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901 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Vážení spoluobčania,

vzhľadom k tomu, že týmto rokom sa končí v poradí už šieste volebné obdobie samostatnej samosprávy 
našej  obce,  dovoľte,  aby som urobil  stručné  vyhodnotenie  tohto  obdobia.  Obecné  zastupiteľstvo  počas 
štyroch rokov sa zišlo 32 krát a poslanci prijali spolu 142 uznesení. Okrem toho sa každoročne uskutočnili  
minimálne dve verejné stretnutia s občanmi obce. Tiež sme sa stretávali pri prerokovaní pozemkových úprav 
v  obci,  či  na  stretnutiach  k  budovaniu  gravitačnej  kanalizácie.  Na  každý  rok  obecné  zastupiteľstvo 
schvaľovalo rozpočet obce, v rámci ktorého boli financované aj rôzne investičné akcie. V roku 2011 bolo 
započaté s výstavbou II. etapy nájomných bytov - 24 b.j., pripravovali sme revitalizáciu centra obce, zbúrali  
poškodený dom č.111, dokončili autobusovú zastávku Nižovec,  do športovo-oddychového areálu pribudli 
piknikové stoly a bezpečnostné dopadové plochy pri detskom ihrisku, pri  bytovke boli osadené parkové 
lavičky a odstránil sa betónový val na pieskovni. Na projekt cezhraničnej spolupráce s obcou Lukoveček 
obec získala 8.940,- €, ktoré boli použité na spoločenské podujatia a propagáciu obce. V roku 2012 hlavným 
zámerom bolo dokončenie a odovzdanie Bytového domu Nižovec – II. etapa, 24 bytových jednotiek, ktoré 
boli 14.7. 2012 oficiálne odovzdané nájomníkom. Súčasťou stavby bola výstavba miestnej komunikácie pri 
bytovke, vybudovanie ČOV II, vodovodnej, elektrickej a plynovej prípojky, ako aj odkanalizovanie stavby 
splaškovou a dažďovou kanalizáciou. Zároveň bol  dokončený chodník k autobusovej zastávke Nižovec. Zo 
získanej  dotácie sa začali realizovať zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce. Ku koncu roka  začala 
realizácia  výstavby  námestia.  Pod  vianočný  stromček  občania  dostali  knižnú  publikáciu  Kocurany.  
Významnou udalosťou boli koncom júna 2012 oslavy 85. výročia založenia DHZ Kocurany a organizovanie 
prvej  hasičskej  súťaže  družstiev  v obci.  Počas  osláv  boli  ocenení  občania,  ktorí  sa  zaslúžili  o  rozvoj 
hasičstva v obci. V roku 2013 bolo dokončené centrum obce so zeleňou, lavičkami a fungujúcou fontánou. 
Slávnostne  bolo  námestie  odovzdané  do  užívania  počas  stavania  mája  30.4.2013,  kedy sa  po  prvýkrát 
spustila aj fontána. Ukončené a schválené boli tiež zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce. Pokračovali 
pozemkové úpravy. Celý rok sa niesol v znamení osláv 900. výročia od prvej písomnej zmienky o obci a tak 
obecné zastupiteľstvo organizovalo rôzne kultúrne a športové podujatia.  Hlavné oslavy sa  uskutočnili  v 
dňoch 5. až 7. júla 2013. V spolupráci s farským úradom bola dokončená rekonštrukcia kaplnky a vrátené  
slúženie hodovej omše pred kaplnku.  V závere roka boli ešte dokúpené stoly a stoličky do kultúrneho domu 
a  tiež  do kaplnky.  V roku 2014 bola  dokončená rekonštrukciu  kanála  pri  Šimkov  položením dlažby a  
spevňovacích tvárnic, vybudovalo sa nové oplotenie starého cintorína, s vyčistením jeho okolia. V novom 
cintoríne boli  vybudované schody a zábradlie k vodovodu a osadený nový dubový kríž (dňa 6.7.2014). 
Strecha na budove bývalej školy bola ošetrená novým náterom. V obecnom úrade došlo v máji k výmene  
zastaralej počítačovej techniky. V rámci pozemkových úprav finišujú práce, je spracovaný nový rozdeľovací 
plán  scelených pozemkov.  Začalo  sa  so  zavádzaním kamerového  systému,  zatiaľ  s  fungujúcimi  dvomi 
kamerami pri obecnom úrade. V oblasti kultúry a športu sa organizovali tradičné podujatia, pokračovali sme 
v cezhraničnej  spolupráci  s  družobnou obcou Lukoveček.  Za spoluprácu v prospech obce počas celého 
volebného obdobia patrí poďakovanie poslancom Ing. Jozefovi Hianikovi, Romanovi Šandorovi, Milanovi 
Šemrincovi,  Jánovi  Škandíkovi  a  Miroslavovi  Škandíkovi.  Poďakovanie  patrí  aj  hlavnému kontrolórovi 
PhDr. Róbertovi Géczymu a pracovníčkam obecného úradu Eve Špeťkovej a Silvii Grajciarovej. 

Najbližšie pripravovaný separovaný zber
- zber vriec s plastmi bude 6.11. a 18.12.2014, vrecia na plasty si môžete prísť bezplatne vyzdvihnúť 

na obecný úrad.
- zapojte sa tiež do zberu použitého rastlinného oleja, ktorý môžete odovzdať v plastových fľašiach na 

             obecnom úrade počas úradných hodín alebo obyvatelia bytoviek svojmu správcovi
- pred obchodom potravín je umiestnený kontajner, do ktorého môžete vhadzovať obnosené  šatstvo, 

topánky a hračky
- zbierka požitého textilu sa uskutoční v dňoch 18. - 21. 11. 2014 



        

   

          

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na  32.  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  dňa  22.8.2014  poslanci  prerokovali  žiadosť  a  schválili 
pridelenie dvojizbového nájomného bytu v obci. Ďalej bol prerokovaný a schválený návrh všeobecného 
záväzného nariadenia č.62/2014 – o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej  
nedostatku s   uvedenými  spôsobmi  nakladania  s  pitnou vodou.  V prípade nedostatku  pitnej  vody sú 
vymedzené  časové  úseky,  kedy sa  voda  nemôže  používať  na  polievanie  záhrad.  Spôsob  náhradného 
používania  vody – pristavenie cisterny na stanovištiach v obci v časti Nižovec- bytovky, pred Domom 
smútku,  pred  bývalou  školou,  pred  Obecným úradom,  pred  Kocur  Pubom,  na  autobusovej  zastávke 
Pieskovňa a na otočni v hornom konci obce. Spôsob používania vody a ostatné informácie súvisiace s 
nedostatkom vody budú v čase nedostatku pitnej vody oznámené občanom v miestnom rozhlase. Prítomní 
boli informovaní o prípravách podujatia dňa 23.8.2014 „Rozlúčka s prázdninami  na gazdovskom dvore“, 
ktorého sa  zúčastnia  aj  pozvaní  občania  z družobnej  obce Lukoveček.  Informácie  o čerpaní  rozpočtu 
predložila p. Špeťková. K 31. 7. 2014 bolo celkové plnenie príjmov vo výške 155.093,83 € (65,73 %). 
Čerpanie  výdavkov bolo vo výške 81.397,21 € (34,50 %).  Rozdiel  medzi  príjmami  a výdavkami  bol  
73.696,47.  Úpravy  rozpočtu  boli  vykonané  trikrát  rozpočtovými  opatreniam na  základe  kompetencie 
starostu  obce  podľa  uznesenia  č.296/7/2011 bod c).  Poslanci  vzali  informácie  o  čerpaní  rozpočtu  na 
vedomie  a schválili  4.  úpravu rozpočtu,  ktorá  pozostávala  v príjmovej  časti  z  presunu v daňových a 
nedaňových  príjmoch  medzi  položkami.  Vo  výdavkovej  časti  sa  jednalo  o  zmeny  len  v  analyticky 
členených podpoložkách. V bode rôzne starosta informoval o oprave a nátere strechy na budove bývalej 
školy, cena materiálu bola 468,-  € a odmena za  prácu 220,- €, ďalej boli dokončené práce na úprave  
starého cintorína s  vybudovaním nového oplotenia  v celkovej  sume 3.670,-  €.  Obecné zastupiteľstvo 
schválilo na území obce Kocurany vytvorenie jedného volebného obvodu a jedného volebného okrsku pre 
voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. V poradí 33. zasadnutie OZ sa konalo 24.9.2014 a  
poslanci prerokovávali žiadosti v bytovkách, kde dochádzalo ku zmenám v nájomných vzťahoch, schválil 
sa termín a program verejného stretnutia s občanmi obce  dňa 8.10.2014 o 18.00 hod.. Starosta predložil  
na prejednanie Výročnú správu za rok 2013, ktorá obsahovala všeobecné informácie o obci Kocurany a jej  
obyvateľoch, o štruktúre Obecného úradu, volených orgánoch, komisiách a spoločnosti založenej obcou.  
Zároveň sú v nej uvedené finančné ukazovatele prebraté z účtovníctva obce, čerpanie rozpočtu, záverečný 
účet,  stav majetku a vybrané informácie z finančných výkazov.  Poslanci výročnú správu za rok 2013 
schválili. V rôznom starosta informoval o nákupe 20 ks smetných nádob, o umiestnení dvoch kamier na 
budove Obecného úradu a o  poškodenej šmýkale na ihrisku, nová šmýkala  stála  249,- €. Pri príležitosti  
Mesiaca úcty k starším, uskutoční  sa 12.10.2014 o 15.00  hod. v KD stretnutie s dôchodcami a prijatie 
jubilantov obce s kultúrnym programom divadelného súboru z Kanianky s hrou „Listy Emilovi“. 

Verejné stretnutie s občanmi obce sa uskutočnilo 8.10. 2014, kde starosta informoval o hospodárení obce 
k 30.9.2014.
Príjem:             Schv.    Čerpanie v  €          Výdaj:                          Schv.      Čerpanie  v   €
podielové dane          67.506         51.554             energie (elektr. voda, )             7.100           6.359      
poplatky za odpad        9.200          9.394              poplatky, služby, telefón        13.650           7.267
poplatok za psa   500         464              poistenie majetku                 988              988
daň z nehnuteľnosti    20.900    19.006              nákup strojov, materiálu          6.193           3.921        
poplatky a úhrady         3.401        2.281              správa obce            42.499         22.585   
prenájom majetku       91.800    65.949   odvody do poisťovní              14.625           7.687
úroky      50               38              príspevok na SOcÚ Bojnice    1.550           1.240
transfery zo ŠR             5.486      2.325              vývoz odpadu           12.400           7.428
granty                               300            300        kultúra, šport, hasiči             8.300           4.069
kapitálové príjmy 1.483         1.025             ostatné výdavky                       3.580              754    
ostatné príjmy                  100               82             splátky úveru                         45.000          33.169
prevod z peňaž. fondu 23.555        22.230             splátky úrokov                      13.000            9.741   
prevod z rez. fondu     11.679        11.679             investície                               67.075            3.670  
Spolu:           235.960     186.327  79%                                  235.960        108.878              46% 
Rozdiel:  77.449,- €
V priebehu stretnutia  starosta  vyhodnotil  investičnú činnosť za  rok 2014,  zhrnul  kultúrne a  športové 
podujatia konané od začiatku roka i tie, ktoré sa budú ešte konať do konca roka. Bola vyhodnotená súťaž 
Moja záhradka, môj dom 2014 a boli  odovzdané vecné dary občanom, umiestneným na prvých troch 
miestach súťaže. V bode rôzne boli prítomným prednesené ďalšie informácie zo života obce. Následne 
bola otvorená diskusia k predneseným správam a informáciám, ale aj iným problémom a témam obecnej  
samosprávy. Po ukončení diskusie starosta poďakoval prítomným za účasť a verejné stretnutie, posledné v 
tomto volebnom období ukončil.



Okienko pre hasičov
V obci fungujú dva dobrovoľné hasičské zbory, zbor mužov pod vedením Zdenka Bránika a zbor žien pod 
vedením Janky Čičmancovej.  V sezóne 2014 sa  zvlášť darilo  ženskému družstvu,  ktoré  sa  zúčastnilo 
celkom  21  súťaží  v požiarnom  športe  a  prinieslo  15  pohárov  za  umiestnenia:  Koš  (D)  –  3.miesto, 
Bystričany (D)– 1.miesto,  Poruba (N)– 3.miesto,  Rybany (D)– 3.miesto,  Čereňany (D) – 2.miesto, 
Opatovce nad Nitrou (D)– 1.miesto klasika a 2.miesto šport,  Oslany (D) – 1.miesto klasika a 1.miesto 
losovacia  súťaž,  Dvorec  (D) –  2.miesto,  Veľké  Kršteňany  (D)–  1.miesto  klasika  a  2.miesto  šport, 
Rybany  (N)–  2.miesto,  Poruba  (D)–  1.miesto  a  Šišov  (D)–  1.miesto.  Muži  v  náročnej  konkurencii 
družstiev získali v Koši (N)– 2. miesto.(Pozn.D–denná súťaž, N – nočná súťaž). O materiálne vybavenie 
sa vo veľkej miere postaralo obecné zastupiteľstvo, ktoré v rozpočte vyčlenilo finančné prostriedky na 
činnosť hasičského zboru. Hasiči si zabezpečili financie aj od sponzorov, a preto poďakovanie patrí firme  
Albert auto s.r.o. – Vladimír Vážny, Ján Goga, Orva - Martin Važan, CzechCoating SK s.r.o. – Ing. Jozef  
Hianik, Kontakt Koš – Lipovský, MVDr. Milan Sarvaš, MUDr. Gombarčíková, Jazdecký Klub Mitani 
Kocurany, Jana a Ivan Čičmancoví, Zdenek Bránik a Miroslav Kotrík. Za starostlivosť o strojnú techniku 
patrí poďakovanie Ivanovi a Stanislavovi Čičmancovi. Hasiči sa zapájali aj do podujatí organizovaných 
obcou, ako boli fašiangy, stavanie mája, MDD a Rozlúčka s prázdninami.

  

Nočná súťaž – Koš                                                       Denná súťaž Veľké Chlievany

Po súťažiach počas osláv MDD                                   Rozlúčka s prázdninami
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Moja záhradka, môj dom 2014 –  vyhodnotenie 11. ročníka súťaže
Fotografie  s nafotenými  predzáhradkami  a priečeliami  rodinných  domov,  boli  vystavené  na  nástenke 
a občania mohli odovzdávať svoje hlasy v 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  122  hlasujúcich,  z toho  bolo  121  hlasov  platných  a 1  hlas  bol  neplatný. 
Vyhodnotenie  hlasovania  uskutočnili  Eva  Špeťková,  Silvia  Grajciarová  a Milan  Šemrinec.  Po  sčítaní 
hlasov bolo nasledovné poradie hodnotených predzáhradok a priečelí domov:

1. miesto – Jozef a Angela Škandíkovi, Kocurany č. 125 - 40 hlasov
2. miesto – Ivan a Jana Čičmancovi, Kocurany č. 170 - 10 hlasov
3. miesto – Miroslav a Mária Šemrincovi, Kocurany č. 118 -   9 hlasov
                   Zdenek a Adriana Bránikovi,  Kocurany č. 51      -   9 hlasov

Aj touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa starajú o pekný a upravený vzhľad svojich domov 
a predzáhradok. Oceneným ešte raz gratulujeme.

Regionálna prehliadka voľnočasových aktivít seniorov „Jeseň je dar“
V  dňoch  10.  a  11.10.2014  sa  uskutočnil  už  XVI.  ročník  prehliadky  v  Zemianskych  Kostoľanoch  a 
zúčastnila sa ho aj naša spevácka skupina Hrabovka s programom Kocuranske klebetnice. Naše speváčky 
v konkurencii šestnástich súborov dôstojne reprezentovali nielen seniorov ale celú obec, za čo im patrí  
poďakovanie a obdiv.

Informácia o pripravovanej zbierke použitého oblečenia

- Oblečenie na leto, zimu /dámske, pánske, detské/
- Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
- Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte odrezky a zvyšky látok)
- Domáce potreby - riad biely i čierny, poháre- nepoškodené       
- Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
- Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
- Hračky

Zbierka sa uskutoční v dňoch 18. - 21. 11. 2014 počas úradných hodín obecného úradu.

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec či škatúľ, aby sa nepoškodili transportom.

Voľby do orgánov samosprávy
V sobotu 15. novembra 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy.  V našej obci je vytvorený 
jeden volebný okrsok a volebná miestnosť bude zriadená v sále kultúrneho domu Kocurany a pre voličov 
bude otvorená v čase od 7.00 do 20.00 hod. Miestna volebná komisia zaregistrovala a vydala rozhodnutia 
nasledovným kandidátom: 
na starostu     -  Ing. Vojtech Čičmanec – 51.r., koalícia SIEŤ a Smer SD
na poslancov -  Zdenek Bránik, 45 r., robotník, SMER-SD

Peter Ďureje, 36 r., technik, SIEŤ
Miroslav Synko, 35 r., technik, SIEŤ
Roman Šandor, 27 r., robotník, SIEŤ 
Milan Šemrinec, 54 r., inštalatér, SMER-SD
Miroslav Šemrinec, 39 r., vodič, SMER-SD
Ján Škandík, 48 r., elektrikár, SMER-SD

Všetci kandidáti sú bez politickej príslušnosti, ale kandidujú s podporou politických strán. 

http://www.kocurany.sk/
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