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Komisia kultúry a športu  a  Dobrovoľný hasičský zbor Kocurany 
pozývajú na hasičskú súťaž dňa 12.07.2015 t.j. v nedeľu o 14,00 hod.

na ihrisko v hornom konci
Program hasičskej súťaže je nasledovný:
14.00 hod. -  Otvorenie podujatia, privítanie hostí, súťažiacich družstiev žien, mužov 
                      nástup hasičských družstiev a oboznámenie sa s  regulami súťaže
15.00 hod. - útoky s PS12 – klasika, dva útoky a hodnotí sa lepší čas
16.30 hod. - detské štafetové súťaže
18.00 hod. - vyhodnotenie súťaží, odovzdanie pohárov

Spoločenské posedenie, voľná zábava s Igorom Foltánom
Počas podujatia bude pripravené občerstvenie.

Príďte povzbudiť súťažiacich a zabaviť sa.

Separovaný zber v obci a termíny zberov
- zber vriec s plastmi budeme organizovať 20.7., 22.8., 22.9., 6.11., a 17.12. 2015
- zber rastlinného požitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí ho priniesť na obecný úrad
- zber šatstva, topánok a hračiek sa zbiera do kontajnera pri obchode Koruna 
- pripravujeme zber papiera, pričom za odovzdaný papier dostanete toaletný papier, papierové utierky...

Komisia kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve
pozýva do športového areálu

na futbalový turnaj a rozlúčku s prázdninami v sobotu 22.8.2015

Program: 
9.00 hod. – prezentácia pozvaných futbalových mužstiev - Kocurany, JUVEKO, Bojnice, Lukoveček

10.00 hod. – 14.00 hod.   – XI. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Kocurany    
                   o 10.00 hod. privítanie hostí z družobnej obce Lukoveček

12.00 – 14.30 hod. - Prehliadka obce na terénnych autách – OFF Road

14.45 hod. - Vyhodnotenie turnaja, odovzdanie putovného pohára, najlepší strelec, brankár, 

15.00 hod. – začiatok programu „Na kocuranskom salaši“ 
                     FS – Bukovec  z Diviak nad Nitricou
                     pripravené budú rôzne súťaže a atrakcie

        výstavka keramiky, šperkov a keramiky detí, zhotovenej počas MDD 2015
        tvorivé dielne s Igorom Prilinským, výroba píšťaliek...

17.00 – 18.00 hod.  - vydávanie tomboly 
19.00 hod. – spoločenský večer s hudobnou skupinou TRIOS

    
Tešíme sa spoločne strávené chvíle v závere prázdnin.
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    O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na piatom zasadnutí dňa 15.5.2015 poslanci prerokovali žiadosti občanov, starosta informoval o postupe
prác na výstavbe kanalizácie obce, ako aj o odkanalizovaní obecných budov. Poslanci sa zaoberali tiež
vyhodnotením  verejného  stretnutia  s   občanmi  obce  dňa  27.3.2015.  Prítomní  sa  ďalej  oboznámili
s návrhom VZN – prevádzkového poriadku pohrebiska. Tento sa menil z dôvodu zmeny prevádzkovateľa,
ktorým  sa  stala  spoločnosť  PARTE  s.r.o,  p.  Miroslav  Mičo  Bojnice.  Následne  poslanci  schválili
prevádzkovateľa  pohrebiska  a  VZN  č.65/2015  o  prevádzkovom  poriadku  pohrebiska.  V  rámci
investičných zámerov na ihrisku prebiehajú práce na prístavbe skladu, toaliet a prístrešku, ktoré vykonajú
Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  brigádnickou  činnosťou.  Stredoslovenská  vodárenská  spoločnosť  a.s.
Banská  Bystrica  pripravuje  projektovú  dokumentácia  na  vybudovanie  100  m3 vodojemu.  Obecné
zastupiteľstvo  odporučilo  starostovi  obce,  aby  požiadal  vodárenskú  spoločnosť  o zaradenie  výstavby
vodojemu do investičného plánu na rok 2016. Nasledovala správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej
kontrolnej  činnosti  za  obdobie  od  januára  do  konca  mája  2015.  Poslanci  boli  oboznámení  s
pripravovanými  kultúrnymi  a  športovými  podujatiami  a  to  16.5.2015  -  májová  veselica  so  skupinou
Forever Music Band, dňa 7.6.2015 - oslava MDD so súťažami pre deti v športovom areáli, v dňoch 27.6. a
28.6.2015  o  plánovanej  návšteve  Lukovečka  a  na  konci  leta  22.8.2015  pripravovaná  rozlúčka
s prázdninami pod názvom „Na kocurskom salaši“. Poslanci v ďalšom bode schválili zápis do kroniky
obce za rok 2014. Starosta informoval prítomných o zmene hospodárskeho výsledku spoločnosti Obecné
služby  Kocurany  s.r.o.,  ktorý  sa  schvaľoval  dňa  28.1.2015.  Hospodársky  výsledok,  ktorý  bol  pred
zdanením vo výške 361,70 €  sa musel znížiť z dôvodu zaplatenia daňovej licencie. Daňová licencia bola
zavedená zmenou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 46 b). Pre Obecné služby Kocurany s.r.o. je
daňovou licenciou minimálna daň, čo predstavuje 960,- €.  Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po
zdanení je strata 598,30 €. Zároveň starosta predložil poslancom návrh preúčtovať stratu na neuhradenú
stratu minulých rokov. Podaná bola informácia, že starosta obce dňa 27.3.2015 podal majetkové priznanie
komisií na ochranu verejného záujmu. Obec Kocurany bola úspešná v žiadosti o dotáciu zo slovenskej
agentúry životného prostredia na projekt „Náučný chodník obce Kocurany“ vo výške 4.180,- €.  Náučný
chodník bude mať štyri  stanovištia a to pri bytovke, športovom areáli, na námestí obce a pred starým
cintorínom. Starosta informoval prítomných o vydaní Rozhodnutia č. OU-PD-PLO 2015-00380/0022971
Okresným úradom v Prievidzi odor pozemkový a lesný, ohľadom schválenia pozemkových úprav v obci
Kocurany. Na ostatnom 6. zasadnutí dňa 17.6.2015 poslanci prerokovali doručené žiadosti, zaoberali sa
výstavbou kanalizácie v obci. Hlavným bodom bolo schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2014 a
výsledkom hospodárenia.
Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2014:
Zostatky účtov a     pokladňa:
VÚB banka   bežný účet -       8.808,78 €              Účet cudzích prostriedkov  -     39.768,-  €  
VÚB bank účet zábezpeky -   39.768,-  €              Sociálny fond                      -        215,92  € 
Prima banka  bežný          -    74.858,28 €              Fond údržby                       -    22.229,90 €
Pokladňa       -                            452,29 €               Rezervný fond                    -    18.173,98 €
Spolu             -                     123.887,35 €               Spolu                                  -    80.387,80 €

Rozdiel :     43.499,55 €

Skutočné príjmy                -  196.607,83 €         Skutočné výdavky             -  153.108,28 €
Rozdiel:     43.499,55 €

Výsledok  hospodárenia  obce  vrátane  finančných  operácií  je  43.499,55  €  a  predstavuje  prebytok
z hospodárenia bežného rozpočtu. V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.  sa pri usporiadaní prebytku
hospodárenia obce a VÚC pre účely tvorby peňažných fondov vyčísľuje prebytok podľa § 10 ods.  3
písmeno a) a b) uvedeného zákona, bez písmena c) t. j. bez finančných operácií. Výsledok hospodárenia
zisteného podľa § 10 ods.  3 písmeno a) a b) zákona je prebytok vo výške 87.780,83 €, z ktorého najmenej
10 % je obec povinná použiť na tvorbu rezervného fondu. Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra, audítora   a schválili  záverečný  účet  za  rok  2014  bez  výhrad.  V  ďalšom  bode  rokovania
poslanci schválili výročnú správu za rok 2014. Obec Kocurany získala dotáciu na vybudovanie Náučného
chodníka v sume 4.180,- €. Na základe prieskumu trhu najlepšia cenová ponuka bola podaná Lukášom
Grešnerom v sume 4.420,- €. Poslanci schválili plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
a  plán  zasadnutí  OZ nasledovne:  19.8.2015,  23.9.2015,  21.10.2015,  11.11.2015,  11.12.2015.  Starosta
informoval o ďalšej úspešnej žiadosti  na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok
2015 na Rozšírenie kamerového systému – ako prevencia proti kriminalite a zároveň ochrana majetku.
Obcí bola pridelená dotácia v sume 2.000,- €, pričom Obec doplatí min. 20 % financií z vlastných zdrojov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kocurany bol vypracovaný na obdobie rokov 2007 –
2013 a už stratil platnosť. Obecné zastupiteľstvo odporúča vykonať prieskum trhu a na základe ponúk
zabezpečiť vypracovanie nového Programu rozvoja obce na obdobie 2015- 2020. 



Informácie o výstavbe kanalizácie v obci
Ako sme už informovali v obecnom rozhlase, od začiatku júna 2015 sa začalo s výstavbou kanalizácie aj v
našej obci, ktorá je súčasťou výstavby v aglomerácií Prievidza, Bojnice, Opatovce nad Nitrou a Kocurany.
Stavba by sa mala dokončiť do konca roka 2015. Výstavbu v Kocuranoch realizuje spoločnosť COMBIN
Banská Štiavnica. V súčasnosti sa buduje hlavná vetva po obci, smerom z horného konca nadol. Firma
vybuduje  pre  každý  rodinný  dom,  prípadne  pre  každého  záujemcu  o  napojenie  sa  do  kanalizácie  v
budúcnosti, hlavnú revíznu šachtu, ktorá bude umiestnená na hranici pozemku z vonkajšej strany, teda
bližšie  k  ceste.  Umiestnenie  šachty  bude  písomne  dohodnuté  medzi  vlastníkom  nehnuteľnosti  a
pracovníkom firmy Combin. Je potrebné, aby si každý vlastník zmeral hĺbku napojenia v revíznej šachte,
hlavne pri  gravitačnom napojení  (samospádom).  Jednotlivé  možnosti  pripojenia  sú tiež  zverejnené vo
vývesnej  tabuli  pred  obecným úradom.  Žiadame  občanov,  aby  svoje  otázky a  požiadavky adresovali
pracovníkom firmy Combin alebo obecnému úradu. Za pracovníkov firmy COMBIN je to pán Bartolovic
(0911846747) a pán Balko (0903367792). S výstavbou kanalizácie sú spojené aj sprievodne problémy,
hlavne čo sa týka dopravy,  autobusových spojov a prašnosti.  Autobusové spoje riešime v spolupráci s
pracovníkmi  SAD  Prievidza.  Keď  sa  výstavba  kanalizácie  dostane  poniže  obecného  úradu,  nebude
možnosť otáčania veľkých autobusov. Predbežné riešenie je dohodnuté tak, že autobusy z Prievidze budú
premávať  po  otočňu na  konci  Opatoviec  nad  Nitrou,  kde  bude  pripravený malý  autobus,  do  ktorého
cestujúci  presadnú  a  budú  privezení  do  Kocurian.  Presnejšie  vás  budeme  informovať  po  pracovnom
rokovaní zástupcov SAD Prievidza, dodávateľa stavby a obecného úradu.  

Informácie o novom prevádzkovateľovi pohrebiska
Na  májovom  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  bolo  schválené  VZN  č.  65/2015  o  prevádzkovom
poriadku pohrebiska. Novým prevádzkovateľom a správcom cintorína sa stala spoločnosť PARTE s.r.o.,
Hviezdoslavova č. 9, Prievidza zastúpená Miroslavom Mičom.  Doterajšie zvyklosti  pri  pohrebných
obradoch zostali vo veľkej miere zachované. Bol schválený cenník pohrebných služieb, pričom pôvodné
ceny sa nezvyšovali. Cenník je zverejnený vo vývesnej tabuli na Dome smútku. Spoločnosť poskytuje
kompletné  pohrebné  služby  od  vybavenia  pohrebu,  obradu  až  po  zhotovenie  hrobového  miesta  s
náhrobným kameňom.  Pre  občanov obce Kocurany je  najbližšie  sídlo spoločnosti  v  Dome  služieb  v
Bojniciach,  Sládkovičová 210/50.  V prípade potreby využitia pohrebných služieb je k dispozícií  stála
služba: 0907 55 22 00, alebo telefónne linky na prevádzke v Bojniciach 046/5424821 a 0917 807 691.
Zároveň chceme  požiadať občanov,  aby všetky stavebné a  výkopové práce vykonávané  na cintoríne,
nahlasovali  vopred  (min.  jeden  deň)  na  obecnom  úrade  alebo  správcovi  cintorína.  Predídeme  tak
nekontrolovanému  pohybu  cudzích  ľudí  po  cintoríne  a  vytvoríme  lepšie  podmienky  pre  zachovanie
poriadku a čistoty v cintoríne. Ďakujeme za pochopenie. Obec nevyberá žiadne poplatky od firiem, ktoré
vykonávajú práce na cintoríne, preto by ani oni nemali žiadne poplatky premietať do ceny občanom.

Aktuálne investičné zámery v tomto roku
Zo schválených investičných zámerov na obdobie rokov 2015 – 2018, sa v tomto roku budú realizovať a
pripravovať nasledovné zámery:  dokončuje sa výstavba toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli,
výstavba  Náučného  chodníka  po  obci,  ktorá  by  mala  byť  ukončená  v  septembri,  rieši  sa  realizácia
kamerového systému, pričom hlavný dispečing bude v budove obecného úradu, kde bude doplnená ešte
jedna kamera,  Router pre verejnú IP adresu a smerovanie portov, ďalšími  monitorovanými priestormi
bude športový areál,  kde budú použité  2 kamery na snímanie  areálu,  detského ihriska  a  prístrešku,
cintorín a dom smútku, kde budú použité  2 kamery. Pripravujeme zámer na výstavbu toaliet na cintoríne a
tiež návrh na efektívnejšie a účelnejšie umiestňovanie hrobových miest,  s možnosťou pre umiestnenie
urny. Predpokladáme, že nový návrh bude predložený na pripomienkovanie občanom v mesiaci september
2015.  Zároveň  v  spolupráci  so  Stredoslovenskou  vodárenskou  spoločnosťou  sa  zhotovuje  projektová
dokumentácia na výstavbu 100 m3 vodojemu, umiestneného vo Vyšovci, v mieste súčasného umiestnenia
redukčnej šachty. Po vypracovaní projektovej dokumentácie sa bude realizovať jeho výstavba. V rámci
nového programovacieho obdobia a čerpania finančných zdrojov z európskej únie, pripravujeme sa na
možnosť čerpať zdroje na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií v obci. Obec Kocurany je členom
Miestnej akčnej skupiny Magura Strážov, kde sa pripravujú tiež zámery na realizáciu drobných projektov.

Sponzoring tomboly počas podujatia Rozlúčka s prázdninami na kocuranskom salaši
Na úvodnej strane vás pozývame 22.8.2015 na Rozlúčku s prázdninami, pričom v tomto roku sme zvolili
tematiku „Na kocuranskom salaši“, čím si chceme pripomenúť dávnejšie zvyky. Súčasťou programu bude
aj bohatá tombola, ktorá sa bude predávať na spôsob výherného žrebu. Po zakúpení budete vedieť, akú
cenu ste vyhrali. Touto cestou chceme požiadať darcov o príspevok do tomboly vo forme akejkoľvek veci.
Sponzorské dary môžete priniesť do 19.8.2015 na obecný úrad . Vopred ďakujeme za všetky ceny.



     Vydala: Obec Kocurany, Obecný úrad Kocurany č. 105      Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce  
     Tel.:+421 46 5439872           Fax: +421 46 5439874         www.kocurany.sk            e-mail: obec@kocurany.sk

Zapísané pozemkové úpravy a spôsob nakladania s majetkom v extraviláne obce
V mesiaci jún 2015 sa zavŕšil proces pozemkových úprav v k.ú. Kocurany. Správnym orgánom v tomto
procese bol  Okresný úrad v Prievidzi,  pozemkový a lesný odbor,  v zastúpení  Ing.  Jánom Kulichom a
riešiteľom  Geodézia  Žilina,  pracovisko  Prievidza,  zastúpená  Ing.  Máriou  Krchňavou.  Po  schválení
konečnej verzie úprav, Okresný úrad, katastrálny odbor zapísal nový skutkový stav k pozemkom, pričom
vznikli  nové  parcelné  čísla  a  nové  listy  vlastníctva  pre  jednotlivých vlastníkov.  Pozemky sa  scelili  a
jednoznačne je určené vlastníctvo. Nakoľko sa jednalo o nehnuteľnosti umiestnené v extraviláne obce, tieto
poväčšine vlastníci prenajímali  Roľníckemu družstvu podielnikov so sídlom v Koši alebo Agrohelpeku
Šútovce.  Všetky  nájomné  zmluvy  a  rozhodnutia  o  dočasnom  náhradnom  užívaní  pozemkov  skončia
platnosť 30.10.2015.  Vlastníci  pôdy sa budú môcť pre ďalšie obdobie rozhodnúť,  či  svoju pôdu budú
využívať a obhospodarovať samostatne, alebo ju opätovne dajú do prenájmu.
Obecné  zastupiteľstvo  na  svojom  rokovaní  dňa  13.5.2015,  prerokovalo  možnosť  prenajatia  obecných
pozemkov a uložilo obecnému úradu, po ukončení a zapísaní pozemkových úprav, pripraviť na zverejnenie
zámer prenajať majetok obce formou verejnej obchodnej súťaže v súlade   § 9a ods. 9 zákona   č. 138/1991
Zb.  o majetku  obcí  v z.  n.  p.  a  vyhlásiť  obchodnú verejnú súťaž  o najvhodnejší  návrh  na uzatvorenie
nájomnej zmluvy v zmysle § 281 až § 288 zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh bude
okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať aj podnikateľský zámer využitia  pozemku, materiálne
a finančné zabezpečenie podnikateľského zámeru, cenu nájmu za  1 ha/rok, návrh zmluvy o prenájme a
doklad o právnej  subjektivite,  ak žiadateľom je  právnická osoba,  alebo iný doklad pre  fyzickú osobu,
upravujúci spôsob podnikania. Zámer bude zverejnený na web stránke obce, na úradnej tabuli obce a v
regionálnom  periodiku  MY-  hornonitrianske  noviny.  Predpokladaný  termín  vyhodnotenia  súťaže  je
september  2015.  Skôr ako Obecné zastupiteľstvo podpíše zmluvu o nájme s víťazom súťaže,  bude  o
podmienkach informovať aj občanov obce, či už na verejnom stretnutí, alebo písomnou formou.

Nočná súťaž hasičských družstiev v Ruskovciach

Ženské družstvo Dobrovoľného hasičského zboru v Kocuranoch sa  v sobotu  6.  júna 2015 zúčastnilo
nočnej  hasičskej  súťaže  v  Ruskovciach,  kde  dievčatá  získali  pekné  3.  miesto.  Sú  prihlásené  aj  do
hornonitrianskej hasičskej ligovej súťaže. V tomto roku bodovali na súťažiach:
5. júla 2015 Čereňany – 1. miesto, 4. júla 2015 Rybany – 1. miesto, 27. júna 2015 Dežerice – 3. miesto,
13.júna 2015 Poruba – 2. miesto, 6. júna 2015 Ruskovce – 2. miesto, 31. mája 2015 Horná Ves – 1. miesto,
23. mája 2015 Skačany – 3. miesto, 3. mája 2015 Zlatníky – 3. miesto.
Dievčatám  k  úspechom  gratulujeme  a  ďakujeme  za  vzornú  reprezentáciu  obce  Kocurany  v  rámci
trenčianskeho kraja. 

http://www.kocurany.sk/
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