Pre občanov obce Kocurany
číslo: 3/2015

902 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na otváranie Náučného chodníka obce Kocurany
V sobotu 17.10.2015 sa uskutoční otvorenie Náučného chodníka obce Kocurany, ktorý bol
vybudovaný s finančnou podporou z Programu obnovy dediny a vlastných zdrojov. Náučný chodník je
ďalšou etapou informovanosti o histórií, súčasnosti, prírodných a životných podmienkach. Obec s viac ako
900 ročnou existenciou, v roku 2012 vydala monografiu o obci. Vydanie monografie malo za cieľ zvyšovať
informovanosť a hrdosť na svoje rodisko, motivovať k úcte a ochrane prírodných daností okolo seba.
Vybudovanie náučného chodníka je pokračovaním v týchto aktivitách. Informačné tabule sú osadené na
miestach, kde sa ľudia stretávajú. Stanovište č.1 – Pod Skotňou, sa nachádza pri pálenici, na vstupe do obce,
stanovište č.2 – Nižovec, pri bytových domoch, kde trávia veľa času obyvatelia bytoviek a mamičky s
deťmi, stanovište č.3 – Rybníčky, športovo-oddychový areál navštevujú všetky vekové kategórie, kde môžu
relaxovať v altánku s krbom, využiť detský kútik s preliezkami a vykonávať rôzne druhy športov, stanovište
č.4 – námestie, s fontánou, lavičkami a zeleňou, je miesto spoločných stretnutí, nielen domácich ale aj hostí.
Posledným zastavením je stanovište č. 5 - Starý cintorín s košatou, viac ako 300 ročnou lipou, okolo
prechádzajú turisti, hubári či cyklisti.
Program: o 14.00 hod. Slávnostné otvorenie Náučného chodníka obce Kocurany
Predstavenie jednotlivých stanovíšť, otvorenie na námestí, podľa počasia pokračovanie na Starý
cintorín, Pod Skotňou (pálenica), Nižovec (bytovky) a ukončenie Rybníčky (športový areál).
Po absolvaní jednotlivých stanovíšť, bude pripravené občerstvenie v bufete športového areálu.

Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce
Uskutoční sa v piatok 16.10.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany. Cieľom je informovať občanov o čerpaní rozpočtu k 30.9.2015, predstaviť kultúrno-spoločenské podujatia do konca roka, vyhodnotiť
súťaž „Moja záhradka, môj dom 2015, informovať o budovaní kanalizácie a o možnostiach pri domových
prípojkách, predstaviť návrh na usporiadanie hrobových miest na cintoríne. Príďte, aby ste boli informovaní.
Separovaný zber v obci a termíny zberov
- zber vriec s plastmi budeme organizovať v dňoch 6.11. a 17.12. 2015
- zber rastlinného požitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí ho priniesť na obecný úrad
- pripravujeme zber papiera dňa 19.10.2015 od 15.00 hod., pričom za odovzdaný papier dostanete toaletný
papier, papierové utierky...

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na siedmom zasadnutí OZ dňa 19.8.2015 poslanci prerokovali žiadosti občanov o odpredaj pozemkov a o
pridelenie nájomných bytov, boli oboznámení s informáciami o výstavbe kanalizácie v obci a schválili
napojenie obecných budov na kanalizáciu. V ďalšom bode schválili zámer prenajať pozemok ostatná
plocha vo výmere 25 m2 v prospech Orange Slovensko, za účelom zlepšenia mobilného signálu v obci. V
rámci investičných zámerov na obdobie 2014-2018 sú okrem iných schválené zámery budovania
chodníkov po obci, vybudovanie miestnej komunikácie k domu č.59 a tiež vysadenie zelene pri bytových
domoch. K realizácií je potrebné mať spracované projektové dokumentácie. Výstavba chodníkov bude
rozdelená do úsekov, 1. úsek od bytoviek po dom č.12, 2. úsek od domu č.12 po kaplnku, 3. úsek od
kaplnky na horný koniec. Prítomní sa oboznámili s rôznymi variantami na usporiadanie cintorína, pričom
sú riešené obidve strany cintorína, s rôznymi možnosťami hrobových miest, s vybudovaním urnových
miest a výstavbou sociálnych zariadení na cintoríne. Poslanci prerokovali aj pripravované kultúrne a
športové podujatia, oboznámení boli aj s problémami v predajni Koruna. Dňa 4.9.2015 sa uskutočnilo
ôsme zasadnutie OZ, na ktorom poslanci schválili zmluvu na prenájom majetku obce v prospech Orange
Slovensko. Boli informovaní, že Obec Kocurany vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na prenájom obecného
majetku. Na základe zákona o verejnom obstarávaní bola ponuka na prenájom pozemkov zverejnená na
stránke obce, úradnej tabuli a v regionálnom týždenníku My Hornonitrianske noviny. V termíne na
predkladanie ponúk doručili svoje žiadosti:
1. Miloš Perniš, SHR, 972 02 Kocurany č. 156
2. Roľnícke družstvo podielnikov Koš, Okružná 784/42, 972 41 Koš
Kritériami na vyhodnotenie ponúk bol účel využitia pozemkov a cena nájmu.
Miloš Perniš vo svojom podnikateľskom zámere uviedol chov hospodárskych zvierat oviec a kôz, využitie
pozemkov na pasienky, výrobu krmív pre zvieratá, založenie ovocného sadu, chov včiel a predaj
poľnohospodárskych produktov. Cenu nájmu vo výške 30,- € /ha.
RDP Koš v podnikateľskom zámere uviedli účel využitia pozemkov na poľnohospodársku výrobu
v ekologickom poľnohospodárstve, kosenie výroba sena, sejba plodín a využívaním vlastnej
mechanizácie. Ďalej živočíšnu výrobu – chov hovädzieho dobytka za účelom získania bio mäsa, chov
dojníc a ošípaných. Cenu nájmu vo výške 35,- €/ha.
Na základe stanovených kritérií a z vyhodnotenia ponúk sa stalo úspešným uchádzačom Roľnícke
družstvo podielnikov so sídlom v Koši. Na ostatnom 9. rokovaní OZ poslanci obecného zastupiteľstva
schválili prenájom pozemkov obce pre RDP Koš a uložili obecnému úradu na rokovanie v októbri
predložiť na schválenie nájomnú zmluvu. Prerokované bolo čerpanie rozpočtu k 31.8.2015, kde celkové
príjmy rozpočtu sú vo výške 148.109,95 € a prijatý rozpočet vo výške 240.500,- € čo predstavuje plnenie
na 61,6 % a celkové výdavky rozpočtu sú vo výške 100.389,22 € a rozpočet 240.500,- € čo je plnenie na
41,7 %. Zároveň bol predložený návrh 2. úpravy rozpočtu, pričom celkový rozpočet sa nemenil. Starosta
oboznámil poslancov s výsledkami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Kontrola bola vykonávaná od 11.6.2015 do 7.9.2015 za kontrolované obdobie rokov 2011-2015. Z
vykonanej kontroly bol spracovaný protokol, v ktorom pre obec vyplynula povinnosť prijať opatrenia na
zistené nedostatky a to pripraviť a predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva v mesiaci október 2015
návrh úpravy VZN č. 56/2012 o obecných nájomných bytoch, návrh úpravy Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce a návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce. Počas kontroly neboli zistené
také nedostatky, ktoré by si vyžadovali podanie podnetu na prokuratúru, ani uloženie sankcií. Obec bude
spracovávať Program hospodárskeho rozvoja obce, a preto bude vykonaný prieskum medzi občanmi obce
formou dotazníkov.
Pozvanie pre občanov v dôchodkovom veku
Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce, pozývajú dôchodcov obce na pravidelné stretnutie
spoločne s jubilantmi obce, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 18. októbra 2015 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany,
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Počas nedeľného popoludnia vás s radosťou privítame, aby sme si
uctili šediny našich otcov, mám, starých a prastarých rodičov. Po príhovore starostu obce, pogratulujeme
aj naším jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili, alebo ešte len dožijú okrúhlych životných jubileí.
Oslávencom bude odovzdaný malý darček a podpíšu sa do pamätnej knihy obce. Súčasťou stretnutia je
pripravený aj kultúrny program, v rámci ktorého sa predstaví spevácka skupina Malinovec z Veľkej
Lehôtky so svojim pásmom „Na burgyni“.
Milé naše dôchodkyne, milí naši dôchodci, tešíme sa na stretnutie s vami.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.8.2015
Príjem:
Schv. Čerpanie v €
podielové dane
75.000
51.708
poplatky za odpad
9.600
9.955
poplatok za psa
480
450
daň z nehnuteľnosti 20.800
19.260
poplatky a úhrady
4.338
1.973
prenájom majetku
91.818
59.249
úroky
100
68
transfery zo ŠR
1.000
682
granty
490
490
kapitálové príjmy
10.280
4.180
ostatné príjmy
400
94
prevod z peňaž. fondu 8.020
0
prevod z rez. fondu 18.174
0
Spolu:
240.500 148.109 62%

Výdaj:
Schv.
energie (elektr. voda, )
11.200
poplatky, služby, telefón
32.384
poistenie majetku
960
nákup strojov, materiálu
6.740
správa obce
35.500
odvody do poisťovní
13.500
príspevok na SOcÚ Bojnice 1.500
vývoz odpadu
12.900
kultúra, šport, hasiči
8.690
ostatné výdavky
4.060
splátky úveru
45.000
dotácia právnickej osobe
990
investície
67.076
240.500

Čerpanie v €
7.736
15.376
504
2.107
21.001
7.090
683
6.690
3.610
1.795
29.807
990
3.000
100.389 42%

Rozdiel: 47.720,- €
Moja záhradka, môj dom 2015 – vyhodnotenie 12. ročníka súťaže
Fotografie s nafotenými predzáhradkami a priečeliami rodinných domov, boli vystavené na nástenke
a občania mohli odovzdávať svoje hlasy v predajni Koruna, alebo počas verejných podujatí,
organizovaných obcou. Do hlasovania sa zapojili aj naši priatelia z Lukovečka, počas ich návštevy v obci.
Celkom sa hlasovania zúčastnilo 97 hlasujúcich, z toho bolo 96 hlasov platných a 1 hlas bol neplatný.
Vyhodnotenie hlasovania uskutočnili Eva Špeťková, Silvia Grajciarová a PhDr. Róbert Géczy. Po sčítaní
hlasov bolo nasledovné poradie hodnotených predzáhradok a priečelí domov:
1. miesto – Pavel a Ing. Inés Adámikovi, Kocurany č. 66
- 25 hlasov
2. miesto – Ivan a Jana Čičmancovi, Kocurany č. 170
- 13 hlasov
3. miesto – Jozef a Angela Škandíkovi, Kocurany č. 125
- 9 hlasov
Aj touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa starajú o pekný a upravený vzhľad svojich domov
a predzáhradok. Oceneným gratulujeme a pozývame na verejné stretnutie s občanmi obce dňa 16.10.2015
o 18.00 hod. do kultúrneho domu v Kocuranoch, kde im budú odovzdané vecné dary.
Opakované 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.
Snahou obce je, aby po kamenároch ostával na cintoríne poriadok.
Veľkoobjemové kontajnery
Pripravujeme 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.

Rozlúčka s prázdninami
V závere prázdnin 22. augusta 2015 sa uskutočnil XI. ročník futbalového turnaja o putovný pohár starostu
obce Kocurany a zároveň sme privítali aj našich priateľov z družobnej obce Lukoveček. Zúčastnili sa ho
mužstvá Old boys Kocurany, JUVEKO, Bojnice a Lukoveček. Turnaj sa hral 2x15 min., systémom každý s
každým. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Bojníc, ktoré si prevzalo putovný pohár do svojej držby do
ďalšieho ročníka turnaja. Zároveň bol vyhodnotený najlepší strelec turnaja, ktorým sa stal Miroslav Bránik
a najlepším brankárom sa stal brankár z Lukovečka. Poobede začal program Rozlúčka s prázdninami na
kocuranskom salaši, ktorým nás sprevádzali rozprávkoví Kubko a Maťko. V úvode podujatia sa predstavil
folklórny súbor Bukovec z Diviak nad Nitricou, pripravené boli rôzne súťaže a atrakcie. Medzi zaujímavé
patrila výstavka keramiky, šperkov a keramiky detí, zhotovenej počas MDD 2015 za spolupráce s pani
Vierou Rečkovou. Pre deti, ale i dospelých boli pripravené tvorivé dielne s Igorom Prilinským, ktorý
ukazoval výrobu píšťaliek, rôznych hračiek z dreva a hru na fujare. Počas celého podujatia sa varili dobroty
z domácej kuchyne a to guláš, držková polievka, posúchy s cesnakom, zemiakové babky, pečená klobása,
cigánska pečienka a halušky s kapustou. V bufete sa účastníci podujatia mohli občerstviť aj od smädu. Pre
záujemcov bolo pripravené prekvapenie zo salaša vo forme tomboly. Touto cestou chceme poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a podporili podujatie. Záver augustovej soboty patril
spoločenskému večeru s hudobnou skupinou TRIOS. V nedeľu sme sa zúčastnili na oslavách 20. výročia
od založenia Jazdeckého klubu MITANI spolu s priateľmi z Lukovečka. Jazdecký klub pripravil veľmi
pekné ukážky drezúry koní, poslušnosti psov a videli sme aj ťažné kone so záprahom. Gratulujeme a
ďakujeme manželom Foltánovcom, ktorí svojou činnosťou šíria dobré meno o obce Kocurany.

Mužstvá Bojníc, Old boys, Juveko a Lukoveček

Kubko s Maťkom a dievčatami pri kolibe

Výstavka keramiky zhotovenej deťmi z obce

Nastúpení jazdci na koníkoch

Návrh na usporiadanie hrobov na cintoríne

Obr. vľavo – jednohroby nad sebou, dvojhroby, urnová stena
Obr. vpravo – jednohroby nad sebou, len s náhrobným kameň
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