Pre občanov obce Kocurany
číslo: 4/2015

902 rokov od I. písomnej zmienky o obci

Vážení spoluobčania,
príroda je mocná čarodejka a bez toho, aby brala ohľad na to, či sme už stihli všetko, čo sme v tomto roku
plánovali urobiť, či napadol sneh, alebo nie, je tu opäť najkrajší čas roka a to sú vianočné sviatky. Odrazu sa
spomalí každodenný zhon, ľudia začínajú viac myslieť na svojich blízkych, na svoju rodinu, priateľov a
známych, kupujú rôzne darčeky, len aby urobili radosť blízkemu človeku. Prichádzame k vám s posledným
tohtoročným vydaním Kocuranskeho hlásnika, aby sme priniesli informácie z diania v obci, ale hlavne, aby
sme vám tiež zaželali
príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych,
v novom roku 2016
veľa zdravia, šťastia, porozumenia a úspechov
poslanci obecného zastupiteľstva,
zamestnanci obecného úradu
starosta obce

Výstavba kanalizácie v obci
V utorok 15.12.2015 sa uskutočnilo konanie ohľadom kolaudácie stavby „Sústava na odkanalizovanie a
čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – I. etapa“. V rámci tejto stavby sa budovala kanalizácia v
Bojniciach, v Opatovciach nad Nitrou, v Kocuranoch a rozširovala sa čistička odpadových vôd v Prievidzi.
V našej obci prebiehali práce od júna 2015 a ukončené boli v sobotu 19.12.2015. Väčšinu prác realizovala
firma COMBIN Banská Štiavnica a.s. a pokládku asfaltového koberca robila firma Strabag a.s. Boli to
chvíle, keď sme boli prácami obmedzovaní na pohybe autami, autobusmi, prachom, blatom a inými
sprievodnými javmi. Občania z horného konca tieto obmedzenia znášali počas celej doby výstavby. Za
všetky tieto obmedzenia a výluky sa všetkým ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť a
tolerantnosť, bez čoho by sa stavba asi ani nedokončila. Ďakujem aj pracovníkom podieľajúcim sa na
výstavbe kanalizácie, či už z firmy COMBIN alebo Strabag, za ich prístup a trpezlivosť. Verím, že zadosť
učinením nám je úplne nová cesta a tiež stavba kanalizácie, ktorá zavŕšila výstavbu infraštruktúry v obci a
prispeje k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Pracovníci COMBINU sa do obce ešte vrátia
začiatkom budúceho roka, aby dorobili miestne komunikácie pri obecnom úrade a pri Briatkov, ale tiež
poodstraňovali zistené nedorobky, či už poškodené vjazdy do domov, môstiky, zeleň, dažďové žľaby a iné.
Ako bude otvorený obecný úrad do konca roka 2015 a začiatkom roka 2016
Obecný úrad bude od stredy 23.12.2015 až do konca roka zatvorený z dôvodov čerpania dovolenky
všetkých pracovníkov obce. V novom roku 2016 začne obecný úrad vykonávať činnosť vo štvrtok 7.1.2016.
Ďakujeme za pochopenie.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 10. zasadnutí dňa 21.10.2015 poslanci obecného zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kocurany (ďalej len VZN) číslo 66/2015 - zmeny Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
VZN číslo 67/2015 - zmeny vo VZN číslo 56/2012 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch obce Kocurany
a tiež Zmluvu o výkone správy majetku obce. Zaoberali sa vyhodnotením verejného stretnutia s občanmi obce a
diskusnými príspevkami. Na 11. zasadnutí dňa 11.11.2015 poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s
prácami na spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015-2022, s vyhodnotením dotazníkov.
Celkom 93 občanov odovzdalo vyplnené dotazníky, ktoré boli spracované a jednotlivé požiadavky a názory
budú zohľadnené v programe rozvoja. Následne poslanci schválili strategickú časť PHSR na roky 2015 – 2022.
Ďalej starosta informoval o výzvach z Programu rozvoja vidieka, cez ktoré by sa mohla obec uchádzať o
finančnú podporu na schválené investičné zámery. O dotáciu na chodníky a miestne komunikácie je možné
žiadať do výšky 100.000,- €. Po spracovaní projektovej dokumentácie, obecné zastupiteľstvo bude rozhodovať
o výške investície a o vlastných rozpočtových prostriedkoch. Starosta informoval aj o aktivitách Miestnej
akčnej skupiny Magura-Strážov, ktorá má v súčasnosti 21 členov. Predsedom je starosta obce Šútovce. Ak
získa Štatút a následne ďalšie finančné prostriedky, tieto budú prerozdelené na základe jednotlivých projektov
na jej území, do ktorého patrí aj naša obec. Financie môžu byť použité na vybudovanie cyklotras, oddychovej
zóny, prekrytie pódia pri organizovaní kultúrnych podujatí a pod. Obecné zastupiteľstvo schválilo pokračovanie
členstva obce Kocurany v miestnej akčnej skupine Magura – Strážov spolu aj s Obecnými službami Kocurany.
V ďalšom bode sa rokovalo o žiadostiach občanov na voľnočasové aktivity ich detí a starosta informoval
prítomných o ukončení zmluvy so spoločnosťou TEZAS Prievidza, ktorá vyvážala odpad z obce. Bude
potrebné urobiť výberové konanie na nového poskytovateľa týchto služieb a následne uzatvoriť novú zmluvu
o likvidácii odpadu. Na ostatnom 12. zasadnutí poslanci schvaľovali Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na obdobie 2015 – 2022, Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 68/2015 o určení miest na
vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani a tiež VZN č.69/2015
- zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Kocurany. Ďalším dôležitým nariadením obce je VZN
č.70/2015 - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 63/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Dane z nehnuteľnosti sa týmto nariadením nemenia, ku
zmene dochádza v dani za ubytovanie, kde sa upravuje daň na 0,70 € za osobu a prenocovanie. Z dôvodu
zmeny spoločnosti na likvidáciu odpadu a tiež zmien v zákone o odpadoch, je nutné pristúpiť k zvýšeniu
celkovej sadzby poplatku za komunálny odpad, ktorý sa mení na sumu 0,063 € za osobu a deň, čo je v
prepočte na rok 23,- €/osobu. Aj keď poplatok na základe vysúťaženej ceny za likvidáciu odpadu mal byť až
29,- €/osobu, poslanci schválili rozdiel ceny financovať z rozpočtu obce. V rámci prieskumu trhu predložili
ponuky spoločnosť Dežerická EKO s.r.o s najvyššou cenou, potom Márius Pedersen ponúkol cenu za rok vo
výške 17.509,06 € a spoločnosť T+T Žilina a.s. ročné náklady za likvidáciu odpadu vo výške 14.962,20 €.
Odvoz odpadu z obce bude teda zabezpečovať firma T+T Žilina a.s. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
predložila poslancom p. Špeťková. Celkový rozpočet obce Kocurany bol navrhnutý ako vyrovnaný vo výške
396.700,- € a bol zostavený na základe zhodnotenia rozpočtov z predchádzajúcich rokov a očakávaných
príjmov v roku 2015. Zároveň sa ráta v prípade potreby aj so zapojením rezervného fondu obce. Vo výdavkovej
časti sa uvažuje o investičných zámeroch obce na rok 2016. Oproti rozpočtu, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce sa zmenila formálna časť rozpočtu, kde nie sú uvádzané kódy zdrojov.
Po diskusii poslancov o rozpočte sa rozpočet ešte zmenil v príjmovej časti vo výnose dani z príjmov, v
nedaňových príjmoch a v príjme za predaj pozemkov. Vo výdavkovej časti vo výdavkoch za služby
a nakladanie s odpadmi z dôvodu zmien dodávateľov. Celková výška rozpočtu sa oproti návrhu mení a bola
schválená v sume 394.000,- €. K rozpočtu predniesol svoje stanovisko hlavný kontrolór obce a odporučil
poslancom rozpočet na rok 2016 schváliť a rozpočty na roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie. Predložený
rozpočet poslanci schválili. Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy na vykonanie auditu za rok
2015 s Mgr. Ľubicou Marčekovou zo Sklenného. Na základe poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu bol
v obci rozšírený kamerový systém za celkovú sumu 2.534,24 € a obecné zastupiteľstvo schválilo zaradenie
kamerového systému do majetku obce. Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil správu
o kontrolnej činnosti vykonanej v mesiacoch september – december 2015 a tiež plán činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2016. Poslanci po diskusii schválili plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 a
tiež plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2016 nasledovne: 27.1.2016, 24.2.2016, 23.3.2016,
27.4.2016, 25.5.2016 a 22.6.2016. Ďalej boli prerokované žiadosti občanov, podané informácie o kanalizácií, o
budovaní vodojemu 100m3 v roku 2016 a aj informácie o pokračovaní prác na zariadení Orange, ktoré by sa
malo spustiť do prevádzky ešte do Vianoc. Prítomní venovali tiež pozornosť príprave projektov na výstavbu
chodníkov cez financie z EÚ, ďalšieho rozširovania kamerového systému v obci, ako aj elektronizácií verejnej
správy, do ktorej sa obec zapojila prostredníctvom Dátového centra obcí a miest v Bratislave.

Z činnosti administratívy obecného úradu v Kocuranoch
Administratívnu prácu obecného úradu a samotný výkon samosprávy v obci zabezpečujú okrem starostu ešte
traja zamestnanci obce. Jedna administratívna pracovníčka – Silvia Grajciarová, zamestnaná na plný pracovný
úväzok, ktorá vykonáva aj správu daní a poplatkov, evidenciu obyvateľstva, správu bytov a čiastočne
prenesený výkon štátnej správy. Vedenie účtovníctva a správu rozpočtu a majetku obce, zabezpečuje druhá
pracovníčka – Eva Špeťková, počas troch pracovných dní v týždni na základe mandátnej zmluvy. Funkciu
hlavného kontrolóra obce vykonáva na čiastočný úväzok PhDr. Róbert Géczy. Ďalšími pracovníkmi, ktorí sú
však zamestnancami mesta Bojnice, sú pracovníčky Spoločného obecného úradu Bojnice, so sídlom na Dlhej
ulici v Prievidzi, ktoré zabezpečujú výkon stavebného úradu a opatrovateľskej služby. Pracovníci obce okrem
bežnej administratívy, rôznych evidencií, štatistických zisťovaní a vybavovania stránok, vykonávajú činnosť na
úseku sociálnej starostlivosti, ochrany krajiny a prírody, výrub stromov, zabezpečovanie nakladania s odpadmi,
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 2015 bolo overených 28 listín a 104 podpisov. V prenesenom výkone štátnej
správy boli vydané 3 stavebné povolenia, 9 kolaudačných rozhodnutí, 2 územné rozhodnutia. Ďalej bolo
vydaných 6 povolení na malý zdroj znečisťovania, 1 rozhodnutie na predĺženie termínu dokončenia stavby. Pre
drobné stavby bolo vydaných 10 oznámení. Pri ochrane prírody a krajiny bolo vydaných 6 rozhodnutí na výrub
stromov. Občanom bolo vydaných 5 rybárskych lístkov. V evidencií stavieb boli vydané 3 rozhodnutia
o určení súpisného čísla. V podacom denníku pošty sme zaevidovali k 22.12.2015 celkom 431 písomných
podaní. Potrebné tlačivá a žiadosti je možné získať na obecnom úrade, alebo si ich stiahnuť zo stránky obce
www.kocurany.sk/dokumenty.
Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2016.
Január – stolnotenisový turnaj – sála kultúrneho domu
Termín: 23.1.2016 od 14.00 hod.
Február – Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou, obecná zabíjačka
Termín: 6. 2.2016
- Maškarný ples pre deti
Termín: 20. 2.2016 o 15.00 hod.
Marec - Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2016
Termín: 11.3.2016
- Oslava MDŽ v spolupráci s Jednotou dôchodcov
Termín: 6. 3. 2016 o 15.00 hod.
– uvítanie detí do života
Termín: 18.3.2016
Apríl - Stavanie Mája s hudbou a občerstvením, vítanie jari
Termín: 30.4.2016
Máj - Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.
Termín: 8.5. 2016
- vychádzka do prírody s deťmi, studničky, opekanie
Termín: 14.5. 2016
Jún – Detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti
Termín : 5.6.2016
Júl – Nohejbalový turnaj
August – Futbalový turnaj o pohár starostu obce, Rozlúčka s prázdninami
Termín: 20.-21.8.2016
September – Hody, kultúrny program
Termín: 11.9.2016
Október – Stretnutie seniórov pri príležitosti -Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov
Termín: 28.10.2016
November - Lampiónový sprievod,
Termín: 1.11.2016
December – Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka –rozdávanie darčekov pre deti.
Termín: 11.12.2016
- Predvianočné posedenie pri stromčeku s koledami
Termín: 18.12.2016

Aktuálny počet obyvateľov k 22.12.2015 je 509 obyvateľov
z toho je 257 mužov a 252 žien. Počas roka sa narodilo 9 detí (5 chlapcov –Štetiar Marek, Kravčuk Peter,
Marko Damian, Pršo Rastislav, Richter Jakub a 4 dievčatá – Sádecká Ema, Starýchová Kristína, Balážová
Vanesa a Kellerová Elizabeth), zomreli 5 občania (2 muži – Adámik Vladimír, Škandík Vojtech a 3 ženy –
Klincová Jozefína, Ďureje Ľudmila, Váleková Eva), prisťahovalo sa 14 ľudí, odsťahovalo sa 28 občanov, z toho
14 mužov a 14 žien.
Výstavba zariadenia Orange na posilnenie mobilného signálu v obci
Zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie
elektronických služieb, to bola dlhodobá požiadavka občanov obce. Jednalo sa o
zlepšenie mobilného signálu v obci, a preto spoločnosť Orange Slovensko a.s. bola
viackrát požiadaná o zlepšenie signálu a z dôvodu polohy obce o vybudovanie
zariadenia na jeho zlepšenie. Ľady sa pohli až v tomto roku, keď prišla pozitívna
odpoveď od operátora a začalo sa s prípravami. Obec za účelom výstavby
prenajala spoločnosti Orange pozemku na realizáciu stavby. Dňa 21.12.2015 sa
stavba pripojila na elektrickú energiu, no žiaľ nepodarilo sa zrealizovať jej
zaradenie do systému. Z toho dôvodu musíme konštatovať, že stavba síce je
postavená, ale zatiaľ nefunguje. Podľa prísľubu pracovníkov Orange Slovensko
a.s. bude spustená do funkčnej prevádzky po 7. januári 2016.
Rozpočet obce po schválení 3. úpravy rozpočtu na rok 2015:
Príjem v € :
rozpočet
podielové dane
68.000
poplatky za odpad
9.600
poplatok za psa
480
daň z nehnuteľnosti
20.600
poplatky a úhrady
2.598
prenájom majetku
92.068
úroky
50
granty
3.000
transfery zo ŠR
3.000
kapitálové príjmy
500
ostatné príjmy
200
peňažný fond – prevod 18.174
rezervný fond
22.230
Spolu:
240.500

3. úprava
75.000
9.600
480
21.600
3.336
92.060
60
6.180
1.490
4.100
400
18.174
8.020
240.500

Výdaj v € :
rozpočet 3. úprava
energie (elektr. voda, plyn)
6.000
6.000
poplatky, služby, telefón
21.084 21.084
poistenie majetku
960
1.464
nákup strojov, materiálu
500
500
správa obce
45.000
45.286
odvody do poisťovní, DÚ
13.500
13.500
príspevok na spol. úrad Bojnice 1.500
1.500
vývoz odpadu
12.900
12.900
kultúra, šport, hasiči
8.200
8.690
ostatné výdavky
3.580
4.500
splátky úveru
45.000
45.000
splátky úrokov
13.000
13.000
investície
69.276
67.076
240.500 240.500

Schválený rozpočet na rok 2016
Na 12. zasadnutí OZ dňa 9.12. 2015 bol schválený rozpočet obce na rok 2016 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.
Príjem:

€

podielové dane
80.000
poplatky za odpad
12.000
poplatok za psa
520
daň z nehnuteľnosti
21.600
poplatky a úhrady
3.705
prenájom majetku
93.250
úroky
50
transfery zo ŠR
2.777
kapitálové príjmy
104.100
ostatné príjmy
480
príjem z fondov a zostatku 2014 75.518
Spolu:
394.000
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Výdaj:
energie (elektr. voda, plyn)
poplatky, služby, telefón
poistenie majetku
nákup strojov, materiálu
správa obce
odvody do poisťovní, DÚ
príspevok na spol. úrad Bojnice
vývoz odpadu
kultúra, šport, hasiči
splátky úveru
investície

€
11.300
37.124
960
8.750
37.550
14.500
1.800
15.200
7.600
45.000
214.216
394.000

Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce
www.kocurany.sk
e-mail: obec@kocurany.sk

