
                                                                                     

           Pre občanov obce Kocurany  
                                                číslo: 4/2013

900 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Až vianočné zvony odbijú polnoc 
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite hneď na všetky starosti
a prežite chvíle v zdraví, šťastí a radosti.

Vážení spoluobčania,

opätovne nastal  čas najkrajších sviatkov v roku, čas vianočných sviatkov.  Je to obdobie, keď sa rodina  
schádza pri prestretom vianočnom stole, aby sa spoločne tešili z vyzdobeného vianočného stromčeka. Tiež je  
to čas, aby sme poďakovali za prežitý rok a radovali sa z dosiahnutých úspechov. Dovoľte, aby som sa ako  
starosta  obce,  poďakoval  všetkým  občanom,  poslancom  obecného  zastupiteľstva,  zamestnancom,  
dobrovoľným  hasičom,  futbalistom,  speváckej  skupine  Hrabovka,  Jednote  dôchodcov,  mladým  ľudom-
divadelníkom, vdp farárovi, obchodným partnerom,  za podporu a spoluprácu počas celého jubilejného roka  
2013. Okrem pracovných povinností, zvládli sme aj kultúrne a športové podujatia. Je cťou pracovať s ľuďmi  
a pre ľudí.

Pokojné a ničím nerušené Vianočné sviatky, 

prežité v kruhu svojich najbližších, 

veselého Silvestra a šťastný nový rok 2014

Vám prajú
poslanci obecného zastupiteľstva,
zamestnankyne obecného úradu

starosta obce

Obecný úrad a spevácka skupina Hrabovka

  srdečne pozývajú v nedeľu  22.12.2013 o     15,00 hod.   
do kultúrneho domu Kocurany na

„Vianočné koledy“

V programe vystúpi skupina Hrabovka s pásmom 
piesni, tradícií a kolied

Zároveň bude podávaný vianočný punč.                                             

Všetci ste srdečne vítaní

Ako bude otvorený obecný úrad do konca roka 2013 a začiatkom roka 2014
V 52. týždni bude obecný úrad v dňoch 23. a 27. decembra 2013 zatvorený z dôvodov čerpania dovolenky 
všetkých  pracovníkov  obce.  Do  konca  roka  v pondelok  30.12.2013  bude  úrad  otvorený  a 31.12.2013 
zatvorený. Začiatkom nového roka začne obecný úrad vykonávať činnosť v utorok 7.1.2014. 
Ďakujeme za pochopenie.



O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 26. zasadnutí dňa 27.11.2013 poslancom predložila čerpanie rozpočtu p. Špeťková. Celkové príjmy 
rozpočtu  k 31.10.2013  boli  159.584,39  €,  výdavky  127.524,95  €  a rozdiel  príjmov  a výdavkov  bol 
32.059,44 €. Vzhľadom k prijatému rozpočtu vo výške 190.380,- €  bolo plnenie príjmov na 83,82 % a 
výdavkov na 66,98 %. Následne bol predložený návrh na 5. úpravu rozpočtu, ktorá sa týkala presunov 
medzi  jednotlivými  položkami,  pričom  celková  výška  rozpočtu  sa   nezmenila.  V ďalších  bodoch 
rokovania  sa  prítomní  zaoberali  verejným  stretnutím  s občanmi  obce  dňa  30.10.2013  a prerokovali 
žiadosti  občanov.  V deviatom  bode  rokovania  sa  poslanci  zaoberali  zimnou  údržbou  miestnych 
komunikácií. V bode rôzne starosta informoval prítomných o objednávke nových stolov a stoličiek do sály 
kultúrneho domu a obecného úradu v celkovej sume 3.720,- €.  Zároveň bola odsúhlasená cena za predaj 
starých stolov v sume 5,- €/ks a skladacích stoličiek 10,- €/ks. Starosta ďalej informoval poslancov o stave 
vývozov odpadu, kde spoločnosť TEZAS Prievidza s.r.o., s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na vývoz 
odpadov, bude zvyšovať cenu za dopravný výkon cca. o 12 % z dôvodu uzatvorenia skládky komunálneho 
odpadu v Prievidzi a vozenia odpadu na skládku v Handlovej. Touto zmenou dôjde k nárastu vzdialenosti, 
a preto  bude  vyššia  cena  za  dopravu.  Vzhľadom k tomu  bude  nutné  prehodnotiť  výšku  poplatku  za 
komunálny odpad, ktorý je v súčasnosti 17,48 € na osobu a nepokryje náklady na vývoz odpadu. V návrhu 
nového VZN č.60/2013 o miestnych daniach a poplatku za likvidáciu odpadu sa výška poplatku mení 
zo 17,48 na 18,25 €/osobu a rok. Na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2013 bolo schválené 
VZN č.60/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad, v ktorom sa upravil poplatok za 
vývoz  odpadu  na  18,25  €/osobu  a rok.  Tiež  bolo  odporučené  starostovi,  aby  podpísal  dodatok  č.3 
k zmluve s TEZAS s.r.o. Prievidza. Dôležitým bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu rozpočtu na 
roky 2014  až  2016,  ktorý  predložila  p.  Špeťková.  Rozpočet  na  rok  2014  je  záväzný  a je  vo  výške 
235.960,-  €   ako  vyrovnaný  v príjmovej  aj  výdavkovej  časti.  Nezáväzný  rozpočet  na  rok  2015  je 
navrhnutý vo výške 233.160,- € a na rok 2016 vo výške  235.290,- €. Pri prerokovaní návrhu rozpočtu na 
roky 2014-2016  stanovisko  predložil  aj  hlavný  kontrolór  obce  PhDr.  Róbert  Géczy,  ktorý  odporučil 
poslancom  obecného  zastupiteľstva  predložený  návrh  schváliť.  V ďalšom  bode  rokovania  hlavný 
kontrolór  obce  predložil  poslancom  správu  o kontrolnej  činnosti  a výsledku  kontrol.  Kontroly  boli 
vykonávané  v súlade  s plánom  kontrol.  Bola  vykonaná  kontrola  pokladne,  kontrola  stavu  záväzkov 
a pohľadávok k 30.9.2013. Kontrolór sa zúčastňoval zasadnutí OZ, školení organizovaných RVC Nitra 
a predkladal  svoje stanoviská k zmenám a k návrhu rozpočtu.  Následne kontrolór predložil  poslancom 
návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I.  polrok  2014,  v ktorom  navrhol  vykonať  kontrolu  peňažných 
prostriedkov,  inventarizácie  majetku,  kontrolu  dodržiavania  zákona  o cestovných  náhradách  a ďalšie 
činnosti a stanoviská, ktoré bude vykonávať a predkladať v priebehu roka 2014. Poslanci schválili plán 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 a tiež plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v I. polroku 2014 v 
termínoch:19.2., 9.4., 28.5.a 25.6. 2014. V ďalších bodoch rokovania boli schválené zámery obce v roku 
2014 a plán kultúrnych a športových podujatí. Starosta informoval prítomných o vydanom príkaze starostu 
obce  na  vykonanie  inventarizácie  majetku  obce  k 31.12.2013.  V poslednom  bode  boli  prerokované 
žiadosti  občanov, ktoré sa týkali  nájomných bytov.  V závere rokovania starosta poďakoval poslancom 
obecného zastupiteľstva, pracovníčkam obecného úradu i hlavnému kontrolórovi za vykonanú prácu počas 
celého roka 2013, za pomoc pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ktoré 
sa niesli v znamení histórie, v znamení osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kocurany.

Ponuka na odkúpenie stoličiek a stolov zo sály kultúrneho domu
Vzhľadom k tomu, že do kultúrneho domu boli zakúpené nové stoly aj stoličky, obecné zastupiteľstvo 
rozhodlo o odpredaji stolov a stoličiek. Stôl má rozmer 80x120 cm. Stoličky sú vhodné do detských izieb, 
či pri rôznych oslavách. Ich výhodou je dobrá skladovateľnosť. Záujemcovia o kúpu sa môžu prihlásiť na 
obecnom úrade.

                                                 Obrázok stoličky
           vľavo–pripravená

                                                  na sedenie.                                     Stôl 80 x 120 cm

Cena 10,- €/ks Cena 5,- €/ks

                                                  Obrázok stoličky
            vpravo–zložená,  Informácie aj telefonicky:

                                                   pripravená na   počas úradných hodín – 5439872
                                                   skladovanie.



Z činnosti administratívy obecného úradu v Kocuranoch
Výkon  samosprávy  obce  a administratívu  obecného  úradu  zabezpečujú  spolu  so  starostom  traja 
zamestnanci  obce.  Jedna administratívna pracovníčka,  zamestnaná  na plný pracovný úväzok.  Vedenie 
účtovníctva a správu rozpočtu, zabezpečuje druhá pracovníčka počas troch pracovných dní v týždni na 
základe mandátnej zmluvy. Úväzkovým zamestnancom obce je hlavný kontrolór. Ďalšími pracovníkmi, 
ktorí  sú však zamestnancami  mesta  Bojnice,  sú pracovníčky Spoločného obecného úradu Bojnice,  so 
sídlom na Dlhej ulici v Prievidzi. Okrem bežnej administratívy, rôznych evidencií, štatistických zisťovaní 
a vybavovania stránok, pracovníci obce spravujú dane a poplatky, stavebnú agendu, sociálnu starostlivosť, 
ochranu krajiny a prírody, výrub stromov, zabezpečovanie nakladania s odpadmi, štátny stavebný dohľad, 
povoľovanie  drobných  stavieb,  stavebných  úprav,  udržiavacích  prác,  činnosť  na  pozemných 
komunikáciách,  správu  cintorína  s evidenciou  hrobových  miest,  vydávanie  rybárskych  lístkov  a iné 
povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.  V  roku 2013 bolo overených 59 strán listín a 91 podpisov. 
V prenesenom výkone štátnej správy bolo vydaných 7 stavebných povolení, 2 rozhodnutia na odstránenie 
stavby,  vykonaný 1 štátny stavebný dohľad,  6 kolaudačných rozhodnutí,  9 záväzných stanovísk obce. 
Ďalej  bolo  vydaných  5  povolení  na  malý  zdroj  znečisťovania,  3  rozhodnutia  na  predĺženie  termínu 
dokončenia stavby, na umiestnenie stavby boli vydané 3 rozhodnutia, na zmenu užívania účelu stavby 1  
rozhodnutie, dodatočné povolenie stavby 1 konanie a tiež bolo začaté 1 priestupkové konanie za začatie 
stavby bez stavebného povolenia. Na miestne komunikácie boli vydané 3 rozhodnutia, k výstavbe studne 
a odberu podzemnej vody bolo vydané 1 rozhodnutie. Pre drobné stavby boli vydané 3 oznámenia. Pri  
ochrane prírody a krajiny bolo vydaných 7 rozhodnutí na výrub stromov.  Občanom bolo vydaných 15 
rybárskych lístkov. V evidencií stavieb boli vydané 4 rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného 
čísla. V podacom denníku pošty sme zaevidovali k 18.12.2013 celkom 316 písomných podaní.  Potrebné 
tlačivá  a žiadosti  je  možné  získať  na  obecnom  úrade,  alebo  si  ich  stiahnuť  zo  stránky  obce 
www.kocurany.sk/dokumenty.  K informovanosti  obyvateľov  slúži  obecný  rozhlas,  úradná  tabuľa, 
Kocuransky hlásnik, stretnutia s občanmi obce a internetová stránka.

Plán kultúrnych a športových  podujatí v roku 2014.
Február   - Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou, obecná zabíjačka

   -  Stavanie snehuliakov v športovom areáli   
      Termín: 1. 3.2014

    - detský karneval masiek s vyhodnotením masiek – sála kultúrneho domu
Marec - Vyhlásenie súťaže - Moja záhradka - môj dom 2014.
             - Návšteva knižnice, výstava kníh spojená s predajom kníh
             - oslava MDŽ

Termín:  9. marec 2014 o 15.00 hod.
Apríl -  jarné upratovanie obce (okolie bytovky, cintoríny, športový areál, námestie, autobusové zástavky)

  - uvítanie deti do života
  - spomienky na históriu obce  

            -  Stavanie Mája s  hudbou a občerstvením, vítanie jari 
                      Termín: 30.4.2014
Máj    -  Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.
                      Termín: 11.5. 2014
            - vychádzka do prírody s deťmi, studničky, opekanie
 Jún    -  Detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti
                     Termín  : 1.6.2014
            - Návšteva  družobnej obce – Lukoveček
            - Oslava 15. výročie JDS Kocurany a 10. výročie Hrabovky
Júl      -  Nohejbalový turnaj   
August - Futbalový turnaj o pohár starostu, Rozlúčka s prázdninami, varenie guláša
                      Termín: 23.8.2014
September - Hody, tenisový turnaj

      Termín: 7.9.2014
  -Výstava dopestovaných plodov, ocenenie súťaže -Moja záhradka - môj dom 2014       

Október – Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti -Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov
                      Termín: 12.10.2014
December -Lampiónový sprievod, zasvietenie vianočného stromčeka a stretnutie s Mikulášom
             Termín: 7.12.2014
                  - Predvianočné posedenie pri stromčeku s koledami.
                      Termín: 21.12.2014

http://www.kocurany.sk/
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Aktuálny počet obyvateľov k 18.12.2013 je 509 obyvateľov
 z toho je 257 mužov a 252 žien. Počas roka sa narodilo 7 deti  (6 chlapcov – Benko Peter,  Teuschl 
Tomáš, Vrecko Nicco, Kováč Maxim Alex, Šandor Patrik, Hlinka Šimon a 1 dievča – Horváthová Nela), 
zomrelo 6 občanov (3 muži – Briatka Ondrej, Škandík Emil,  Škandík Ernest a 3 ženy – Hrončoková 
Jolana, Dúbravková Otília, Briatková Emília), prisťahovalo sa 16 ľudí (10 mužov a 6 žien), odsťahovali 
sa 16 občania (10 mužov a 6 žien). 

Schválený programový rozpočet na rok 2014
Na 27. zasadnutí OZ dňa 11.12. 2013 bol schválený programový rozpočet obce na rok 2014 v štruktúre 
bežné, kapitálové a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.
Príjem:                                      €               Výdaj:                       €

podielové dane                          67.506                       energie (elektr. voda, plyn)        7.000
poplatky za odpad                      9.100          poplatky, služby, telefón      20.520
poplatok za psa                         500               poistenie majetku           960
daň z nehnuteľnosti                          20.900  nákup strojov, materiálu         5.440
poplatky a úhrady                               2.970                 správa obce                   53.240 
prenájom majetku                             91.950  odvody do poisťovní, DÚ       14.625
úroky                            50  príspevok na spol. úrad Bojnice       1.400
transfery zo ŠR                       4.650  vývoz odpadu                    12.400
kapitálové príjmy                               3.000                kultúra, šport, hasiči                      8.300
ostatné príjmy                         100                      splátky úveru           45.000
príjem z     fondov a     zostatku 2013      35.324                         investície                                              67.075   
Spolu:                               235.960                                           235.960

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách za IV. štvrťrok 2013
Obec Kocurany v zmysle  § 4 ods. 3 a § 100-102 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  štvrtý  štvrťrok  2013  nasledovné  podlimitné  zákazky,  ktorých  hodnota  bez  DPH 
prevyšovala sumu 1000 EUR: 

Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifikácia úspešného 
uchádzača

Nábytok do Kultúrneho domu a
Obecného úradu 3720,00

TONIX Meble Szczurek, 
Jawornik 701, 32-400 

Myšlenice, Poľsko
Obec  Kocurany  ako  verejný  obstarávateľ  vo  štvrtom  kalendárnom  štvrťroku  2013  vykonala  22 
záznamov z prieskumu trhu na podlimitné zákazky.

Rozpočet obce po schválení 5. úpravy rozpočtu na rok 2013
Na 26. zasadnutí dňa 27.11.2013 bola schválená 5. úprava rozpočtu na rok 2013 nasledovne:
Príjem v € :           rozpočet      V. úprava       Výdaj v € :                            rozpočet     V. úprava 
podielové dane             55.000         60.900          energie (elektr. voda, plyn)       6.760          8.760
poplatky za odpad  8.400           9.000   poplatky, služby, telefón      16.381       16.381
poplatok za psa     470              500   poistenie majetku           988            988
daň z nehnuteľnosti       19.500         20.810   nákup strojov, materiálu         5.242         5.242 
poplatky a úhrady           2.510           3.140     správa obce                   30.000       30.000
prenájom majetku        91.353          92.353   odvody do poisťovní, DÚ      10.500       11.165
úroky       50                 50   pozemky - nákup                               100         4.000
transfery zo ŠR   2.888           3.075   príspevok na spol. úrad Bojnice      1.400        1.400
kapitálové príjmy           2.400                  0           vývoz odpadu                   10.490       10.703
ostatné príjmy                  100             552            kultúra, šport, hasiči                   17.500       17.500
peňažný fond – prevod   7.709                 0            ostatné výdavky, úver      60.717       60.717
                                                                     investície                               15.802         9.024 
                                                                                centrum obce                                14.500        14.500
Spolu:            190.380    190.380                                          190380       190.380

http://www.kocurany.sk/

	Z činnosti administratívy obecného úradu v Kocuranoch
	            -  Stavanie Mája s  hudbou a občerstvením, vítanie jari 

