje
Bavalom dokúpili ešte 1 nové eufónium
muzikanti, v tej dobe už aj otcovia rodín, ostali uložené na fare.
a 1 lesný roh v sume 14 000 Kčs. Sumu
rozutekali do sveta za prácou, dychovka V roku 1947 založil učiteľ a kantor Ján
preplatilo MNV, a tým sa stali aj tieto
po štrnástich rokoch zanikla na dlhú Gallo spolu s Ľudovítom Bialom novú
nástroje majetkom obce.
dobu a až do roku 1939 sa v Kokave dychovú hudbu z katolíckej mládeže,
V dychovej skupine boli pod vedením
neobjavila. Rázne zvuky trubiek bolo ktorá mala účinkovať pri rôznych cirJána Gallu podchytení zápalistí mladí
znovu počuť v Kokave v roku 1939, kevných slávnostiach. Nástroje pre kaľudia, ktorí s touto dychovkou úplne
kedy bol v obci umiestnený IV. samo- pelu ostali z predošlého obdobia. V roku
zrástli a niektorí účinkujú v nej doteraz.
statný prápor 9. horského pešieho pluku 1948 dostala hudba od MNV 3000 Kčs
Dychovka účinkovala na miestnych aj
Poprad. Vojaci mali svoju dychovú hud- na zakúpenie nástrojov. Zakladajúcimi
okresných oslavách, zúčastňovala sa
bu, ktorá každodenne vyhrávala pri ná- členmi boli Ján Gallo – dirigent, Jozef
prehliadok a v lete koncertovala pre Kostupe a pochodovaní vojakov. Vojaci Pener, Štefan Hronec, Ladislav Cagan,
kavčanov v novekovskom parku. Na
opustili Kokavu 18. novembra 1939.
Gejza Nosáľ, Eduard Pener, Pavel Zubeupravenom teréne – „kocke“ vystupovali
Dňa 23. septembra 1939 napísal miestny rec, Ján Hoffman, Jozef Šimegh, Štefan
popri dychovke i ľudoví umelci, píšťalveliteľ HM Jozef Kislinger oznámenie Ľalík, Pavel Bubelíni, Ján Turňa a Ján
kári, harmonikári.
predstavenstvu obce, že z popudu nie- Perenčai. V roku 1949 dychovú hudbu
V dychovej hudbe sa postupom času
ktorých členov HG a HM hodlá založiť prevzala MO ČSM, počet členov sa rozvystriedalo vyše 70 muzikantov. Medzi
hudobný spolok ako vzdelávací krúžok rástol o evanjelickú mládež a žiakov
nimi boli: Július Hronec, Václav Kreutz,
miestneho veliteľstva HG. Požiadal tiež meštianskej školy.
Ondrej Gergely, František Jirsa, Ondrej
o poskytnutie finančnej podpory. ZaklaPivka, Milan Jurica, Štefan Bienik, Štedajúca schôdza hudobného spolku
fan Skaloš, Štefan Roman, Štefan
bola 24. septembra 1939. Vládny
Vician, Ladislav Zdút, Július Gaškomisár v zastúpení obecných saperík, Ján Stuchlík, Július Kuvik,
mosprávnych zborov a po vypočutí
Gustáv Štuller, Pavel Bobro, Damienky poradného zboru rozhodol,
niel Roman, Július Albert, Ondrej
aby bola hudobnému krúžku poBienik, Ján Farkaš, Pavel Bienik,
skytnutá predbežná podpora do
Ladislav Pál, Ondrej Miháľ, Ján
výšky 500 Ks na zakúpenie záBlažko, Ondrej Pažítka, Ján Sevekladných potrieb. Zároveň oznáríni, Miroslav Palenčiar, Ivan
mil, že obec požiada vojenskú
Greksák, Milan Barutiak, Štefan
správu o možnosť odkúpenia hu- Dychová hudba založená Jánom Gallom v roku
Šulek, Daniel Beracko, Pavel Pidobných nástrojov od vojska, ktoré
1947. Archív R. Schill
liarik, Pavel Štefánik, Jozef Šiby potom obec zapožičala hudobmegh ml., Jaroslav Spišiak, Gustáv
nému krúžku, nástroje by ostali vo
V roku 1949 dokúpil rím.-kat. farár Ľu- Hromada, Ján Butáš, Ján Grekčo, Ján
vlastníctve obce.
dovít Bial hudobné nástroje v hodnote Grekčo ml., Miroslav Grekčo, Jaroslav
Vládny komisár obce Eduard Pauchlik 72 392 Kčs. Medzi nimi boli nové eufóGrekčo, Ľudovít Grekčo, Vladimír
22. novembra 1939 potvrdil prevzatie nium barytón, lesný roh, B-klarinet 21
Hronček, Vladimír Hronček ml., Karol
hudobných nástrojov od IV. samostatné- klapiek, baskrídlovka 4 cyl., ES alto 3
Hronček, Štefan Laššák, Vladimír Lašho práporu. Boli to: 4 krídlovky „a“; 3 cyl., F-Es trubka 3 cyl., B-krídlovka 3
šák, Otto Pacocha, Otto Pacocha ml.,
klarinety „a“; 3 ks trumpety; 1 bas kríd- cyl.,1 pár činelov, 1 malý bubon s paličDaniel Beracko ml., Pavel Trhan, Jarolovka; 1 sufonia; 2 trombóny; 1 „B“ bas; kami, tuba F, 3 krídlovky B, klarinet ES,
slav Jánošík, Ján Blahuta, Milan Kubi1 veľký bubon; 1 činel; 1 malý bubon; 2 príslušné puzdra 10 ks, 4 líry s objímnec, Ján Vojenčák, Štefan Doricko a
krídlovky „B“; 2 flauty; 1 „B“ trombón; kou, 7 lír obyčajných. Účet si nechal
ďalší.
1 heligón; 1 čelo; 1 basa; 2 lesné rohy; 1 MNV preplatiť. Nástroje a súčiastky k
Dychová hudba mala zostavený výbor,
debna okovaná; 2 debny neokované. nástrojom sa stali majetkom MNV a od
ktorý organizačne riadil činnosť a poTieto nástroje tvorili základ novozalože- 1.1.1951 boli dané do opatery MO ČSM
máhal dirigentovi. Od októbra 1951 pranej dychovej hudby, ktorú založil veliteľ v Kokave nad Rimavicou. Predseda
coval v zložení: dirigent Ján Gallo; záHM Jozef Kislinger v septembri 1939 ČSM Štefan Struhárik spolu s Jánom
stupca dirigenta Milan Jurica; predseda
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Jozef Pener; podpredseda Štefan Skaloš; estrády s dramatickými scénkami. Po certu bolo vystúpenie Posádkovej hudby
tajomník Štefan Bienik; pokladník Gus- odchode Jozefa Benka niekoľko mesia- z Košíc, v ktorej hrali aj naši rodáci Ján
táv Štuller; zapisovateľ Ondrej Bienik; cov dirigoval Daniel Roman a po ňom sa Grekčo ml. a Vladimír Laššák.
archivár Otto Kurhajec; hospodár Ján na dlhý čas stal dirigentom Milan Jurica. Na plesoch a tanečných zábavách dyTurňa; člen výboru Daniel Bajan; člen V tom čase dochádzal z Lučenca ako chovka účinkovala v užšom obsadení
výboru Július Kuvik.
inštruktor Jozef Čipčala, ktorého záslu- pod vedením kapelníka Pavla Piliarika,
Ján Gallo bol v roku 1953 z Kokavy hou mala dychovka dobrú úroveň, čo sa ktorý sa po onemocnení Milana Juricu
preložený do Tisovca, dychovka pokra- odzrkadlilo na okresných a krajských stáva aj dirigentom celej dychovej hudčovala v nácvikoch bez dirigenta. Do- prehliadkach dychových hudieb. Ume- by. Čo sa týka účinkovania samotnej DH
hodlo sa, že hudba bude vystupovať pod leckú úroveň pomáhali zvyšovať diri- – bolo bohaté a rozmanité. Zábavy, ľunázvom Kokavčanka.
genti z Nitry – Kozák, Šárik a bývalý dové veselice, plesy, koncerty, estrády,
Svojpomocne sa v budove bývalého člen DH Kokavčanka, profesor žilinské- prvomájové oslavy v obci, Zlatne, LuPotravinového družstva, na poschodí ho konzervatória, člen Žilinského ko- čenci, Poltári, Hnúšti, pohreby, cirkevné
nad predajňou potravín, upravila menšia morného orchestra Pavel Bienik.
a sviatočné podujatia v obci a širokom
sála s javiskom, kde sa nacvičovalo,
okolí, okresné a krajské prehliadky
koncertovalo, robili sa estrády. OB v
dychových hudieb. Za tých seroku 1967 prispela sumou 10 000
demdesiat rokov je to nespočetné
Kčs na rovnošaty, 2 400 Kčs si primnožstvo akcií. Patrí preto uznanie
speli členovia z vlastných zdrojov.
všetkým, ktorí sa pričinili o to, že
Na nácviky pochodov sa chodievalo
dychová hudba žije, spríjemňuje
na novú cestu smerom na Kriváň.
život, rozdáva radosť, krásu hudby
Hudba mávala dobré nástrojové oba zmierňuje aj žiaľ a bolesť pri
sadenie – aj 30 účinkujúcich, o podusmutných udalostiach. Aj keď je
jatia bol značný záujem obyvateľhudba už početne menšia, dopĺňa
stva. Niekoľko rokov potom činnosť
sa o hudobníkov z Hnúšte a Rihudby stagnovala, lebo mnoho člemavskej Soboty, hudobne nezaosnov odišlo na vojenskú službu alebo Dychová hudba Kokavčanka pri oslave 50. táva, jej repertoár je pestrý a do
výročia založenia v r. 1997. Archív D. Beracko
do škôl.
budúcnosti bude potrebné zabezAktívnu činnosť znovu obnovila dypečiť jej pokračovateľov z radov
Na oslave 50. výročia založenia 17. mája
chová hudba začiatkom 60-tych rokov. 1997 koncertovala dychovka na námestí mladých občanov a nadšencov.
Najskôr bez dirigenta, neskôr sa dirigo- pred kultúrnym domom. Na koncerte
vania ujal miestny učiteľ hudby Pavol vystúpili DH Hnúšťa, s ktorou má naša
Pavel Haluka
Javor. Po ňom prevzal taktovku Jozef dychovka dlhú priateľskú spoluprácu,
Benko z Hnúšte, začali sa robiť úspešné DH Kokavčanka a vyvrcholením konHlavný vydavateľ je Obec
Kokava nad Rimavicou, ktorá
financuje aj ich vydanie, teda
tlač. Obsah tvoria informácie
z obecného
zastupiteľstva,
stále
rubriky
Historické
okienko, Letom školským
svetom – informácie zo ZŠ
s MŠ, prípadne články o jubilantoch – významných osobnostiach Kokavy, informácie
o kultúrnych
a športových
podujatiach,
informácie
o živote v obci, o fungujúcich
občianskych združeniach a ich
činnosti. Do budúcna by sme chceli získať viacej podnetov
a informácií od občanov Kokavy, ktorí do obsahu novín, žiaľ,
neprispievajú vôbec. Všetky čísla sú uverejnené aj na webovej
stránke obce.

Obecné noviny Kokavské zvesti vznikli v roku 1992 ako časopis občanov a priateľov Kokavy nad Rimavicou. Bola vytvorená redakčná rada, ktorá noviny vydávala. Spočiatku sa
predávali za 5., potom za 4. koruny. Redaktorom novín bol
v začiatkoch pán Štefan Repčok. Tlačené boli v tlačiarni
v Lučenci. Po roku 2000 sa stala šéfredaktorkou Ing. Anežka
Morongová a Kokavské zvesti sa pripravovali v miestnom
kultúrnom stredisku, tlač –
Gemko Rimavská Sobota.
V roku 2012 bola za šéfredaktorku zvolená pani Jana
Krotáková, vedúca MKS.
Grafiku robí Mgr. Miroslav
Vrábeľ, jazykovú úpravu
Mgr. Viera Brezinová. Vydávame 5 čísel do roka, ktoré
sú tlačené v tlačiarni LINOX Rimavská Sobota. Kokavské zvesti sú dobrým prínosom pre informovanosť obKaždé číslo je vytlačené čanov. Každý mesiac je potrebné sledovať, čo sa v obci deje
v počte 300 ks a je nepredaj- alebo bude diať, a informovať tak o živote obce v novinách.
né. Noviny sa distribuujú
prostredníctvom novinového
Jana Krotáková
stánku, predajní a osobne.
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Skoro každá obec alebo mesto žijú v lete rôznymi kultúrnymi
podujatiami. tak je to aj v našej obci, ktorá má čo občanovi
ponúknuť.
Občianske združenie priaznivcov športu a kultúry zrealizovalo
ďalší ročník COUNTRY festivalu 2017 v dňoch 14. a 15. 7.
2017 v kokavskom amfiteátri. Konali sa na ňom rôzne aktivity
pre deti i dospelých. O realizáciu a úspešnosť podujatia sa
zaslúžil predovšetkým predseda OZ Peter Bajan, ale aj ľudia,
ktorí boli ochotní mu pomôcť. Patrí im naše poďakovanie.
Folklórny festival KOLIESKO 2017 – XXVII. ročník sa konal
3. 8. – 6. 8. 2017. Považujeme ho vcelku za vydarený. Počasie, ktoré bolo tento rok krásne, slnečné, ale až príliš horúce
po všetky dni festivalu, určite ovplyvnilo návštevníkov, lebo
sa museli skrývať pred horúcim slnkom a hlavne dodržiavať
pitný režim, aby sa tých 37 stupňov dalo zvládnuť. Náš festival je ešte stále iný, invenčný, čo sa páči nielen účinkujúcim,
ale i návštevníkom. Z rozhovorov vieme, že návštevníci sa do
Kokavy radi vracajú, lebo vždy nájdu na festivale niečo nové.
Remeselná ulica sa opäť páčila každému, kto ňou prešiel.
Veľmi kladne hodnotili premostenie potôčika a pokračovanie
do ďalších dvorov za synagógu, do synagógy a na hlavnú ulicu Kokavy. Krásne podujatia pre deti boli pripravené
v priestore za kultúrnym domom, vo Dvore u Jurka a Ďurka.
Veľmi navštevované boli všetky vytvorené dvory.
Tí, ktorí prídu do Kokavy prvýkrát, sú
prekvapení
z rôznorodosti programov a hlavne z toho, že všade sa niečo
v obci deje, že Kokava celá žije.
Celkovo sa na FF Koliesko 2017 uskutočnilo:
14 scénických programov, 2 výstavy, 8 dvorov, národopisná
knižnica, konferencia a študentská letná škola
vystúpilo: 1175 účinkujúcich + 100 ľudových remeselníkov
s predvádzaním výroby v Remeselnej ulici
Počet návštevníkov: okolo 17000
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom, sponzorom,
prispievateľom, technickým pracovníkom a všetkým, ktorí
akoukoľvek formou prispeli k realizácii XXVII. ročníka FF
KOLIESKO.
Tretím veľkým podujatím v lete bol rómsky festival hudby
a spevu BALVALFEST, ktorého 17. ročník sa konal 19.
augusta 2017. Účinkovali rómske hudobné skupiny, tanečníci,
speváci, pri ktorých sa zabávalo 2700 platiacich divákov.
Hlavným organizátorom bolo Občianske združenie Láčho
drom v spolupráci s obcou Kokava n/Rim., festival bol
podporený Úradom vlády SR, programom Kultúra
národnostných menšín.
-JK –

Foto:P. Vranský
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Súťaž vo varení tradičných jedál
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a
obec Kokava nad Rimavicou usporiadali

v sobotu 7. októbra 2017 4. ročník REGIONÁLNEHO
GURMÁNSKEHO
DŇA – súťaž vo varení tradičných jedál.
Prihlásené súťažné družstvá – Baňanky
z Rimavskej Bane, Hutníčky z Utekáča,
RODON Klenovec, ČMB z Uhorského a
2 družstvá z Kokavy nad Rimavicou –
Kokavskí hokejisti a Ženy do koča aj do
voza – pripravili jedlá, ktoré hodnotila
porota v zložení: MUDr. Andrea Baníková, Ing. Oľga Maciaková a Július Za-

jac.
Výsledky hodnotenia jedál: 1. miesto:
Ženy do koča aj do voza – chrapne/harovce, 2. miesto: Hutníčky – hutnícka hríbovica a
3. miesto: ČMB –
držkový perkelt.
Súťažné družstvá
a zástupcovia organizátorov majú
výhrady
voči
hodnoteniu poroty. Je to súťaž o
varení a nie o pečení. V budúcnosti by mala porota
viac dodržiavať
propozície a podmienky
súťaže,
aby takéto hodnotenie neodradilo družstvá zúčastňovať sa
súťaže v ďalších ročníkoch.
Výsledky hodnotenia výzdoby stánkov:
1. miesto – Baňanky, 2. miesto – Hutníčky a 3. miesto – Ženy do koča aj do voza.
Víťazné družstvá získali vecné ceny,
diplomy a suveníry mikroregiónu. Všetky družstvá dostali ďakovné listy.
Počasie nám prialo, už od rána svietilo
slniečko, ktoré dodávalo chuť do varenia
súťažným družstvám a prilákalo
návštevníkov, aby
sa prišli pozrieť
pred kultúrny dom
a ochutnali výborné jedlá, ktoré
navarili jednotlivé
súťažné družstvá.
Varenie súťažným
družstvám spríjemňovala ľudová
hudba FS Kokavan z Kokavy nad
Rimavicou.

Pádové otázky

singulár

plurál

nominatív (kto? čo?)
genitív (koho? čoho?)
datív (komu? čomu?)
akuzatív (koho? čo?)
lokál (o kom? o čom?)
inštrumentál (s kým? s čím?)

euro
eura
euru
euro
eure
eurom

eurá
eur
eurám
eurá
eurách
eurami
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V kultúrnom programe vystúpili detské
folklórne súbory: DFS Zrkadielko z
Hnúšte a DFS Kokavan z Kokavy nad
Rimavicou, ktorým ďakujeme za vystúpenie.
Jesennú výzdobu pódia pre účinkujúcich
pripravila šikovná pani z Kokavy nad
Rimavicou.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k
priebehu tohto podujatia, a tešíme sa na
stretnutie o rok na jubilejnom 5. ročníku
REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO
DŇA – súťaž vo varení tradičných jedál.

Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO
Foto: Milada Vranská
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Pohyb na čerstvom vzduchu zlepšuje náladu a pomáha bojovať s depresiou. Pobyt v prírode je priaznivý pre dobrý zdravotný stav, pretože odbúrava negatívne myšlienky. Ak sa cítite úzkostlivo, prepracovane a vystresovane, je najvyšší čas
vybrať sa na prechádzku do prírody alebo pridať sa k nám,
turistom z Kokavy.
V mesiaci máj sme si pozreli Nízke Tatry. Z Trangošky sme
prešli na Dereše, stadiaľ na Chopok a Ďumbier (2043 m n. m.)
a cez Štefáničku späť na Trangošku. Počasie nám prialo
a krásne výhľady na Vysoké Tatry stáli za tú námahu. V júni
sme zorganizovali autobusový zájazd na Pieniny. Pozreli sme
si
múzeum
v Červenom Kláštore,
previezli
sme sa na pltiach
Národným parkom
Pieniny
a potom sme si
pozreli
ľubovniansky
hrad
a skanzen
pod
hradom.
V júli
sme sa zúčastnili výstupu na rozhľadňu na Slopove, ktorý
organizoval mikroregión Sinec-Kokavsko. Na rozhľadňu bola
vynesená vrcholová kniha s pečiatkou a účastníci dostali na
pamiatku odznak a na občerstvenie guľáš. Na tomto peknom
podujatí sa zúčastnilo cca 150 turistov z Hnúšte, Klenovca,
Utekáča
a Kokavy nad
Rim.
Práve
Kokavčania
mali na tomto
podujatí najväčšiu účasť.
29. augusta
sme sa vybrali
na turistický
pochod „Po
stopách SNP“ z Drahovej na Líniu-Újať, cez Farkašku do
Kokavy nad Rim. Po trase sme si uctili pamiatku padlých
položením kytičky k pomníkom v Drahovej a na Újati.
1. septembra sme vo Vysokých Tatrách vystúpili na Kriváň.
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Celkovo sa na týchto turistických akciách zúčastnilo 116 záujemcov.
Turistický oddiel bude organizovať do konca roka ešte ďalšie
turistické akcie. Tak neváhaj a pridaj sa, milý čitateľ, aj ty
a spoznávaj krásnu prírodu nášho okolia a krásy Slovenska.
Text a foto: Elena Doricková
Vážení občania, srdečne vás pozývame na podujatie venované 7O. výročiu vzniku Dychovej hudby KOKAVČANKA.
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