Pre občanov obce Kocurany
číslo: 3/2013

900 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Október – mesiac úcty k starším
Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to
v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami – zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a
nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy. Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom, až
nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V spomienkach
sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... ale život ide ďalej.
Aj v tomto roku pripravujeme stretnutie so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a zároveň aj
stretnutie s jubilantmi a ich zápis do pamätnej knihy obce. Preto pozývame všetkých občanov, dôchodcov
v poslednú októbrovú nedeľu 27.10.2013 o 15.00 hod. do kultúrneho domu. Stretnutie obohatí aj kultúrny
program folklórneho súboru Bukovinka z Diviak nad Nitricou, pripravené bude aj občerstvenie, ale hlavne
priestor na spoločné stretnutie a vzájomné vypočutie.
Moja záhradka, môj dom 2013 – jubilejný 10. ročník súťaže
Fotografie s vyfotenými predzáhradkami a priečeliami rodinných domov, boli vystavené na nástenke
a občania mohli odovzdávať svoje hlasy v miestnych potravinách, alebo počas verejných podujatí,
organizovaných obcou. Do hlasovania sa zapojili aj naši priatelia z Lukovečka, počas ich návštevy v obci.
Celkom sa hlasovania zúčastnilo 76 hlasujúcich, z toho bolo 74 hlasov platných a 2 hlasy boli neplatné.
Vyhodnotenie hlasovania uskutočnili Eva Špeťková, Silvia Grajciarová a Igor Kotrík ml. Po sčítaní hlasov
vzišlo nasledovné poradie hodnotených záhrad a domov:
1. miesto – Milan a Darina Škandíkovi,
Kocurany č. 148
- 17 hlasov
2. miesto – Jozef a Marta Pernišovi,
Kocurany č. 35
- 9 hlasov
3. miesto – Ivan a Jana Dúbravkovi,
Kocurany č. 16
- 7 hlasov
Odmenenie podľa umiestnenia na prvých troch miestach bude vykonané 30. októbra 2013 na verejnom
stretnutí občanov. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa starajú o pekný
a upravený vzhľad svojich domov a predzáhradok.
Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva na 25. zasadnutí rozhodli o zvolaní verejného stretnutia s občanmi obce,
ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2013 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.
Na stretnutí budú podané nasledovné informácie:
- vyhodnotenie činnosti od posledného stretnutia s občanmi (1.3.2013)
- čerpanie rozpočtu, stav financií obce
- vyhodnotenie a ocenenie 10. ročníka súťaže „Moja záhradka, môj dom 2013“
Vážení spoluobčania,
pozývame vás na verejné stretnutie, aby sme sa mohli vzájomne informovať o veciach verejných a iných
dôležitých otázkach zo života obce.
Najbližšie pripravovaný separovaný zber
- zber vriec s plastmi bude 8.11 a 14.12.2013
- 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
- pripravujeme tiež pristavenie veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú po obci rozmiestnené na
pieskovni, pri obecnom úrade a pri ihrisku v 43.týždni o čom budeme informovať aj v obecnom rozhlase.
Do kontajnerov sa vhadzuje veľkoobjemový odpad z domácnosti, ktorý sa nezmestí do 110 l kuka nádob.
Žiadame občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali železo, plasty, nebezpečný odpad, farby, autobatérie
a elektroniku, nakoľko tento odpad sa separuje samostatne.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 24. zasadnutí dňa 7.8.2013 správu o čerpaní rozpočtu predložila poslancom p. Špeťková. Rozpočet bol
k 30.6.2013 zmenený dva krát a to 31.3.2013 a 5.6.2013. Druhou zmenou sa celkový rozpočet zvýšil
v príjmovej aj výdavkovej časti na výšku 190.380,- €. Skutočné plnenie príjmov je 100.475,70 €, čo
vzhľadom na schválený rozpočet vo výške 190.380 € predstavuje 55,75 % plnenie. Čerpanie výdavkov je
vo výške 76.246,29 čo znamená plnenie na 40,05 %. Tabuľka plnenia rozpočtu bola uverejnená
v minulom čísle hlásnika. V ďalšom bode rokovania správu k návrhu 4. úpravy rozpočtu predložila
poslancom p. Špeťková. Zmena rozpočtu spočívala v presunoch medzi jednotlivými položkami
v príjmoch a výdavkoch, pričom celková výška rozpočtu sa nemenila. K návrhu 4. úpravy rozpočtu sa
vyjadril kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy, ktorý odporučil predložený návrh schváliť. Následne
poslanci schválili návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2013. Starosta informoval o pripravovaných kultúrnych
podujatiach, o podujatí 24.8.2013 - „Rozlúčka s prázdninami“. Okrem návštevy z družobnej obce
Lukoveček, hosťom tohto podujatia bol aj reprezentant Slovenskej republiky v ľadovom hokeji
a strieborný z majstrovstiev sveta Andrej Sekera. V závere rokovania poslanci prejednávali žiadosti
občanov. Ostatné 25. zasadnutie OZ sa konalo 25.9.2013. Poslancom bola predložená monitorovacia
správa programového rozpočtu k 30.6.2013. V správe sa uvádzalo členenie výdavkovej časti rozpočtu na
jednotlivé programy. Súčasťou správy bolo finančné plnenie rozpočtu podľa programov a textová časť
programového rozpočtu. V každom programe je špecifikovaný zámer s komentárom a monitorovanie
plnenia cieľov formou merateľných ukazovateľov. Poslanci monitorovaciu správu programového
rozpočtu k 30.6.2013 vzali na vedomie. K dôležitým bodom rokovania patrilo predloženie Výročnej
správy obce za rok 2012, v ktorej bolo zhrnuté hospodárenie obce, stav majetku a celoročná činnosť
a podujatia v obci. Tiež všeobecné informácie o samospráve, volených orgánoch, ďalej zloženie
obyvateľstva a historické informácie o obci. Vo finančnej časti informácie o majetku obce, účtovníctve
a celoročnom hospodárení. Všetky údaje boli čerpané z poznámok k účtovnej závierke, z výkazov
čerpania a plnenia rozpočtu a zo záverečného účtu. V závere správy boli uvedené kultúrne, športové
a spoločenské akcie, ktoré sa organizovali v roku 2012. Poslanci Výročnú správu obce za rok 2012
schválili. V ďalšom bode boli prítomným prednesené informačné správy. V prvej starosta informoval
poslancov o zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa uskutočnilo 5.9.2013 v Bojniciach aj
za účasti notárky JUDr. Ľubice Rexovej. Zúčastnil sa ho ako zástupca vlastníkov poľovných pozemkov
Lesného a pozemkového združenia Kocurany a zároveň aj ako splnomocnený zástupca obce.
Zhromaždenia sa zúčastnili všetci splnomocnenci vlastníkov a vlastníci pozemkov. Cieľom zhromaždenia
bolo prijať rozhodnutie o využití spoločného poľovného revíru Vígľaš na obdobie rokov 2014 – 2028.
Výkon poľovného práva na spoločných poľovných pozemkoch bol schválený pre Poľovnícke združenie
Vigľaš – Bojnice, ktoré činnosť vykonávalo aj doteraz. Zmluva o výkone práva poľovníctva bude
zaregistrovaná na Lesnom úrade v Prievidzi. V ďalšej správe starosta informoval poslancov o súdnom
pojednávaní s navrhovateľkou p. Cachovanovou Antóniou, Kocurany č.6 ohľadom vyčlenenia
vlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 197. Sudkyňa navrhla obidvom stranám mimosúdnu dohodu.
V rámci mimosúdnej dohody obec bude navrhovať:
1) kúpu zvyšného podielu za cenu 0,66 €/m2, vzhľadom k tomu, že pôvodnú parcelu 197 bolo nutné
vysporiadať so 42 spoluvlastníkmi, vykonať náhradné dedičské konania, až do dnešnej podoby, keď
na LV je zapísaná len Obec Kocurany a p. Cachovanová. Všetky doterajšie náklady znášala len Obec.
2) vyčlenenie rovnakého podielu na parcele č. 942/7, kde navrhovateľka je podielovou spoluvlastníčkou
3) pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode, obec bude akceptovať rozhodnutie súdu
Prítomní poslanci predložený návrh schválili.
V ďalšom bode sa prejednávala žiadosť p. Emílie Hrúzovej, Kocurany č. 115, ktorá žiadala o prevod časti
parcely CKN č.485, ktorá je na LV č.1 zapísaná ako parcela EKN č. 168 o výmere 254 m2. Pri tomto bode
poslanci schválili zámer obce, previesť majetok obce Kocurany kupujúcej Emílií Hrúzovej, bytom
Kocurany č. 115 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (prípad hodný
osobitného zreteľa) a to časť pozemku parc. č. 168, zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 19 m 2, k.ú.
Kocurany, vedený na LV č. 1.
V rôznom boli prítomní informovaní o prieskume trhu na porovnanie cien energií elektriny a plynu od
iných dodávateľov (SSE, SPP, ČEZ, Magna), tiež o verejnom obstarávaní, ktoré realizovali združené obce
na poistenie majetku. Víťazom sa stala spoločnosť Union. Pre našu obec by sa podľa vysúťažených
podmienok síce zvýšila poistná suma, ale zároveň by sa zvýšila aj ročná poistka z 988,- € na 1.249,- €.
Nakoľko budovy obce sú nanovo postavené, alebo zrekonštruované, súčasná účtovná hodnota je reálna
a nie je potrebné ju zvyšovať koeficientmi poisťovne. Obecný majetok zostane poistený v Generali.
Hlavný kontrolór predložil poslancom Správu o kontrolnej činnosti na základe plánu kontrol. Vykonal
kontrolu pokladne a kontrolu správnosti výberu správnych poplatkov. Poslanci správu vzali na vedomie.
Na základe požiadaviek občanov, bude od 15.12.2013 autobusový spoj s odchodom o 7,05 hod. z
Kocurian, mať konečnú až pri Nestlé v Prievidzi.

Údržba a oprava kaplnky zasvätenej Panne Márií bola ukončená
Už v minulom čísle sme informovali o prácach na údržbe a oprave kaplnky. Keďže sa nám podarilo
úspešne dokončiť práce, prinášame ešte raz zhrnutie a hlavne celé financovanie. Po dohode v obecnom
zastupiteľstve a v úzkej spolupráci s farským úradom v Opatovciach nad Nitrou s pánom farárom
Jozefom Meškom, začali sa už vlani realizovať nevyhnutné práce. V septembri 2012 bola položená nová
krytina s oplechovaním. Následne v novembri 2012 boli vymenené okná za nové drevené izolačné. A ešte
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, nahodený nový
soklový obklad a odizolované základy stavby. V mesiaci august práce pokračovali na obnove vnútorných
omietok a položení dlažby. Kaplnka je majetkom rímsko-katolíckej cirkvi, a preto aj financovanie bolo
viaczdrojové. 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,- €. Z vyzbieraných
peňazí sa za vonkajšiu fasádu zaplatilo 687,- € a zostatok 577,- € bol použitý na financovanie opráv
vnútorných omietok a položenie dlažby, čo bolo celkom 1.331,59 €. Sumou 504,- € prispel farský úrad
Opatovce nad Nitrou a suma 250,59 € sa vyzbierala pri svätej omši dňa 8.9.2013. Celkový náklad
rekonštrukcie kaplnky bol 6.170,87 €. Kaplnka bola opätovne posvätená na svätej omši dňa 8.9.2013
pánom farárom Jozefom Meškom. V tabuľke prinášame celkový prehľad financovania.
Realizované práce
Oprava strechy
Výroba kríža na strechu
Výmena okien
Elektro rekonštrukcia
Výroba mreží(materiál)
Vonkajšia fasáda

Zaplatené
1.500,- €
0,- €
568,- €
628,16 €
41,- €
2.102,12 €

Zdroj financovania
Farský úrad Opatovce n.N.
Milan Škandík
Súkromná osoba
Obecné služby Kocurany s.r.o.
Jaroslav Čičmanec + súkromná osoba
Obec Kocurany – 1.000,- €
Obecné služby Kocurany s.r.o.- 219,78 €
Súkromná osoba – 195,- €
Zo zbierky občanov – 687,34 €
Zo zbierky občanov – 577,- €
Farský úrad Opatovce n.N. – 504,- €
Zbierka zo sv. omše 8.9.2013 – 250,59 €

Realizované
09/2012
09/2012
11/2012
12/2012
01/2013
06/2013

Vnútorná oprava
-dlažba, lepidlo, fugovačka
190,59 €
- materiál (penetrácia,
08/2013
sieťka, omietky...)
471,- €
- za prácu
670,- €
Spolu kaplnka
6.170,87 €
2012/2013
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zachovaní našej kaplnky ďakujeme.
Podomácky vyrobené vozidlá od septembra na cesty
Majitelia podomácky vyrobených vozidiel si vydýchnu. Od 1. septembra môžu oficiálne jazdiť po cestách
III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a na výnimku aj po cestných komunikáciách I. a II.
triedy, dokonca aj za zníženej viditeľnosti. Stačí im na to zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.
Podľa spolupredkladateľa novely Jaroslava Bašku sa tak výrazne uvoľnia ruky a uľahčí práca stovkám
malých hospodárov, farmárov, majiteľov traktorov, vlečiek, včelárskych vozov a iných podomácky
vyrobených vozidiel. Tí dosiaľ riskovali výjazd na cesty za cenu pokuty do výšky 500 eur a dokonca
odobratie vodičského oprávnenia až na dobu jedného roka.
„Táto legislatívna zmena je reakciou na množstvo podnetov od majiteľov podomácky vyrobených
vozidiel, ktoré z rôznych príčin nemali a ani nemohli dostať emisnú, technickú kontrolu a evidenčné číslo.
Neboli teda oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke,“ pripomína Baška. Zároveň dopĺňa, že
počet takýchto vozidiel sa v celoslovenskom meradle nedá exaktne špecifikovať, ale napríklad
v Trenčianskom kraji je ich v každej väčšej obci priemerne pätnásť až dvadsať.
Od septembra majitelia vozidiel môžu požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte po vyplnení
jednoduchej žiadosti a dodaní fotodokumentácie vozidla o vydanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno C na obdobie troch rokov. To ich oprávňuje vyraziť na cesty III. triedy, miestne
a účelové komunikácie za nezníženej viditeľnosti. Na cestách I. a II. triedy, alebo za zníženej viditeľnosti
budú môcť prevádzkovať vozidlá na základe výnimky, ktorá sa udelí na vymedzený čas a trasy vozidla.
„Za vydanie zvláštneho evidenčného čísla bol pôvodne navrhnutý poplatok 33 eur ročne, napokon sme
presadili predĺženie jeho platnosti na tri roky. Za udelenie výnimky sa platiť nebude,“ upresňuje Jaroslav
Baška.
( O zverejnenie informácie požiadala asistentka poslanca)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. 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
III. štvrťrok 2013 nasledovné zákazky s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala sumu
1000 EUR:
Predmet zákazky
Hodnota zákazky
Identifikácia úspešného
uchádzača
Obec Kocurany ako verejný obstarávateľ v treťom kalendárnom štvrťroku 2013 vykonala celkom 37
záznamov z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou.
Blahoželáme jubilantom,
ktorí sa v roku 2013 dožívajú okrúhlych životných jubileí:
65 rokov – Jozef Škandík, č.125, Milan Válek,
70 rokov - Pavlína Brániková, č.138, Anna Čičmancová, č.49, Mária Čičmancová, č. 38, Stanislav
Čičmanec, č.58, Mária Ďureje, č. 44
75 rokov - Bohumír Škandík, č. 55,
80 rokov – Júlia Beková, č. 116, Irena Hianiková, č. 137, Jozef Hrončok, č. 141
85 rokov – Mária Dúbravková, č. 82
Najstaršími občanmi obce spomedzi žien je pani Pavlína Beková (91 rokov) a medzi mužmi Emil Kliniec
(84 rokov). Všetkým jubilantom gratulujeme a prajeme veľa zdravia a pekných chvíľ prežitých v kruhu
najbližších. Zároveň všetkých pozývame na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a k zápisu do
pamätnej knihy obce v nedeľu 27. októbra 2013 o 15.00 hod. do kultúrneho domu.
Jeseň je dar – regionálna prehliadka záujmovej činnosti seniorov
V uplynulých dňoch v piatok 11.októbra a v sobotu 12.októbra 2013 sa v kultúrnom dome Zemianske
Kostoľany uskutočnil už XV. ročník regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov. O podujatie je
z roka na rok väčší záujem, o čom svedčí aj počet zúčastnených súborov. V piatok sa na prehliadke
prezentovalo 12 a v sobotu 14 súborov z celého okresu Prievidza. Samotný názov je príznačný tomuto
podujatiu, pretože jeseň je skutočne dar, veď aj samotné ročné obdobie je krásnym obdobím roka, hýri
rôznymi farbami a tak to bolo aj z jednotlivými programami. Každý program bol iný, zaujímavý svojím
podaním. Medzi vystupujúcich sa zaradila aj naša spevácka skupina Hrabovka, ktorá sa v druhý deň
prehliadky prezentovala programom „Hrabanie sena“. Aj keď prehliadka je nesúťažná, každý účinkujúci
chce zanechať ten najlepší dojem. V prípade vystúpenia Hrabovky, sa naplnilo aj to známe, že najlepšie
nakoniec. Naše ženy vystúpili v úplnom závere a boli oživením druhého dňa prehliadky, čo potvrdili
viaceré osobnosti i spoluúčinkujúci. Za takúto pozitívnu reprezentáciu obce, patrí veľké poďakovania
celému súboru Hrabovka.
Čakajú nás voľby do regionálnej samosprávy
Aj v tomto roku pristúpime k volebným urnám a budeme voliť zástupcov do orgánov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. V sobotu 9. novembra 2013 sa uskutočnia voľby do vyšších územných celkov,
pričom v okrese Prievidza, vo volebnom obvode č. 7, budeme voliť predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja a 10 poslancov. O post predsedu sa uchádza 6 kandidátov a o post poslanca sa
uchádza 70 kandidátov. V obci Kocurany bol vytvorený jeden volebný okrsok a volebná miestnosť – sála
kultúrneho domu bude otvorená pre voličov od 7.00 hod. do 22.00 hod. Voliči, ktorým zdravotný stav
neumožňuje prísť osobne do volebnej miestnosti, môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby ich
navštívila s prenosnou urnou doma. Obec Kocurany po registrácii kandidátnych listín, uverejní podľa § 16
ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby do orgánov Trenčianskeho
samosprávneho kraja, volebný obvod č.7 Prievidza, na úradnej tabuli obce.
Ponuka na predaj
Obecné zastupiteľstvo na svojom 25. zasadnutí dňa 25.9.2013 uznesením číslo 368/25/2013 písm. e)
schválilo odpredaj hasičského prívesného vozíka za traktor, za najvyššiu ponúknutú cenu. Predaj bol
schválený vzhľadom k situácií, že požívanie vozíka je možné len za traktorom. Obec nemá vlastný traktor
k dispozícií, a preto sa stal príves nepotrebný. Financie z predaja budú následne použité na nákup
prívesného vozíka za auto, ktorý by sa mohol využívať nielen pre potreby dobrovoľného hasičského
zboru, ale aj pre potreby obecného úradu. Záujemcovia o kúpu hasičského vozíka sa môžu prihlásiť na
obecnom úrade Kocurany do 13. novembra 2013.
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