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899 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Vážení čitatelia, občania obce Kocurany.
Dostáva sa k vám prvé číslo tohtoročného hlásnika, v ktorom prinášame informácie z diania v obci za prvý 
štvrťrok 2012. Je to trochu neskoršie, čo sa týka skončenia ročného obdobia, ale dôvodom je hlavne priniesť 
aktuálne správy  o podujatiach,  ktoré  pripravujeme  a na ktoré  vás  chceme  všetkých pozvať.  Zo spätnej 
väzby od vás vieme, že napísané informácie z hlásnika, si mnohí zapíšu do kalendára a tak si ich ľahšie 
pripomenú. Kocuranský hlásnik prinášame do domácnosti od roka 2003 a stal sa neoddeliteľnou súčasťou 
informovanosti. Zároveň je zverejňovaný aj na stránke obce. Za svoje roky vydávania sa postupne dopĺňa 
rozsah informácií a tiež sa zväčšil formát a tak môžeme prinášať aj fotografie.

Pozvánka na najbližšie  kultúrne podujatia
- Komisia kultúry a športu spolu s členmi dobrovoľného hasičského zboru pozývajú v sobotu 5. mája 2012 
o 19.00 hod. do kultúrneho domu na tanečnú zábavu – Majáles. Do tanca hrá skupina ORBIS Šmýkalovci. 
Cena vstupného je 8,- €/osobu vrátane ½ l vína, kávy a vstupného. Lístky sa dajú kúpiť v obchode a na 
obecnom úrade, počas úradných hodín. „Zábava sa nekoná pre nezáujem“.
- V druhú májovú nedeľu, t.j.  13. mája 2012 o 15.00 hod. pozývame do kultúrneho domu na oslavu Dňa 
matiek, spojenú so súťažou o najchutnejší  koláč a zákusok našej mamy, starej mamy. Koláče a zákusky do 
súťaže  je  možné  priniesť  do  14.30  hod.  do  KD.  Koštovať  a hodnotiť  bude  odborná  porota,  zostavená 
z účastníkov osláv, a preto pozývame okrem matiek aj manželov a priateľov našich mám. Ku dňu matiek sa 
pripravuje aj kultúrny program, v ktorom vystúpi spevácka skupina Hrabovka a program pre svoje mamy 
a staré mamy pripravujú aj deti z Kocurian, pod vedením p. Hepnerovej. Príďte spoločne osláviť Deň matiek 
a ochutnať koláče našich mám a starých mám.
- V dňoch 26. a 27. mája 2012 sa organizuje autobusový zájazd do družobnej obce Lukoveček. Zastúpenie 
obce bude pozostávať z  hasičov,  futbalistov a detí,  ktorí  by sa  mali  zapojiť  do pripravených súťaží  vo 
futbale, do súťaže s hasičskou tematikou a tiež ďalší občania obce podľa prejaveného záujmu. Súčasťou 
návštevy bude aj „Kácení máje“ a prehliadka sv. Hostýna.  
-  Ani tento rok nezabúdame na naše deti a oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční 3.6. 2012. 
Pre deti budú pripravené rôzne súťaže s odmenami a na záver opekanie na ohníku.
- Na koniec školského roka v sobotu  30. júna 2012 si v športovom areáli pripomenieme 85. výročie od 
založenia dobrovoľného hasičského zboru obce Kocurany. Od 15.00 hod. bude prebiehať súťaž hasičských 
družstiev obcí Kocurany,  Lukoveček, Opatovce nad Nitrou a mesta Bojnice. Privítame u nás aj priateľov 
z družobnej  obce.  Po  vyhodnotení  hasičskej  súťaže  budeme  pokračovať  posedením  a voľnou  zábavou 
s občerstvením.

Najbližšie pripravovaný separovaný zber
- zber vriec s plastmi bude 17.5., 20.7., 10.8., 7.9., 9.11. a 14.12. 2012
- pripravujeme zber elektroodpadu a bielej techniky, nebezpečného odpadu, papiera, železa

Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom - 2012“.
Zimný čas je už za nami a vrtošivé jarné počasie ukazuje svoje krajšie stránky. Prichádza mesiac máj, všetko 
okolo nás kvitne a zelená sa. Preto je tu znova čas, aby sme aj v tomto roku vyhlásili  ďalší, v poradí už 
9.ročník súťaže „Moja záhradka, môj  dom - 2012.“ V priebehu mesiaca máj  a začiatkom júna vyfotíme 
vybrané predzáhradky a priečelia rodinných domov. Fotografie budú potom vystavené na nástenke, ktorá  
bude umiestnená v našom obchode. Každý občan a návštevník obce svojim hlasom bude môcť rozhodnúť, 
ktorá  predzahrádka  alebo priečelie  domu  je  najkrajšie.  Ďalšie  hlasovanie  bude  počas  kultúrnych 
a spoločenských  podujatí  organizovaných  obcou.  Posledné  hlasovanie  bude  v auguste  na  „Rozlúčke 
s prázdninami“ dňa 25. augusta 2012. Aj v tomto ročníku bude uplatnené pravidlo, že do súťaže nebudú 
fotografované záhradky, ktoré boli v predchádzajúcom období už trikrát ocenené.
Podľa platných odovzdaných hlasov sa stanoví poradie a prvé tri najkrajšie predzáhradky budú odmenené 
vecnými cenami na verejnom stretnutí občanov na jeseň tohto roka.



        

       

Stručne o pozemkových úpravách v obci
Práce na pozemkových úpravách pokračujú podľa schváleného harmonogramu. V pondelok 23.4.2012 sa 
stretlo  na  svojom  rokovaní  aj  zvolené  predstavenstvo  spolu  so  zástupcom  pozemkového  úradu 
a spracovateľom.  Po  schválení  pôvodného  registra  evidencie  pozemkov  bol  spracovaný  návrh 
Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, ktoré boli hlavným bodom rokovania a nakoniec boli 
predstavenstvom schválené. K tomu bolo zhotovených aj viacero účelových máp, s návrhom jednotlivých 
blokov  pozemkov.  Záverom  sa  predstavenstvo  dohodlo  na  stretnutí  občanov,  ešte  pred  samotnými 
pohovormi  s vlastníkmi, aby sa vysvetlili zámery a dôvody jednotlivých blokov pozemkov. Predbežný 
termín stretnutia je mesiac jún.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo –  mimo schváleného plánu zasadnutí bolo zvolané rokovanie OZ 
dňa 18.1.2012, kde hlavným bodom bolo prerokovanie aktuálnosti územného plánu a schválenie žiadosti 
o dotáciu na spracovanie. Ďalšie plánované zasadnutie OZ sa uskutočnilo 17.2.2012, kde bol schválený 
plán kultúrnych a športových podujatí  na rok 2012,  prítomní  boli  informovaní  o podaných žiadostiach 
obce  o dotácie  a granty,  starosta  predniesol  návrh  na  spracovanie  a vydanie  knižnej  publikácie  obce 
Kocurany pri príležitosti 900. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Kocurany, ktorú si pripomenieme 
v roku 2013.  Aj  keď vydanie  a tlač  bude  spojená  s potrebou finančných prostriedkov,  táto  historická 
príležitosť sa nebude opakovať, a preto kniha bola odsúhlasená. Časť financií bude zabezpečená z dotácie 
a tiež od sponzorov.  Starosta informoval  o činnosti  spoločnosti  Obecné služby Kocurany s.r.o.  v roku 
2011. Spoločnosť si plnila všetky povinnosti voči daňovému úradu. Hospodársky výsledok dosiahnutý 
v roku 2011 bol  zisk vo výške 332,95 € .   Po zúčtovaní  povinného prídelu do rezervného fondu bol 
zostatok 316,30 € navrhnutý  ponechať  ako nerozdelený zisk do hospodárenia spoločnosti v roku 2012. 
V poradí  13.  rokovanie  OZ  sa  konalo  13.4.2012.  Prítomní  boli  informovaní  o čerpaní  rozpočtu 
k 31.12.2011,  zároveň bol  prerokovaný záverečný účet  obce za rok 2011. Správu k záverečnému účtu 
predniesla p. Špeťková, svoje stanovisko predniesol aj hlavný kontrolór PhDr. Géczy a tiež bolo prečítané 
stanovisko nezávislého audítora. Všetky stanoviská hodnotili, že nakladanie s rozpočtovými prostriedkami 
boli v súlade s legislatívou a odporúčajú poslancom OZ, schváliť záverečný účet obce za rok 2011 bez 
výhrad.  Uznesením OZ  bol  záverečný  účet  obce  za  rok  2011  schválený  bez  výhrad.  Poslanci  vzali 
v ďalších  bodoch  na  vedomie  informácie  o spracovaní  smernice  k zákonu  o slobodnom  prístupe 
k informáciám a komisie na ochranu verejného záujmu o tom, že starosta obce a hlavný kontrolór si splnili 
svoju povinnosť podaním majetkového priznania. Poslanci prerokovali žiadosti občanov, p. Cachovanovej 
o zrušenie  spoluvlastníctva  na  pozemku  č.  197  a návrh  kúpnej  ceny  od  p.  Caklovej  a Vrbasovej  za 
pozemok vedľa bytovky.  Hlavný kontrolór predniesol správu o kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2012. 
Poslanci tiež schválili spracovanie aktualizácie územného plánu obce ako dodatok č. 1, spracovateľom 
bude  Ing.  arch.  Szalay.  Starosta  informoval  prítomných  o prácach  na  bytovke,  predpokladaný  termín 
kolaudácie  je  jún  2012,  uskutočnilo  sa  stretnutie  nájomníkov  a žrebovalo  sa  pridelenie  bytov  podľa 
schváleného zoznamu uchádzačov. Na rokovaní bol schválený zápis do kroniky za rok 2011, schválené 
zmluvy o spolupráci s RKC Prievidza a audítorská spoločnosť pre rok 2012 Ing. Korcová.

KALAMITA 
15.  februára  sme  sa  prebudili  do  mrazivého  a najmä  zasneženého  rána.  Husté  sneženie  začalo 
komplikovať dopravu na celom Slovensku. Neprejazdný bol hlavný ťah medzi Prievidzou a Trenčínom, 
odrezaných od sveta zostalo viacero dedín v našom okrese. So snehom sme bojovali aj v našej obci. Na 
rozdiel od ostatných, však oveľa úspešnejšie. Starosta sa totiž nespoliehal na to, že hlavnú cestu prídu 
odhrabať cestári. Tí museli najskôr sprejazdniť hlavné ťahy. Skoro ráno zabezpečil traktor, ktorý po celý 
deň v pravidelných intervaloch sprejazdňoval cesty v dedine. Vďaka jeho nasadeniu sme sa v Kocuranoch 
mohli  dostať kdekoľvek. Zatiaľ čo teda mnohé obce sneh paralyzoval,  u nás život aj napriek kalamite 
fungoval ďalej. Rád by som ocenil najmä pohotovú reakciu pána starostu. Ak by nebol veľmi prezieravo  
zabezpečil traktor, boli by Kocurany odrezané od sveta.  Prvý posýpač zo Slovenskej správy ciest sa totiž  
u nás objavil až o piatej popoludní. Dovtedy by sa nikto nemal šancu dostať domov. Nehovoriac o tom, že 
by sa  k nikomu  z nás  v prípade  núdze  nedostali  ani  záchranári  či  hasiči.  Kalamita  nás  a najmä  pána 
starostu nezaskočila a zvládol ju ukážkovo za čo mu patrí vďaka. 
                                                              Pavol Čertík 
Článok napísal a o zverejnenie požiadal Pavol Čertík. Text nebol obecným úradom upravovaný. K zimnej 
údržbe v obci, hlavne čo sa týka udržiavania miestnych komunikácií, Obec Kocurany každoročne uzatvára 
zmluvu  o zimnej  údržbe  s RDP  Koš,  ktoré  na  požiadanie  posiela  do  obce  traktor  s radlicou,  ktorý 
a upravuje cesty podľa potreby. Pokiaľ nie je snehová kalamita, zabezpečujeme udržiavanie a zjazdnosť 
miestnych  komunikácií  pomocou  vlastných  síl,  t.j.  na  základe  dohody  o vykonaní  práce  a vlastnou 
snehovou frézou. Posledná zima a údržba ciest stála obec 296,- €.



Kultúrne okienko s fotografiami.
Komisia kultúry a športu v spolupráci s obecným úradom,  klubom mládeže a hasičmi zorganizovali  v 
sobotu 18.februára 2012 Fašiangy na dedine. Sprievod masiek po obci začal o 10.00 hod. už tradične spolu 
s hudobnou skupinou Braňa Jakubisa z horného konca. Fašangovníci navštívili  každý dom, aby podľa 
želania zahrali "Fašiangy" a za malú odmenu pridali ľudovú pesničku, v tanci vykrútili gazdu i gazdinú. 
Nepohŕdli  vajíčkom,  slaninkou,  klobásou  alebo  nejakým  "eurom". Od  skorého  rána prebiehala  v 
športovom areáli obecná zabíjačka, kde pod vedením majstra mäsiara sa  pripravovali rôzne zabíjačkové 
špeciality - ako klobásy, jaternice, zabíjačková kaša i kapustnica. Po skončení  sprievodu masiek sa hudba 
presunula do športového areálu, kde pokračovali v hraní, aby sa zabíjačkové špeciality ľahšie strávili a aby 
si návštevníci aj do tanca skočili. 

 

V mesiaci marec si väčšina krajín pripomína Medzinárodný deň žien. Aj v našej obci sme zorganizovali 
oslavu  tohto  sviatku.  Komisia  kultúry  a  športu  pri  obecnom zastupiteľstve  spolu  so  starostom obce, 
pozvali  na  oslavu  MDŽ  dňa  4.3.2012  do  kultúrneho  domu  v Kocuranoch  všetky  ženy.
Bol  pripravený  kultúrny  program,  hovorené  slovo  a  hudobné  vystúpenie  bratrancov  Čertíkovcov  zo 
Sebedražia.

 

Ako sme nakladali s odpadom za rok 2011
Z obce sme vyviezli spolu 132,4 t komunálneho odpadu, z toho bolo 10,4 t veľkoobjemového odpadu. 
K tomu bolo vyseparovaných 2,296 t plastov, 5,366 t skla, 0,700 t papiera, nebezpečných odpadov 0,979 t, 
Zber obnoseného šatstva v počte  1,4 t  sme uskutočnili  za pomoci  2 subjektov – Pomocný anjel,  n.o.  
a Diakonie Broumov s.r.o.  Za likvidáciu odpadov sme zaplatili 8402,24 €. Poplatok za odpad vyberaný  
od občanov sa nemenil,  ostal 16,50 € na občana a rok. Vybrali  sme celkom 7.478,87 €. Pri nakladaní 
s odpadmi chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do separovania odpadov. Počas roka 
bol využívaný aj drvič konárov, ktorý sa dá zapožičať bezplatne na obecnom úrade.

Nezabudnite a neprehliadnite!!!
-   zákaz vypaľovania trávy, pálenie buriny a odpadov na záhradách 
-   na povinnosť kosenia lúk a záhrad, predchádzanie zaburiňovaniu pozemkov
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Výsledky volieb do NR SR, konaných dňa 10.3.2012 v obci Kocurany. 
Počet voličov zapísaných v zozname:                 367 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  244 -   66,5 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:               243 
Počet platných odovzdaných hlasov:                  241 

Počet platných hlasov pre jednotlivé politické strany: 
SMER - sociálna demokracia                                                          - 162 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti                                      - 24 
Slovenská národná strana                                                                 - 17 
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko                          - 9 
Sloboda a solidarita                                                                            - 6 
MOST - HÍD                                                                                      - 5 
Kresťanskodemokratické hnutie                                                        - 3 
99% - občiansky hlas                                                                         - 3 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  - 3 
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ              - 3 
Národ a Spravodlivosť - naša strana                                                 - 2 
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska                                    - 1 
Komunistická strana Slovenska                                                        - 1 
Robíme to pre deti - SF                                                                     - 1 
Strana živnostníkov Slovenska                                                         - 1 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2011
Hospodárenie obce k  31.12. 2011

Príjmy     Výdavky
Výnos dane z príjmov        51 855,20 € Správa obce        47 718,02€ 
Daň z nehnuteľností         8 880,39  € elektrická energia       927,90 €
Daň za psa            415,83  € vodné      140,78 €
Komunálny odpad          7 749,84 € poštovné, telefóny      847,35 €
Ostatné miestne dane          2 286,10 € drobný materiál     283,27 €
Prenájom bytov        40 847,60  € Kanc. a čistiace potreby     715,59 €
Ostatné prenájmy            428,38 € školenia, členské príspevky      711,04 €
Správne poplatky             191,00 € Všeob. a špeciálne  služby        11 198,70€ 
Úhrada za služby na cintoríne             772,00 € Poplatky  banke, úrok z úveru         7 891,66 € 
Ostatné poplatky             978,32 € Vývoz a uloženie odpadu         8 217,26 € 
Úroky             124,03 € Kultúrne a športové podujatia         9 545,38 € 
Ostatné príjmy                 9,91 € Projekty, prípravné práce        3 997,00  €
Dotácie na prenes. kompetencie             592,20 € Výstavba bytovky - ŠFRB     475 032,10 €
Dotácie na sčítanie             504,65 € Inžinierske siete - vlastné zdroje       12 386,09 €
Predaj kapitálových aktív        14 311,10 € Splátka úveru - ŠFRB        26 989,08€
Úver ŠFRB       479 029,10 € Spolu výdavky      601 601,19€
Prevod z RF 2011       11 678,73 €
Spolu príjmy    620 654,38 € 
Rozdiel príjmov a výdavkov      19 053,19 € 

Výsledok hospodárenia vo výške 19 053,19 € je vrátane finančných operácií   a bude vysporiadaný na 
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva  zo dňa  20.4.2012.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2012
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 prvý 
štvrťrok 2012 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 štvrtom kalendárnom štvrťroku 2011 vykonala  celkom 11 
záznamov z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou.
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