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900 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Vážení spoluobčania,

vstúpili sme z pohľadu histórie do významného roka 2013, kedy si naša obec pripomína 
900. výročie od prvej písomnej zmienky. Nie veľa obcí v rámci Slovenska sa môže pochváliť takou 
bohatou históriou, a preto chceme tejto skutočnosti venovať aj patričnú pozornosť. Celé kultúrno-
spoločenské dianie v obci bude vždy organizované v znamení histórie. Okrem celoročných podujatí 
pripravujeme začiatkom leta, v dňoch 5. až 7. júla 2013 oslavy, venované práve spomínanému 
výročiu. Prvý deň, v piatok 5. júla 2013 by sme chceli privítať medzi nami našich rodákov, a  preto 
vás chceme požiadať, aby ste na tento deň, pozvali vašich blízkych a našich rodákov na spoločné 
stretnutie do kultúrneho domu. Druhý deň, v sobotu 6. júla 2013 dáme na známosť po obci aké 
podujatia   a kde  sú pripravené,  aby  sme  sa mohli  veseliť  a zabávať  všetci  pospolu.  V nedeľu 
začneme svätou omšou venovanou za obec a poobede pripravujeme spoločné zábavné stretnutie 
spojené s koncertom. Chceme pripraviť dôstojné oslavy v spoločnosti so všetkými občanmi obce.

Pozvánka na najbližšie  kultúrne podujatie
v predvečer 1. mája, to je v utorok 30. apríla 2013 pozývame na tradičné zdobenie a stavanie mája, ktoré sa 

uskutoční pri obecnom úrade, spojené s posedením a občerstvením pri hudbe

Najbližšie pripravovaný separovaný zber
- zber vriec s plastmi bude 15.3., 12.4., 16.5., 19.7. 2013
- pripravujeme zber elektroodpadu a bielej techniky, nebezpečného odpadu, papiera, železa
- zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v priestoroch  požiarnej 

zbrojnice v dňoch 27. 3. 2013 (streda) a 2. 4. 2013 (utorok) počas úradných hodín OÚ. 
Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného  vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehod-
noteniu pri prevoze. 
ZBIERA SA:    dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony,  

                                závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. 
     Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili. 
     NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce a veľmi znečistené veci. 
Zber sa organizuje v spolupráci s organizáciou "Pomocný anjel, n.o., Nižná "

Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom - 2013“.
Aj keď ešte naše okolie pokrýva zimná perina a kvári nás vrtošivé počasie, keď sa strieda sneh, dážď a len 
občas vykukne slniečko, už sa v podvedomí pripravujeme na jarné počasie, bohatšie na viac teplých lúčov 
slnka a množstvo zelene okolo nás. Preto je tu 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 vyfotíme 
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  predzáhradka 
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.



        

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na  svojom 20.  zasadnutí  dňa  6.2.2013.  Okrem základných  úvodných  bodov,  poslanci  schválili  plán 
kultúrnych  a športových  podujatí  na  rok  2013,  boli  informovaní  o zmenách  v legislatíve  v oblasti 
nakladania  s odpadmi  v obci  a hlavne  o povinnosti  od  1.1.2013  zabezpečiť  nakladanie  s biologickým 
rozložiteľným odpadom ako sú tráva, konáre a 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.  Bude potrebné zistiť aktuálnu situáciu v obci,  ako 
občania  nakladajú  s týmto  odpadom,  koľkí  separujú  vo  vlastných  kompostoviskách.  Zisťovanie  sa 
uskutoční formou ankety medzi občanmi. 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.  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. Na nasledujúce rokovanie OZ 
bude  pripravený  návrh  VZN  o nakladaní  s odpadmi  v obci.  V ďalšom  bode  boli  podané  informácie 
o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. Spoločnosť zabezpečuje výkon správy majetku 
obce, vykonávala stavebnú činnosť pre obec – výstavbu bytového domu II. etapa, terénne úpravy centra  
obce a iné. V roku 2012 dosiahla celkový zisk po zdanení 171,49 €. Ďalej sa poslanci zaoberali prípravou 
verejného  stretnutia  s občanmi  obce,  naplánované  na  1.marca  2013  o 18.00  hod.  v kultúrnom  dome 
Kocurany. Na stretnutí budú prítomní informovaní o hospodárení obce za rok 2012, o zámeroch v roku 
2013 a iné informácie zo života a fungovania obecného úradu. 
Medzi zámery a ciele pre rok 2013 boli zaradené nasledovné akcie: 

- 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

Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil správu o kontrolnej činnosti v roku 2012, ktorá bola 
zhrnutím  čiastkových  správ  predkladaných  počas  celého  roka.  V závere  rokovania  poslanci  schválili 
Doplnok  zmluvy  o užívaní  poľovného  revíru  „Vígľaš“  podľa  zákona  č.  274/2009 Z.z.  o poľovníctve 
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  s Poľovníckym  združením  Bojnice  a  Obcou  Kocurany 
v zastúpení aj drobných vlastníkov pôdy za ročný prenájom 86,00 € na poľnohospodárskej pôde o výmere 
42,8247 ha.

Ako sme nakladali s odpadom za rok 2012
V minulom  roku  sme  z obce  vyviezli  spolu  160  t  komunálneho  odpadu,  z toho  bolo  15,4  t 
veľkoobjemového odpadu. V rámci separovaného zberu občania vyseparovali 2,284 t plastov, 4,705 t skla, 
0,500 t papiera, 0,839 t elektro odpadu, bielej techniky  a nebezpečných odpadov. Obnoseného šatstva sme 
vyzbierali  spolu 1,32 t a to v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel,  n.o.  Za likvidáciu 
odpadov  vrátane  odvozu  a  poplatkov  sme  zaplatili  spolu  9.874,-  €.  Poplatok  za  komunálny  odpad 
vyberaný od občanov bol v roku 2012 určený vo výške 17,- € na občana a rok. Príjem za tento poplatok 
predstavoval spolu sumu 8.118,04 €. Rozdiel v sume 1.756,- € bol hradený z rozpočtu obce. Za nakladanie 
s odpadmi  ďakujeme  všetkým  občanom,  ktorí  sa  zapájajú  do  separovania  odpadov.  Počas  roka  bol 
využívaný aj drvič konárov, ktorý sa dá naďalej zapožičať bezplatne na obecnom úrade.

Hospodárenie s lesmi – Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Výbor lesného a pozemkového združenia  na poslednom zasadnutí  dňa 18.12.2012 vyhodnotil  činnosť 
združenia v roku 2012. Celkom bolo podaných 16 žiadostí  o palivové drevo, spolu sa vyťažilo 48 m3 
drevnej  hmoty.  Ťažba  bude  prebiehať  aj  v roku  2013  na  vyznačených  plochách  odborným  lesným 
hospodárom. Predbežne na marec 2013 je plánované valné zhromaždenie členov Lesného a pozemkového 
združenia Kocurany.  Stav finančných prostriedkov k 1.1.2012 bol  653,04 €,  celkové príjmy 822,48 € 
a výdavky 954,28 € , zostatok k 17.12.2012 bol  521,24 €. Združenie čaká úloha zabezpečiť vyčistenie 
lesa okolo oplotenia vojenského priestoru. Z tohto dôvodu bude potrebná aj zmena lesného hospodárskeho 
plánu. Na zasadnutí výboru dňa 21.2.2013 sa členovia dohodli na termíne konania valného zhromaždenia 
vlastníkov lesa  dňa 23.3.  2013 (sobota)  o     15.00 hod.   v kultúrnom dome  Kocurany.  Vlastníci  z obce 
Kocurany budú o konaní zhromaždenia informovaní obecným rozhlasom, v Kocuranskom hlásniku, na 
verejnom stretnutí s občanmi obce a tiež oznamom na web stránke obce. Ostatným bude zaslaná písomná 
pozvánka.



Trocha štatistiky z evidencie obyvateľstva
Do roka 2013 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 508, z toho 254 mužov a 254 žien. Počas 
roka 2012 sa narodili  2 chlapci (Milan Štetiar č.190/3, Jakub Ďureje č. 76) a 2 dievčatá (Natália Golhová 
č.132, Ella Brnová č.190/7). Nikto nezomrel. Z obce sa odsťahovali 7 muži  a 6 žien. Prisťahovalo sa 31 
mužov a 18 žien. Celkový počet obyvateľov  obce k 27. 2. 2013 je 511, z toho je 257 mužov a  254 žien. 

Odkanalizovanie obce
Obec  Kocurany  v rámci  budovania  infraštruktúry  po  roku  1990  dosiahla  stav,  že  základné  potreby 
obyvateľstva  sú  už  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 separovaného zberu, internetizacia obce.
Zostáva sa vysporiadať s odkanalizovaním obce a vybudovaním chodníkov po obci.
Slovenská republika po vstupe do EÚ, pristupovala k rôznym smerniciam a záväzkom európskych noriem. 
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 
skupín,  pričom naša  obec  bola  začlenená  do  skupiny 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  o realizáciu  sa  bude uchádzať 
projekt Prievidza, Bojnice, Opatovce n.N. a Kocurany.  Teraz stojíme pred zásadnou otázkou, či sa do 
tohto projektu zapojiť, alebo nie. Niektoré argumenty hovoria za, iné proti.
Argumenty proti gravitačnej kanalizácií:

- rozkopanie cesty, počas budovania problémy, prašnosť, zhoršená dopravná obslužnosť, 
- povinnosť občanov pripojiť sa na kanalizáciu a platenie vodného aj stočného (cca. 1+1 €/m3)
- problémy u niektorých domov pod cestou s napojením gravitačne,  nutné prečerpávanie

Obec na tento problém upozornila STVS svojim stanoviskom 22.11.2007

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

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

a povinnosť dokladovo preukazovať likvidovanie splaškov na ČOV
- budovanie kanalizácie nebude stať Obec žiadne financie, platby budú z EU, štátu a STVS
- budovanie inej kanalizácie (napr. domové ČOV) by bolo z vlastných zdrojov, združením zdrojov,
- pri domových ČOV sa vyskytuje problém s vypúšťaním vyčistených vôd – malý prietok potoka, 

pri vsakovacích blokoch potrebný geologický prieskum, nachádzame sa v II. ochrannom pásme 
kúpeľov Bojnice

- v rámci stavby je zahrnuté vybudovanie kanalizačnej prípojky pre každého – priemerne sa počíta s 
15 m dlhou prípojkou aj s materiálom

- hlavný kanál bude tak hlboko, aby sa mohla napojiť gravitačne aj väčšina ľudí bývajúcich pod 
hlavnou cestou

- v budúcnosti sa vyhne obec, ale aj občania sankciám zo strany štátnych orgánov, kontrolujúcich 
odvádzanie splaškových vôd

- do budúcna si ochránime spodné vody a zachováme možnosť aj naďalej používať studne

O budovaní kanalizácie v obci sa diskutovalo aj na verejnom stretnutí občanov obce v piatok 1.3.2013. 
Diskutujúci  sa  vo všeobecnosti  zhodli,  že  vybudovanie  kanalizácie  v obci  je  potrebné,  aj  keď reálne 
s výstavbou budú spojené určité riziká a nepríjemnosti.  Hlavným problémom bude realizácia výstavby 
v cestnom telese. Ak bude projekt schválený a začne sa realizácia, projektanti budú zhotovovať realizačnú 
dokumentáciu a budú komunikovať s občanmi obce o možnosti a spôsobe napojenia. Výstavba kanalizácie 
by mala byť dokončená do septembra 2015.
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Z činnosti administratívy obecného úradu v Kocuranoch za rok 2012
Výkon  samosprávy  obce  a administratívu  obecného  úradu  zabezpečujú  spolu  so  starostom  obce 
administratívna  pracovníčka,  zamestnaná  na  plný  pracovný  úväzok,  vedenie  účtovníctva  a správu 
rozpočtu zabezpečuje ďalšia pracovníčka počas troch pracovných dní  v týždni  na základe mandátnej 
zmluvy.  Úväzkovým zamestnancom obce je hlavný kontrolór.  Okrem bežnej  administratívy, rôznych 
evidencií,  štatistických  zisťovaní  a vybavovania  stránok,  pracovníci  obce  spravujú  dane  a poplatky, 
stavebnú  agendu,  sociálnu  starostlivosť,  ochranu  krajiny  a prírody,  výrub  stromov,  zabezpečovanie 
nakladania  s odpadmi,  štátny  stavebný  dohľad,  povoľovanie  drobných  stavieb,  stavebných  úprav, 
udržiavacích  prác,  činnosť  na  pozemných  komunikáciách,  správu  cintorína  s evidenciou  hrobových 
miest,  vydávanie rybárskych lístkov a iné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.   V  roku 2012 
bolo  overených 21 strán  listín  a  112 podpisov.  V prenesenom výkone  štátnej  správy boli  vydané  3 
stavebné  povolenia,  1  rozhodnutie  na  odstránenie  stavby,  12 kolaudačných  rozhodnutí,  2  žiadosti 
o zmenu účelu stavby, 1 ohlásenie stavebných úprav a 1 návrh na územné rozhodnutie. Ďalej boli vydané 
2 rozhodnutia  na  hracie  prístroje.  Pre  drobné  stavby bolo  vydaných  8 oznámení  a  1  oznámenie  na 
stavebné  úpravy.  Pri  ochrane  prírody  a krajiny  boli  vydané  4  rozhodnutia  na  výrub  stromov  a 4 
rozhodnutia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia. V evidencií stavieb bolo vydaných 5 rozhodnutí 
o určení,  zmene  alebo zrušení  súpisného  čísla.  V podacom  denníku  pošty  sme  zaevidovali  346 
písomných podaní.  Potrebné tlačivá a žiadosti je možné  získať na obecnom úrade, alebo si ich stiahnuť 
zo  stránky  obce  www.kocurany.sk/dokumenty.  K informovanosti  obyvateľov  slúži  obecný  rozhlas, 
úradná tabuľa, Kocuransky hlásnik, stretnutia s občanmi obce a internetová stránka.

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 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 € 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012
Obec Kocurany v zmysle  § 102 ods.  4  zákona č.  25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní  a  o  zmene  a 
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje  za  
IV. štvrťrok 2012 nasledovné zákazky s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala sumu 
1000  EUR: 

Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifikácia úspešného 
uchádzača

Monografia Kocurany 2367,75 € Patria I. spol. s r.o. Prievidza
Obec Kocurany ako verejný obstarávateľ vo štvrtom kalendárnom štvrťroku 2012 vykonala celkom 32 
záznamov z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou.

Výrub stromov  je  možné  realizovať po predchádzajúcom oznámení  na obecnom úrade,  kde spolu so 
žiadosťou sa predkladá list vlastníctva a snímka z mapy,  na ktorej sú vyznačené stromy na výrub a ich 
obvod kmeňa, meraný vo výške 1,3 m od zeme. Správny poplatok je 6,50 €. Na výrub ovocných stromov 
stačí len ohlásenie obecnému úradu, bez poplatku.

http://www.kocurany.sk/
http://www.kocurany.sk/
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