Pre občanov obce Kocurany
číslo: 2/2013

900 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka na najbližšie podujatie
Už tradične patrí koniec augusta Rozlúčke s prázdninami, a preto aj v tomto roku vás pozývame 24.8.2013
na toto podujatie s nasledovným programom:
10.00 hod. – Začiatok futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce
Turnaja sa zúčastňujú dve mužstva domáce, hostia z Lukovečka a minuloročný víťaz
z Bojníc.
15.00 hod. - Rozlúčka s prázdninami venovaná deťom
- pripravené budú rôzne súťaže pre deti a mládež
- atrakcie a maľovanie na tvár
- súťaž v pití vody
18.00 hod. - Zabavme sa spoločne pri hudbe s Igorom Foltánom
- tanečná zábava
Podujatia sa zúčastnia aj naši priatelia z Lukovečka. Pripravené bude aj občerstvenie, či už od hladu alebo
od smädu. Príďte sa spoločne zabaviť, povzbudiť hráčov aj deti a zároveň rozlúčiť sa s prázdninami.
Moja záhradka, môj dom 2013 – jubilejný 10. ročník súťaže
Na verejnom stretnutí občanov 1.3.2013 bol vyhlásený jubilejný 10. ročník súťaže Moja záhradka, môj dom.
Fotograf nafotil predzáhradky rodinných domov, ktoré sa z roka na rok menia, opeknievajú. Fotografie sú na
nástenke označené číslami a čakajú na hodnotenie a váš hlas. Nástenka je umiestnená v obchode a každý
občan môže odovzdať jeden hlas fotografii, ktorá sa mu najviac páči. Verejné hlasovanie bude aj počas
podujatia Rozlúčka s prázdninami. Zapojte sa aj vy do hlasovania a odovzdajte hlas svojmu favoritovi. Na
jesennom verejnom stretnutí s občanmi bude súťaž vyhodnotená a prvé tri miesta ocenené vecnými cenami.
Údržba a oprava kaplnky zasvätenej Panne Márii
Na stavbe kaplnky sa začal prejavovať ubehnutý čas, a tak po dohode v obecnom zastupiteľstve
a v spolupráci s farským úradom v Opatovciach nad Nitrou s pánom farárom Jozefom Meškom, začali sa už
vlani realizovať potrebné práce. V septembri 2012 bola položená nová krytina s oplechovaním. Potom
v novembri 2012 boli vymenené okná za nové drevené izolačné. Následne v decembri 2012 bola urobená
kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov s namontovaním nového rozvádzača a nového merania na
vonkajšej stene kaplnky. V tomto roku práce pokračovali na vonkajšej fasáde. V mesiaci jún 2013 bol
natretý drevený obklad, osadené kované mreže na okná, osadený nový soklový obklad a odizolované
základy stavby. V mesiaci august budú práce pokračovať na obnove vnútorných omietok. Kaplnka je
majetkom cirkvi. Na financovaní jednotlivých prác a materiálov sa podieľali cirkev, obec, občania
a súkromné osoby. Za týmto účelom bola organizovaná po obci aj finančná zbierka na opravu kaplnky, kde
mohli jednotlivé domácnosti prispieť ľubovoľnou čiastkou. Zbierku organizovali pani Anastázia Klincová,
pán Štefan Hepner a pani Mária Ďurejová. Vyzbieralo sa celkom 1.264,- €. Nakoľko niektorí obyvatelia
mali záujem prispieť prevodom na bankový účet, môžu tak urobiť na účet vedený v Prima banke Prievidza,
číslo účtu 9046383001/5600, variabilný symbol 08092013, prípadne do poznámky uviesť svoje meno.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad vykonaných prác, zaplatenú čiastku a zdroj financovania.
pokračovanie na 3 strane
Najbližšie pripravovaný separovaný zber
- zber vriec s plastmi bude 8.8., 6.9. 8.11 a 14.12.2013
- pripravujeme zber elektroodpadu a bielej techniky, nebezpečného odpadu, papiera, železa
- zapojte sa tiež do zberu použitého rastlinného oleja, ktorý môžete odovzdať v plastových fľašiach na
obecnom úrade počas úradných hodín
- pred obchodom potravín je umiestnený plechový kontajner, do ktorého môžete vhadzovať obnosené
šatstvo, topánky a hračky

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na svojom 21. zasadnutí dňa 17.4.2013 poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali a schválili
všeobecne záväzné nariadenia č. 58 o územnom pláne obce Kocurany, zmeny a doplnky č.1 a VZN č. 59
o nakladaní s odpadmi. Prítomní boli tiež oboznámení s výsledkami inventúr za rok 2012. Ďalším bodom
rokovania bolo schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2012. Prítomní boli oboznámení s čerpaním
rozpočtu za rok 2012 v príjmovej aj výdavkovej časti, so stanoviskom nezávislého audítora, ktorý vo
svojom stanovisku konštatoval, že hospodárenie obce a vedenie účtovníctva je v súlade s právnymi
predpismi. Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a následne schválili záverečný účet
za rok 2012 bez výhrad. V zmysle Štatútu obecného kronikára boli prítomní oboznámení s návrhom
zápisu do kroniky obce za rok 2012, ktorí následne schválili. Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy
oboznámil prítomných so správou o výsledku kontrol za predchádzajúce obdobie. Poslanci sa zaoberali aj
stavom príprav na oslavy 900. výročia obce, so zabezpečením programu, financovania v súlade so
schváleným rozpočtom a jednotlivými úlohami organizácie. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti
na ukončenie nájomného vzťahu a zároveň schválenie nových nájomníkov dvojizbového bytu. Poslanci
zobrali na vedomie informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podaní majetkového priznania
starostu obce, ktoré bolo evidované v registratúrnom denníku obce Kocurany dňa 14.3.2013 pod
poradovým číslom 65/2013. Starosta informoval poslancov o zasadnutí dozornej rady spoločnosti Obecné
služby Kocurany s.r.o. a zároveň poslanci ako členovia valného zhromaždenia schválili účtovnú závierku
a rozdelenie zisku spoločnosti. Poslanci odsúhlasili zmenu autobusového spoja SAD, na cestovanie do
práce v nedeľu s odchodom 5.15 hod. z Kocurian, namiesto s odchodom 6.20 hod. Prítomní boli tiež
informovaní o prácach na námestí obce, že od 17.4.2013 začali záhradnícke práce, dňa 24.4.2013 bude
osadená fontána, že slávnostné odovzdanie námestia sa uskutoční 30.4.2013 počas stavania mája a ostatné
detaily a ukončenie prác je plánované do 15.5.2013. Dňa 5.6.2013 sa konalo 22. rokovanie obecného
zastupiteľstva, v rámci ktorého bol schválený návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2013, bola schválená
dotácia na prevádzku Centra voľného času Bojnice, ktoré navštevujú deti z obce. Starosta predložil návrh
na zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku obce zavedením monitorovacieho systému. Monitorovanie by
bolo zabezpečené kamerami umiestnenými pri OcÚ, ihrisku, bytovke a pri vstupe do obce. Poslanci
odporučili starostovi pripraviť cenové ponuky s technickým riešením pre podmienky obce a ďalšími
podrobnosťami potrebnými na zavedenie systému ochrany a bezpečnosti majetku obce. Poslanci vzali na
vedomie správu o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra. Na II. polrok 2013 bol schválený plán
činnosti hlavného kontrolóra a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ďalej bola schválená kúpna
zmluva medzi obcou Kocurany a RDP Koš, kde predmet bolo odkúpenie pozemkov zapísaných na LV
č.592 za sumu 1,- €. Počas ďalšieho rokovania bola schválená dotácia podľa VZN č.54/2012 pre Obecné
služby Kocurany na verejnoprospešný účel, na opravu kultúrnej pamiatky – kaplnky v obci vo výške
1000,- €. Tiež bola schválená poistná zmluvu so spoločnosťou Generali na lavičky a fontánu na námestí
proti vandalizmu a živelnej pohrome vo výške 34,- €/ročne. Starosta informoval o zmene názvu
autobusovej zastávky z „Kocurany – Jednota“ na „Kocurany - námestie“. Na 8. júla 2013 bolo zvolané
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo mimo plánovaných zasadnutí. Predmetom rokovania
bolo schválenie zmluvy č. 206/2010/03 o prevádzkovaní vodovodu obce Kocurany – časť Nižovec
Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s.. Ďalej to bola Zmluva o podmienkach
spolupráce pri zabezpečení napojenia producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu Projektu
„Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“, uzavretú medzi Obcou
Kocurany a STVS a.s. Banská Bystrica. K prerokovaniu bola predložená aj zmluva medzi Obcou
Kocurany a RDP Koš o poskytnutí sponzorského príspevku pri organizovaní osláv 900. výročia I.
písomnej zmienky o obci. Obec získala od Nadácie Tatrabanky sponzorský príspevok v sume 250,- €
a k jeho poskytnutiu bola predložená Zmluva č. 2013zam037 o poskytnutí daru na účely realizácie
projektu. Všetky predložené zmluvy poslanci schválili.
Cezhraničná spolupráca s družobnou obcou Lukoveček
Aj v tomto roku pokračujú družobné vzťahy s moravským partnerom – obcou Lukoveček. Po vzájomných
dohovoroch sme navštívili Lukoveček v dňoch 22. a 23.6.2013. Členmi delegácie boli rodičia s deťmi,
futbalisti, deti pripravujúce divadielko na oslavy, mladí hasiči i zástupcovia Jednoty dôchodcov.
Futbalový turnaj o pohár starostu prvý krát vyhrali naši chlapci a priniesli pohár do Kocurian. Deti sa tiež
zapojili do súťaží, do futbalu a vyskúšali si tiež rôzne atrakcie (lukostreľba, vozenie na koníkoch, kolotoč,
držanie hada, maľovanie na tvár...). Po všetkých súťažiach sa viacerí osviežili v bazéne kúpaliska.
Spoločenský večer sme spoločne strávili pri hudbe skupiny Pěšaci. Na druhý deň sme mali možnosť
navštíviť veľmi peknú zoologickú záhradu v Lešnej. Zástupcovia Lukovečka na čele so starostom obce,
nás navštívili počas osláv 900. výročia, keď sa zúčastnili spoločenského večera v piatok 5.7.2013 aj
hlavného sobotňajšieho programu. V tomto roku ich ešte privítame aj na podujatí Rozlúčka s prázdninami.

Údržba a oprava kaplnky zasvätenej Panne Márií – pokračovanie z prvej strany
Realizované práce
Oprava strechy
Výroba kríža na strechu
Výmena okien
Elektro rekonštrukcia
Výroba mreží (materiál)
Vonkajšia fasáda

Zaplatená cena
1.500,- €
0,- €
568,- €
628,16 €
41,- €
2.102,12 €

Zdroj financovania
Realizované
Farský úrad Opatovce n.N.
09/2012
Milan Škandík
09/2012
Súkromná osoba
11/2012
Obecné služby Kocurany s.r.o.
12/2012
Jaroslav Čičmanec + súkromná osoba
01/2013
Obec Kocurany – 1.000,- €
Obecné služby Kocurany s.r.o.- 219,78
06/2013
€
Súkromná osoba – 195,- €
Zo zbierky občanov – 687,34 €
Z vyzbieraných peňazí sa za vonkajšiu fasádu zaplatilo 687,- € a zostatok je ešte 577,- €. Tieto prostriedky
budú použité na financovanie opráv vnútorných omietok. Touto cestou chceme poďakovať všetkým
občanom za príspevky do zbierky, súkromným osobám, ale aj ďalším ľuďom, ktorí sa ešte rozhodnú prispieť
na opravu našej kaplnky. Nádejame sa, že do svätej omše v septembri budú všetky práce hotové a budeme
môcť v roku 900. výročia obce zúčastniť sa na svätej omši slúženej pri našej kaplnke.

Hasičstvo v obci
Po vlaňajšej prvej hasičskej súťaži v obci, ktorá sa konala pri príležitosti 85. výročia založenia
dobrovoľného hasičstva, nastala akási odmlka a nečinnosť hasičov. Avšak s príchodom jari
a prebudením prírody, došlo aj k posunu v hasičstve. V apríli boli založené dve hasičské družstvá,
ženské pod vedením Jany Čičmancovej s 10 hasičkami a mužské pod vedením Zdena Bránika s 10
hasičmi. Začali svoju činnosť samostatne, opravili si hasičskú striekačku, zhotovili vodnú nádrž,
vyčistili ihrisko na hornom konci, kde cvičia a začali cvičiť požiarny útok. Nečakali len na podporu
zo strany Obce, ale snažili sa získať podporu aj od sponzorov. Vďaka sponzorom pánovi
Slavomírovi Harcegovi majú hasičské tričká a pani Eva Ujhelyiová im zase zakúpila značkové
tepláky. K ďalším sponzorom, ktorí podporili mladých hasičov patria Ján Goga, Anton Briatka,
Vladimír Líška, Vladimír Vážny a Martin Važan. Už sa zúčastnili na dvoch nočných súťažiach
v Porube a v Hornej Vsi, kde v širokej konkurencii obstáli k spokojnosti. Všetkým, ktorí pomohli
a stále pomáhajú mladí hasiči ďakujú a chcú ďalej reprezentovať obec na hasičských súťažiach.
Oslavy 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
V dňoch 5. až 7. júla 2013 sme oslavovali 900. výročie I. písomnej zmienky o obci Kocurany. V prvý deň
osláv bola sprístupnená výstava historických dokumentov a fotografií, spolu so zoborskou listinou. Úspech
malo aj divadielko o Zlatej rybke, ktoré nacvičili deti z obce pod vedením Adriany Hepnerovej. Počas
spoločenského večera v úvode pozdravil jubilantov svätý Juraj a zaspieval chrámový zbor Art anno
z Handlovej. Potom sa k prítomným prihovoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec a tiež hosť predseda
TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPh. Hrabanie sena – to bolo pásmo hovoreného slova a piesní v podaní
skupiny Hrabovka. Hlavným programom bolo oceňovanie osobností, ktorí sa svojou činnosťou zaslúžili
o rozvoj a šírenie dobrého mena obce. Slávnostnú atmosféru umocnil aj spev Janky Pekárovej. Zagratulovať
obci k výročiu prišli aj Mgr. Dana Melišková, starostka Opatoviec nad Nitrou, primátorka Prievidze JUDr.
Katarína Macháčková a starosta obce Lukoveček Ing. Ludvík Nejedlý. Po prípitku si prítomní poháre
s logom obce mohli nechať na pamiatku. A potom už pokračovalo pohostenie s občerstvením a zábavou
s ľudovou hudbou Muzička z Bratislavy, ktorí nielen hrali, ale aj učili tancovať, napríklad tanec čapáš.
Druhý deň osláv po obci prešiel konský záprah so ženami a deťmi, ktorí pozývali na odpoludňajšie oslavy.
Tie začali koncertom dychovej hudby Hradišťanka a vystúpením mažoretiek pred obecným úradom. Potom
sa sprievod v čele so svätým Jurajom pobral do športového areálu, kde program pokračoval Legendou o sv.
Jurajovi v podaní hercov z Handlovej pod vedením Branislava Čukana. Ani pár kvapiek dažďa neodradilo
ľudí, ktorí prišli na vystúpenie Cigánskych diablov. Málo miesta v hľadisku, tlieskajúce publikum, aj to
svedčilo o atraktivite účinkujúcich. Ďalej vystúpili aj ženy z Hrabovky a prítomných pozdravili piesňami.
Program uzavrel koncert skupiny Black band, ktorí zabával ľudí aj počas tanečnej zábavy. Doplnením
programu bol aj skákací hrad pre deti, bufetové občerstvenie, guláš z diviny, rôzne grilované
špeciality, pukance a večerná tombola. Realizáciu osláv finančne, alebo cenou do tomboly prispeli
Trenčiansky samosprávny kraj, Nadácia tatrabanky, poisťovňa Generali, Ladislav Ujhelyi, Tomáš Sádecký,
Pavel Suja, Jarmila Dadíková, RDP Koš, Ivan Keller, Peter Ďureje, Ján Goga, Zuzana Václaviaková,
Katarína Melcerová, Andrej Mihál a rodina Čertíková. Všetkým ďakujeme. V nedeľu sme svätou omšou
poďakovali za čas. Odpoludnie spríjemnilo vystúpenia Akordeoniky z Bojníc a Koncert Igora Foltána.
Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a organizácií osláv, ale aj občanom, rodákom
a návštevníkom, ktorí vytvorili príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013
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
I. štvrťrok 2013 nasledovné zákazky s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala sumu
1000 EUR:
Predmet zákazky
Hodnota zákazky
Identifikácia úspešného
uchádzača
Sadovnícke úpravy
centrum obce

2385,80 €

Mgr. Marek Balabas
Nitrianske Sučany 16

Obec Kocurany ako verejný obstarávateľ v prvom kalendárnom štvrťroku 2013 vykonala celkom 17
záznamov z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013
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
Andromeda Macko Vladimír,
Obecný mobiliár
2400,- €
919 29 Malženice 11
centrum obce
Obec Kocurany ako verejný obstarávateľ v druhom kalendárnom štvrťroku 2013 vykonala celkom 22
záznamov z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou.
Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2013v €
Príjmy
Čerpanie
rozpočet Výdavky
Výnos dane z príjmov
30.662,78
55.000 Správa obce a OcÚ
Daň z nehnuteľnosti
15.576,31
19.500 Elektrina, voda, komunik.
Daň za psa
463,94
463
Služby, školenia, semináre
Poplatok za komun. odpad
8.330,49
8.300
Príspevok na SOcÚ
Ostatné daňové príjmy
241,46
390
Dotácia podľa VZN obce
Prenájom bytov
39.454,87
81.000 Nákup pozemkov
Zálohové platby za byty
3.519,76
10.000 Investícia – centrum obce
Ostatné prenájmy
186,79
460
Rekonštrukcie a moderniz.
Správne poplatky
292,50
350
Splátky úverov
Užívanie cintorína
708,00
730
Úroky a popl. bankám
Ostatné nedaňové príjmy
394,03
1.140
Príspevok na CO a PO
Bežné transfery zo ŠR
644,77
1.138
Likvidácia odpadu
Kapitálové transfery zo
0,00
4.200
Výdavky na kultúru
ŠR
Prevod prostr. min. roku
0,00
7.709
Sociálne
Spolu príjmy
100.475,70 190.380 Spolu výdavky

Čerpanie rozpočet
17.178,66 50.087
4.703,56
6.830
3.921,01
12.871
815,73
1.400
0,00
1.350
0,00
100
14.002,59 14.500
0,00
15.802
21.865,65
45000
6.812,81
13600
14,00
940
5.660,18
10.800
1.272,10
16.100
0,00
76.246,29

1.000
190.380

Výstavba splaškovej kanalizácie v rámci aglomerácie Prievidza, Bojnice, Opatovce n. N., Kocurany
K získaniu dotácie na výstavbu kanalizácie bola vyhlásená výzva MŽP SR, kde termín podania žiadosti
o dotáciu je 23.8.2013. Ak bude dotácia schválená, projektanti budú zhotovovať realizačnú dokumentáciu
a budú komunikovať s občanmi o možnostiach a spôsobe napojenia na kanalizáciu. Výstavba kanalizácie
by mala byť dokončená do septembra 2015. Do termínu predloženia žiadosti o dotáciu, je potrebné doložiť
zmluvy o napojení sa na kanalizáciu, uzatvorenú medzi budúcim producentom odpadových vôd
(občanom) a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica. Bez preukázania záujmu
o napojenie sa ku kanalizácií, môže byť obec vynechaná z realizácie stavby. Zmluva o uzatvorení budúcej
zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou aj so
sprievodným listom, vám budú doručené domov. Po podpísaní je potrebné zmluvu do 21. augusta 2013
priniesť na Obecný úrad Kocurany. Svoje otázky, pripomienky a návrhy môžete konzultovať počas
úradných hodín na obecnom úrade. V prípade potreby bude prizvaný na stretnutie aj zástupca investora
STVS a.s. Banská Bystrica. Možnosť výstavby kanalizácie bez vlastných zdrojov sa už nebude opakovať.
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