Pre občanov obce Kocurany
číslo: 1/2015

902 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka na najbližšie kultúrne podujatia

Obecný úrad Kocurany a komisia kultúry a športu vás srdečne pozýva na
na stavanie mája na námestí obce dňa 30.4.2015
 zdobenie mája začne o 18.00 hod.
 samotné stavanie mája po vyzdobení bude po 19.00 hod. spolu so spustením
fontány
 počas podujatia bude pripravené bufetové občerstvenie od hladu i od smädu
 o dobrú náladu sa postará ľudová hudba „Poluvska muzika“
MAJALES 2015
 uskutoční sa 16. mája 2015 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Kocuranoch
 do tanca bude hrať skupina FOREVER MUSIC BAND (bývala skupina Bril)
 vstupné v predpredaji bude stáť 15,- €/osobu
 vstupné zahŕňa kávu, ½ l vína, chlebík, mini hamburger, kapustnicu
 vstupenky si môžete zakúpiť počas úradných hodín na obecnom úrade
Veríme, že si nájdete čas a prídete sa spoločne zabaviť, či už pri stavaní mája, alebo na Majáles 2015.
Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom - 2015“.
Na verejnom stretnutí občanov 27.3.2015 v kultúrnom dome, bol vyhlásený už 12. ročník súťaže „Moja
záhradka, môj dom.“ V priebehu mesiaca máj a začiatkom júna budú vyfotené vybrané predzáhradky a
priečelia rodinných domov. Fotografie budú potom vystavené na nástenke v obchode „Koruna“. Každý
občan a návštevník obce svojim hlasom bude môcť rozhodnúť, ktorá predzáhradka alebo priečelie domu sa
mu najviac páči. Hlasovanie bude pokračovať aj počas kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných
obcou. Posledné hlasovanie bude v auguste na „Rozlúčke s prázdninami“ dňa 22. augusta 2015. 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 a priečelia domov budú odmenené vecnými cenami na verejnom
stretnutí občanov na jeseň tohto roka.
Separovaný zber v obci, veľkoobjemové kontajnery a termíny zberov
- zber vriec s plastmi budeme organizovať 24.4., 9.6., 20.7., 28.8. 2015
- zber rastlinného oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí priniesť na obecný úrad
- zber šatstva, topánok a hračiek – pri obchode Koruna je pristavený kontajner na menšie množstvá
- zber veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu sa uskutoční od 20. do 24.4.2015

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na druhom zasadnutí dňa 28.1.2015 poslanci prerokovali žiadosti občanov, boli informovaní o
pozemkových úpravách a stave príprav na budovanie kanalizácie v obci. Zároveň sa poslanci dohodli na
termíne uskutočnenia verejného stretnutia s občanmi obce a programe stretnutia. Starosta obce ako
konateľ spoločnosti informoval poslancov o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil poslancom správu o kontrolnej činnosti. Plán
kontrolnej činnosti bol schválený obecným zastupiteľstvom. Na základe plánu boli vykonávané kontroly
účtovný dokladov, inventarizácia, kontrola dotácii. Kontrolór zároveň predkladal stanoviská
k schvaľovaniu a zmenám rozpočtu, k záverečnému účtu a zúčastňoval sa na príprave VZN a smerníc.
Starosta informoval o rokovaní so zástupkyňou spoločnosti Orange a.s. o vybudovaní vykrývača na
posilnenie mobilného signálu. Návrh Orange umiestniť zariadenie na pozemku p. Kňazeho nebol úspešný,
vlastník nesúhlasil z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu v tomto mieste. Po prehliadke terénu je
ďalším miestom pozemok v jeho blízkosti. V súčasnosti sa pripravuje technická dokumentácia pre
stavebné povolenie. Dňa 25.2.2015 sa konalo tretie rokovanie obecného zastupiteľstva, kde sa opätovne
prejednávali žiadosti občanov, pričom väčšinu tvorili žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v bytovke.
Starosta informoval prítomných o pracovnom rokovaní dňa 11.2.2015 k výstavbe Vodojemu 100 m 3 v
mieste súčasnej redukčnej šachty. Proces je v štádiu spracovania projektovej dokumentácie. Ďalšie
informácie sa týkali nového programovacieho obdobia na čerpanie zdrojov z fondov EÚ a možnosti
čerpať financie napr. z Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 (ďalej len PRV). K zabezpečeniu
prípravy projektov z PRV poslanci odporúčajú starostovi urobiť prieskum trhu na Projektový manažment
a na verejné obstarávanie realizovaných projektov prostredníctvom troch cenových ponúk. Prioritnou
investičnou akciou bude „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, záchytných
parkovísk v obci Kocurany“ s rozsahom stavebných prác do 250.000.-EUR bez DPH. Potom poslanci
zobrali na vedomie najbližšie konané kultúrne a športové podujatia a to dňa 8.3.2015 v spolupráci s JDS
Kocurany oslavu MDŽ a dňa 14.3.2015 stolnotenisový turnaj v sále KD. Na štvrtom rokovaní dňa
18.3.2015 poslanci prerokovali ďalšie žiadosti občanov a boli oboznámení s prípravami na budovanie
kanalizácie v obci. Dňa 13.3.2015 sa uskutočnil prvý kontrolný deň. Dodávateľom prác pre Kocurany je
firma Combin Banská Štiavnica. Domové prípojky na kanalizáciu budú vybudované po hranicu pozemku.
Všetky prípojky budú posudzované individuálne podľa polohy nehnuteľnosti, existujúcich žúmp a potreby
prečerpávania. Informácie o kanalizácií budú prezentované aj na verejnom stretnutí s občanmi obce.
Termín stretnutia poslanci schválili dňa 27.3.2015. Občania budú tiež oboznámení s čerpaním rozpočtu za
rok 2014, o schválenom rozpočte na rok 2015, o investičných zámeroch na roky 2015-2018 a kultúrnych a
športových podujatiach. Prerokoval sa tiež prevádzkovateľ pohrebiska, nakoľko Zuzana Komžíková
skončila činnosť, poslanci odporučili osloviť Parte s.r.o. Bojnice. Starosta informoval o výsledkoch
prieskumu trhu na realizácie zákaziek externý projektový manažment a verejné obstarávanie v projektoch
z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 s názvom „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,
chodníkov, záchytných parkovísk v obci Kocurany“. Úspešným uchádzačom v časti externý
projektový manažment sa stala firma Kosta s.r.o., Trenčín a v časti verejné obstarávanie sa stala firma MP
Profit, s.r.o., Bratislava.
Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Stretnutie vlastníkov lesa sa uskutočnilo dňa 21. marca 2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
za účasti 48 členov, čo je 35,31 %. Informácie o činnosti výboru za rok 2014 a o hospodárení združenia
predniesol Ing. Vojtech Čičmanec. V minulom roku sa valné zhromaždenie konalo dňa 22.3.2014.
Zúčastnilo sa ho celkom 71 vlastníkov, čo bolo 51,2 % podielov. Päťčlenný výbor pracoval v zložení Ing.
Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ľubomír Kliniec, Marta Pernišová, Miroslav Škandík. Prítomní boli
oboznámení o vypracovaní ročných uzávierok Lesného a pozemkového združenia v Kocuranoch -Výkaz o
ťažbe dreva a Ročný plán za rok 2014, ktoré boli zaslané na Okresný úrad, lesný odbor a Lesnícke
národné centrum. Vyhodnotenie ťažby dreva v roku 2014 - bolo vypísaných 16 povoleniek o ťažbu dreva,
z toho 2 boli zrušené, ťažilo 14 ľudí. Dub zimný – 7 m 3, Hrab – 7 m3 , Bôra – 4 m3. Spolu sa vyťažilo 18
m3 dreva. Predpis podľa Lesného hospodárskeho plánu bol 280 m 3, doteraz sa vyťažilo 185 m 3, zostáva
teda ešte vyťažiť 95 m3 dreva. Ťažba v roku 2015 bude pokračovať na vyznačených parcelách lesným
hospodárom.
Hospodárenie v roku 2014 a stav pokladne:
Zostatok k 1.1.2014 – 936,01 €, Príjem v roku 2014 - 1.721,01 €, Výdaj v roku 2014 - 582,77 €
Zostatok k 31.12.2014 predstavoval sumu 1.138,24 eura, čo prítomní schválili ako príjem do
pokladne na rok 2015 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2015.
Stav členov „Lesného a pozemkového združenia Kocurany“ bol po valnom zhromaždení 22.3.2014
celkom 75,05 % z celkovej výmery. K termínu marec 2015 je stav členov združenia 78,78 %.
Po správe a vystúpení odborného hospodára p. Jozefa Hatvániho nasledovala diskusia a občerstvenie.

Ako sme nakladali s odpadom v roku 2014
Za minulý rok 2014 sme z obce vyviezli 166,26 t komunálneho odpadu, z toho 9,90 t veľkoobjemového
odpadu a 2,58 t drobného stavebného odpadu. V rámci separovaného zberu sme vyseparovali 3,59 t
plastov, 6,03 t skla, 1,30 t papiera, 1,44 t elektroodpadu, bielej techniky a nebezpečných odpadov, 0,055 t
jedlých olejov a tukov. Obnoseného šatstva sme vyzbierali spolu 0,5 t. Zakúpili sme 110 l kuka nádoby
v počte 20 ks spolu za 240,00 €. Za likvidáciu odpadov vrátane odvozu a poplatkov Obec zaplatila v roku
2014 spolu 10 639,01 €. Poplatok za komunálny odpad bol na rok 2014 určený vo výške 18,25 € na
občana a rok. Celkový príjem z poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2014 bol spolu v
sume 9511,73 €. Rozdiel všetkých nákladov a výnosov v sume 1385,22 €, bol hradený z rozpočtu obce. Za
nakladanie s odpadmi a separovanie určených komodít, ďakujeme všetkým občanom. Počas roka sa
využíval aj drvič konárov, ktorý sa dá naďalej zapožičať bezplatne na obecnom úrade.
Verejné stretnutie s občanmi obce sa konalo 27.3.2015
Verejného stretnutia s občanmi obce dňa 27. 03. 2015 v Kultúrnom dome sa zúčastnilo 43 občanov obce.
Starosta obce privítal prítomných občanov a hostí Ing. Rastislava Krčmárika - generálneho projektanta
kanalizácie a Ing. Jozefa Hrabára - stavbyvedúceho dodávateľa firmy COMBIN Banská Štiavnica.
V úvode podal krátke informácie k výstavbe kanalizácie starosta obce. Vysvetlil, že v rámci okresu
Prievidza bolo vytvorených 6 aglomerácií, pričom naša obec bola začlenená do aglomerácie Prievidza,
Bojnice, Opatovce n.N. a Kocurany s počtom obyvateľov nad 10 tis. Investor Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť Banská Bystrica a.s. uskutočnil výberové konanie na dodávateľa stavby a pre Obec Kocurany
bude výstavbu realizovať firma COMBIN Banská Štiavnica. Potom projekt predstavil projektant Ing.
Krčmárik. Budovanie a pripájania sa k revíznym šachtám bude realizované po dohovore s vlastníkom
domu. Pre každého bude možnosť napojenia sa tesne za hranicou pozemku. Občania bývajúci pod cestou,
ktorí budú musieť splašky prečerpávať do kanalizácie, budú môcť využiť svoje existujúce žumpy, do
ktorých si nainštalujú ponorné kalové čerpadlo s plavákom a podľa potreby budú prečerpávať do
kanalizácie. Nebudú musieť kupovať drahé prečerpávacie stanice. Tým, že sa buduje len splašková
kanalizácia, stočné sa bude platiť len na základe odčítanej spotreby vody od vodárenskej spoločnosti. Po
dohode s prevádzkovateľom, na kanalizáciu sa bude môcť napojiť aj vlastník nehnuteľnosti, ktorí od nich
neodoberá vodu. Bude platiť paušálny poplatok za stočné. Počas komunikácie s občanmi o umiestnení
revíznej šachty, bude možné nahlásiť záujem občanov o spoločný nákup pripojovacieho potrubia a
čerpadiel, čím sa docielia výhodnejšie ceny nákupu. Po kolaudácií kanalizácie, by sa mali občania napojiť
do 6 mesiacov. Počas výstavby sa dodávateľ bude riadiť schváleným projektom dopravného značenia, v
prípade potreby budú pripravené oceľové platne na prekrytie výkopov. Občania budú vždy vopred
informovaní, ktorí úsek sa bude rozkopávať a kde bude obmedzená resp. uzatvorená doprava. Zástupca
dodávateľa informoval, že so samotnými prácami chcú začať začiatkom mája a ukončiť práce do konca
roka 2015. Po diskusií a otázkach občanov, starosta poďakoval hosťom za účasť. Stretnutie pokračovalo
informáciami o hospodárení za rok 2014, o schválenom rozpočte na rok 2015 a o investičných zámeroch
obce na obdobie 2015-2018. Starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa
schváleného plánu na rok 2015. Medzi už tradičné podujatia patrí stavania mája, Deň matiek a súťaž
o najchutnejší koláč našej mamy, MDD, návšteva družobnej obce Lukoveček, Rozlúčka s prázdninami,
futbalový turnaj o pohár starostu a návšteva z Lukovečka, stretnutie s jubilantmi a dôchodcami z obce,
Mikuláš a vianočné koledy. Starosta informoval o činnosti spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za
rok 2014 a hospodárskom výsledku spoločnosti. Spoločnosť za rok 2014 dosiahla hospodársky výsledok
pred zdanením – zisk v sume 361.70 €. Zmenou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 46b bola
zavedená daňová licencia právnickej osoby. Daňovou licenciou je minimálna daň, v našom prípade je to
suma 960,- eur. Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je strata 598,30 eur, ktorá bude
preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov. V ďalšom bode bola vyhlásená súťaž „Moja záhradka,
môj dom 2015“ – 12.ročník súťaže. V bode rôzne sa občania dozvedeli o prevádzke v obchode Koruna,
kde sa znižuje počet zákazníkov, klesajú tržby a hrozí ukončenie činnosti Koruny s.r.o. Žilina v obci.
Pohrebná služba PS SUSAN – Zuzana Komžíková ukončila svoj predmet činnosti. Obec zabezpečuje
certifikovaného a osvedčeného prevádzkovateľa pohrebiska, rokuje sa s pohrebnou službou PARTE s.r.o z
Bojníc, ktorá pôsobí aj v Opatovciach nad Nitrou a dobrú spoluprácu s nimi potvrdil aj pán farár. Prítomní
boli informovaní o ukončení pozemkových úprav a o zápise nového stavu do katastra nehnuteľností. Z
dôvodu nových vlastníckych vzťahov a nových parcelných čísel, bude RDP Koš prerábať nájomné
zmluvy, pričom je prísľub zo strany vedenia družstva, že nájomné za pôdu sa bude pohybovať v rozpätí
od 20 do 25,- €/ha. V obci sa zavádza nový spôsob zberu papiera za protihodnotu v podobe toaletného
papiera, vreckoviek, utierok. V závere starosta ešte informoval prítomných, že počas budovania
kanalizácie, sa všetky budovy obce napoja na kanalizáciu. Zároveň je tu priestor na vybudovanie
sociálnych zariadení na cintoríne, čo doteraz nebolo možné práve z dôvodu chýbajúcej kanalizácie. Po
diskusie bolo verejné stretnutie ukončené.

Informácie k plateniu daní z nehnuteľnosti, za psa, poplatku za komunálny odpad a cintorín
Počas úradných hodín je na obecnom úrade možnosť zaplatenia daní z nehnuteľností, za psa a poplatok za
komunálny odpad a tiež úhradu za správu cintorína. Výška daní a poplatkov sa oproti predchádzajúcemu
roku nemenili. Občania v prípade potreby si môžu dane a poplatky rozdeliť na splátky, po dohode so
správcom daní. Daň za psa v rodinnom dome je 3,50 €, v bytovom dome je to 17,- €. Poplatok za
likvidáciu komunálneho odpadu je 18,25 €/osobu a rok. Úhrada za služby na cintoríne a výkon správy
pohrebiska sa vyberá v sume 2,- €/osobu/rok, pričom kto si zaplatí túto úhradu, neplatí za prenájom
hrobového miesta na cintoríne.
Zámery a ciele pre obdobie rokov 2015-2018 sú nasledovné:
- gravitačná kanalizácia obce so zaústením do ČOV Prievidza
- vybudovanie vodojemu STVS a.s. Banska Bystrica – projektová dokumentácia
- zlepšenie mobilného signálu Orange
- športový areál – dorobiť altánok, sklad, WC a zámkovu dlažbu
- vypracovať štúdiu na výsadbu zelene pri bytovkách
- dobudovanie kamerového systému – športový areál, cintorín, bytovky, vstup do obce
- nátery autobusových zastávok, osadenie smetných košov, zákaz fajčiť
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, drobná údržba
- vybudovanie chodníkov po obci – projektová dokumentácia
- príprava územia na rozšírenie dopravných komunikácií (smerom k MITANI) a výstavba
infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov, nová ulica
- energetické zhodnotenie budov - výmena okien, fasáda, strecha - budova bývalej školy
- príprava a realizácia projektu na urnový háj, ozvučenie pri pohreboch,
- úprava osadenia autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie, obrubníky
- vybudovanie vodojemu STVS a.s. Banská Bystrica – realizácia
- vybudovanie chodníkov po obci - realizácia
- pokračovanie bytovej výstavby (podľa záujmu o byty)
- prepojenie chodníkom a zeleňou nového a starého cintorína
- vybudovať priestor na bicyklovanie, (korčule) - cyklotrasa
- vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí
- označenie turistických chodníkov (Bojnice, Opatovce n.N, Šútovce, Kocurany)
- vybudovať spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N.
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky
Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2015
Medzi tradičné podujatia patrí stavania mája, Deň matiek a súťaž o najchutnejší koláč našej mamy, MDD,
návšteva družobnej obce Lukoveček, Rozlúčka s prázdninami, futbalový turnaj o pohár starostu a návšteva
z Lukovečka, stretnutie s jubilantmi a dôchodcami z obce, Mikuláš a vianočné koledy.
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2014
Hospodárenie obce k 31.12. 2014
Príjmy
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Komunálny odpad
Ostatné miestne dane
Prenájom – byty, pozemky, KD
Ostatné prenájmy
Správne poplatky
Úhrada za cintorín a hrobové miesta
Ostatné úhrady
Úroky a poistné plnenie
Ostatné príjmy
Dotácie na pren.kompetencie a voľby
Dotácie z VÚC
Granty
Spolu príjmy
Rozdiel príjmov a výdavkov

68 972,81 €
20 985,74 €
474,25 €
9 511,73 €
308,53 €
88 838,19 €
509,38 €
373,07 €
736,00 €
711,06 €
56,76 €
2 196,65 €
2 633,66 €
0,00 €
300,00 €
196 607,83 €
43 499,55 €

Výdavky
Správa obce
Elektrická energia
Vodné
Poštovné, telefóny
Drobný materiál
Kancelársky, čistiaci a rekl. Mat.
Školenia, členské príspevky
Všeob. a špeciálne služby
Úver, úroky, poplatky banke, iné
Vývoz a uloženie odpadu
Kultúrne podujatia – stoly a stol.
Nákup pozemkov
Požiarna ochrana
Investície -cintorín, opr. kanála
Ostatné výdavky
Spolu výdavky

43 963,19 €
3 082,48 €
5 950,54 €
869,43 €
2 372,29 €
2 182,25 €
363,16 €
11 175,80 €
57 563,57 €
10 656,95 €
3 111,22 €
300,00 €
1 197,93 €
4 242,40 €
6 077,07 €
153 108,28 €
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