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901 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Veľká noc predo dvermi, ostaňte chlapci, verní i napriek dievčat kriku, dobrému svojmu zvyku. Dievčatám 
veľa vody a chlapcom málo škody! Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najmilších praje
 
                                                                                                                     Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                                                                              starosta obce 

Pozvánka na najbližšie  kultúrne podujatie
v predvečer 1. mája, to je v stredu 30. apríla 2014, pozývame vás na tradičné zdobenie a stavanie mája, ktoré 
sa uskutoční pri obecnom úrade, spojené s posedením a občerstvením pri ľudovej hudbe.

Najbližšie pripravovaný separovaný zber
- zber vriec s plastmi bude 25.4., 12.6., 24.7., 28.8. 2014

Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom - 2014“.
Na verejnom stretnutí občanov 12.3.2014 v kultúrnom dome, bol vyhlásený ďalší, 11. ročník súťaže „Moja 
záhradka, môj dom - 2014.“ V priebehu mesiaca máj a začiatkom júna budú vyfotené vybrané predzáhradky 
a priečelia rodinných domov. Fotografie budú potom vystavené na nástenke v obchode „Koruna“. Každý 
občan a návštevník obce svojim hlasom bude môcť rozhodnúť, ktorá predzahrádka alebo priečelie domu sa 
mu najviac páči. Hlasovanie bude pokračovať aj počas kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných 
obcou. Posledné hlasovanie bude v auguste na „Rozlúčke s prázdninami“ dňa 23. augusta 2014. Aj v tomto 
ročníku  bude  uplatnené  pravidlo,  že  do  súťaže  nebudú  fotografované  záhradky,  ktoré  boli  
v predchádzajúcom období už trikrát ocenené. Podľa počtu platných odovzdaných hlasov komisia stanoví 
poradie a prvé tri najkrajšie predzáhradky a priečelia domov budú odmenené vecnými cenami na verejnom 
stretnutí občanov na jeseň tohto roka.



        

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
28.  zasadnutie sa konalo 12.2.2014,  poslanci  prerokovali  a schválili  VZN č. 61/2014 – o miestach na 
vylepovanie volebných plagátov pre všetky druhy volieb. V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo v zmysle 
§ 4 ods.5 zákona 426/2013 Z.z. schválilo, že sa nebude uplatňovať programové členenie rozpočtu. Starosta 
informoval prítomných o príprave  verejného stretnutia s občanmi obce dňa 12.3.2014 a navrhol spojiť 
prerokovanie pozemkových úprav a verejné stretnutie na jeden termín. Hlavný kontrolór obce predložil 
poslancom správu o kontrolnej  činnosti  a výsledku kontrol.   Ďalej  boli  prerokované žiadosti  občanov. 
Poslancom bola predložená informácia o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2013. Do majetku 
obce bolo zaradené námestie obce, dokončené v máji 2013. Poslanci sa zaoberali prípravou podujatí  na 
mesiace február a marec 2014 a to dňa 1.3.2014  tradičné fašiangové,  so sprievodom masiek po obci  
a obecná  zabíjačka.  V bode  Rôzne   starosta  informoval  prítomných  o konaní  výročného  valného 
zhromaždenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kocuranoch dňa 29.1.2014, na ktorom si členovia DHZ 
zvolili za veliteľa DHZ Kocurany – muži: Zdeno Bránik, Kocurany č.51 a za veliteľa DHZ Kocurany –  
ženy: Jana Čičmancová, Kocurany č.170. Prítomní boli informovaní o pripravovanej návšteve Lukovečka, 
ktorá sa uskutoční 28.-29. júna 2014 a o stave v oblasti likvidácie komunálnych odpadov a spolupráci s 
okolitými obcami Opatovce n. Nitrou, Lazany, Poruba, Sebedražie a Nedožery-Brezany. Na 29. zasadnutí  
obecného zastupiteľstva v Kocuranoch konanom dňa 11. 4. 2014 bol predložený návrh záverečného účtu 
obce za rok 2013, spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra a správou nezávislého audítora. Výsledok 
hospodárenia  obce  vrátane  finančných  operácií  je  21.110,42  €.  Výsledok  hospodárenia  po  vylúčení  
finančných operácií a zohľadnení účelovo určených, nevyčerpaných finančných prostriedkov je  64.952,49 
€. Obec Kocurany na základe uvedeného výsledku hospodárenia za rok 2013 tvorí rezervný fond vo výške  
6.495,25 €. Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a audítora  a schválili záverečný 
účet  za  rok  2013  bez  výhrad.  V ďalšom  bode  boli  prítomní  oboznámení  s výsledkom  hospodárenia 
spoločnosti  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  za  rok  2013.  Hlavný  kontrolór  obce  predniesol  správu 
o výsledku kontrol.  Jednou z úloh bola  aj  kontrola  efektívnosti  založenia  a činnosti  Obecných služieb 
Kocurany s.r.o., kde skonštatoval, že spoločnosť plnila zámery a ciele, pre ktoré bola obcou založená,   t. j. 
zastrešovala  investičné  akcie  obce,  vykonáva  správu  majetku,  zabezpečuje  jeho  prevádzku,  údržbu  a  
opravy,  platby  za  energie  i jeho  poistenie.  Tým,  že  spoločnosť  personálne  a administratívne 
odbremeňovala  obecný  úrad  pri  plnení  a  zabezpečovaní  niektorých samosprávnych  funkcií  a činností 
obce, šetrila prevádzkové i mzdové prostriedky obce. Poslanci prerokovali aj žiadosti občanov o odpredaj, 
resp. prenájom majetku obce. Starosta predložil poslancom na schválenie pripravený zápis do kroniky od 
kronikárky obce. Na programe rokovania bola aj ponuka na správu obecných nájomných bytov, príprava 
vykonania verejného obstarávania na zákazku „Zber a likvidácia odpadov“, informácia predsedu komisie 
na  ochranu  verejného  záujmu  o podaní  majetkového  priznania  starostom  obce.  V zmysle  zákona  č. 
253/1994 Z.  z.  o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí  prehodnotili  a schválili  plat 
starostu obce. V závere poslanci schválili smernicu o verejnom obstarávaní. Prítomní boli  informovaní 
o zmene od 1.5.2014 odchodu autobusového  spoja z Prievidze do Kocurian z 22.25 hod. na 22.35 hod.

 Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Stretnutie vlastníkov lesa sa uskutočnilo dňa 22. marca 2014 o     16.00 hod  . v kultúrnom dome Kocurany 
za účasti  71 členov, čo je 51,2 %. Informácie o činnosti  výboru za rok 2013 a hospodárení združenia 
predniesol  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  V minulom  roku  sa  valné  zhromaždenie  konalo  dňa  23.3.2013. 
Zúčastnilo sa ho celkom 82 vlastníkov, čo bolo 48,6 % podielov. Päťčlenní výbor pracoval v zložení Ing. 
Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ľubomír Kliniec, Marta Pernišová, Miroslav Škandík. Prítomní boli 
oboznámení o vypracovaní ročných uzávierok Lesného a pozemkového združenia v Kocuranoch -Výkaz o 
ťažbe dreva a  Ročný plán za  rok 2013,  ktoré  boli  zaslané na Okresný úrad,  lesný odbor  a  Lesnícke 
národné centrum. Vyhodnotenie ťažby dreva v roku 2013 -  bolo vypísaných 19 povolení na ťažbu dreva, 
z toho 2 boli zrušené, celkom ťažilo 17 ľudí. Vyťažilo sa 160 prm (priestorový meter) dreva (t.j.81 m3) 
a to duba 85 prm, hraba 27 prm, bôry 43 prm a brezy 5 prm.
Predpis podľa Lesného hospodárskeho plánu bol 280 m3, doteraz sa vyťažilo 167 m3, zostáva teda ešte 
vyťažiť  113  m3  dreva.  Ťažba  v  roku  2014  bude  pokračovať  na  vyznačených  parcelách  lesným 
hospodárom. 
Hospodárenie v roku 2013 a stav pokladne:
Zostatok k 1.1.2013 – 521,24 €, Príjem v roku 2013 -  1.523,72 €, Výdaj v roku 2013  -  587,71 €
Zostatok k 31.12.2013 predstavoval sumu  936,01 eura, čo prítomní schválili ako príjem do pokladne 
na rok 2014 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2014.
Stav  členov  „Lesného  a pozemkového  združenia  Kocurany“  bol  po  valnom  zhromaždení  23.3.2013 
celkom 66,3 % z celkovej výmery. K termínu marec 2014 je stav členov združenia 75,05 %.
Po správe a vystúpení odborného hospodára p. Jozefa Hatvániho nasledovala diskusia a občerstvenie.



Ako sme nakladali s odpadom v roku  2013
V roku 2013 sa z obce vyviezlo 146,3 t komunálneho odpadu a 19,6 t veľkoobjemového odpadu. V rámci 
separovaného zberu sme vyseparovali  1,75 t plastov, 7,57 t skla, 0,54 t  papiera,  1,06 t elektroodpadu, 
bielej techniky  a nebezpečných odpadov, jedlé oleje a tuky 0,015 t. Obnoseného šatstva sme vyzbierali 
spolu 0,3 t. Za likvidáciu odpadov vrátane odvozu a poplatkov Obec zaplatila spolu 10.221,10 €. Poplatok 
za komunálny odpad vyberaný od poplatníkov bol na rok 2013 určený vo výške 17,48 € na občana a rok. 
Príjem poplatku  za  komunálny  a drobný  stavebný  odpad  vyzbieraný  za  rok  2013  bol  spolu  v  sume 
8.761,64  €.  Rozdiel  v sume  1.459,49  €  bol  hradený  z rozpočtu  obce.  Za  nakladanie  s odpadmi  a 
separovanie určených komodít, ďakujeme všetkým občanom. Počas roka sa využíval aj drvič konárov, 
ktorý sa dá naďalej zapožičať bezplatne na obecnom úrade.

Prerokovanie pozemkových úprav a verejné stretnutie s občanmi obce
Na prerokovaní pozemkových úprav a verejnom stretnutí s občanmi obce dňa 12. 03. 2014 v Kultúrnom 
dome sa zúčastnilo 41 občanov obce. Stav prác ohľadom pozemkových úprav predstavila Ing. Krchňavá, 
pracovníčka  spracovateľskej  spoločnosti.  Prítomní  boli  formou  počítačovej  prezentácie  na  plátne 
informovaní o stave pozemkových úprav. Momentálne sa nachádzame v etape rozdeľovacieho plánu, vo 
forme  umiestňovacieho a  vytyčovacieho  plánu.  Predpokladané  ukončenie  projektu  je  marec  2015,  so 
zápisom nového stavu do katastra nehnuteľností.  Po prezentácií a vystúpení starostu obce, mali prítomní 
možnosť k danej problematike diskutovať a zároveň boli informovaní, že každý účastník pozemkových 
úprav bude pozvaný na osobné prerokovanie. Po bloku informácií k pozemkovým úpravám, pokračovalo 
stretnutie informáciami o čerpaní rozpočtu za rok 2013, o schválenom rozpočte na rok 2014 a zámeroch 
obce v roku 2014.

Hospodárenie obce k  31.12. 2013
Príjmy Výdavky
Výnos dane z príjmov        60 546,78 € Správa obce    47 725,19 € 
Daň z nehnuteľností      21 054,50 € elektrická energia      1 109,14 €
Daň za psa           487,47 € vodné       6 183,61€
Komunálny odpad        9 035,08 € poštovné, telefóny         877,33 €
Ostatné miestne dane           260,26 € drobný materiál         674,12 €
Prenájom byty, pozemky, KD      88 553,79 € Kanc. a čistiace potreby         585,75 €
Ostatné prenájmy           403,86 € školenia, členské príspevky         489,70 €
Správne poplatky           706,00 € Všeob. a špeciálne  služby    11 661,68 € 
Úhrada za cintorín a hr. miesta            880,00 € Úver,úroky,poplatky banke,iné    56 850,21 € 
Ostatné úhrady             748,11 € Vývoz a uloženie odpadu    10 134,81 € 
Úroky a poistné plnenie             481,04 € Kultúrne podujatia – stoly a stol.      8 541,50 € 
Ostatné príjmy             - € Nákup pozemkov    3 908,97 €
Dotácie a voľby          1 314,98 € Požiarna ochrana    1 366,85 €
Dotácie z VÚC          1 500,00 € Investície - centrum obce  14 002,59 €
Granty             250,00 € Dotácie - kaplnka    1 000,00 €
Spolu príjmy    186 221,87  € Spolu výdavky   165 111,45 €

Rozdiel príjmov a výdavkov:     21 110,42 €
Zámery a ciele pre rok 2014 sú nasledovné: 
- oplotenie starého cintorína, na novom cintoríne oprava oplotenia, príprava projektu na    
   urnový háj, osadenie nového kríža, schody k vode
- oprava a náter strechy na budove bývalej školy 
- úprava okolia autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie a osadenie obrubníkov
-  nátery autobusových zastávok a lavičiek na ihrisku a pri bytovke
- zavedenia kamerového systému v obci
V ďalšom bode starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného 
plánu na rok 2014 a tiež bola vyhlásená súťaž „Moja záhradka, môj dom 2014“ – už 11.ročník súťaže. 
Prítomní  boli  ďalej  informovaní  o činnosti  spoločnosti  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  za  rok  2013, 
o výsledku hospodárenia. Spoločnosť za rok 2013 dosiahla hospodársky výsledok – stratu v sume 4583,10 
€,  ktorá  bude čiastočne  pokrytá  nerozdeleným ziskom minulých období  vo  výške 874,50  €  a zvyšok 
v sume  3 708,60 € bude preúčtovaný na neuhradenú stratu minulých období.
Po informáciách nasledovala diskusia prítomných občanov.

Ponuka na predaj DVD z osláv 900. výročia obce Kocurany – záujemcovia o DVD z osláv 900. výročia 
obce z 5. – 7. júla 2013 si ho môžu zakúpiť na obecnom úrade. Cena jedného kusa DVD je 5,- €.
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Informácie o výrube drevín
Pri povoľovaní výrubu drevín sa postupuje podľa zákona č.  543/2002  Z.z.  o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)  a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. K výrubu sa podáva 
žiadosť,  ktorej  vzor  je  na  stránke  obce,  alebo  na  obecnom  úrade.  Žiadosť  je  potrebné  podať  
v dostatočnom časom predstihu, nedá sa vybaviť na počkanie, z dôvodu dodržania lehôt na oznámenie 
konania. Pokiaľ stromy rastú v blízkosti vodného toku, súhlas dáva Okresný úrad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie Prievidza a vyjadruje sa tiež Povodie Váhu, pracovisko Nováky. Správny poplatok 
pre fyzické osoby je 10,- €. Stromy určené na výrub mimo intravilánu obce sa pred výrubom zreteľne 
označia na kmeni vo výške 130 cm odtlačkom ciachy. V intraviláne sa stromy určené na výrub označia 
na kmeni vo výške 130 cm  pred výrubom farebným kruhovým znakom o Ø 5 cm. Pri vydávaní súhlasu 
sa prihliada na zdravotný stav a význam dreviny pre životné prostredie. 
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje podľa   § 47   ods. 4 zákona na stromy:  
- s obvodom kmeňa do 80 cm a kroviny do 10 m2 , pri obnove produkčných ovocných drevín (treba  
  písomne oznámiť obci a následne vykonať novú výsadba do 6 mesiacov).
- pri bezprostrednom ohrození - ohrozenie zdokumentovať !!! (foto, kamera)
- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách 
Za vyrúbané  dreviny sa  ukladá  náhradná  výsadba,  ktorú je  povinný žiadateľ  zrealizovať na vlastné 
náklady podľa určenia Obce.  Dreviny je možné rúbať v čase mimovegetačného obdobia,  ktoré je od 
01.10. do 31.03. kalendárneho roka.

Ohlásenie  drobnej  stavby  podľa  §  57  zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu – Obci 
Kocurany, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).
Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2): 
- pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne  
  ovplyvniť životné prostredie;
- pri stavbách elektronických komunikačných sietí umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré 
   nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
- pri prízemných stavbách elektr. sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
-  pri  výmene  alebo  dopĺňaní  telekomunikačných  zariadení  na  existujúcich  stavieb  elektronických 
komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.
Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré 
- majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho 
  vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) 
- nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

-  prízemné  stavby,  ak  ich  zastavaná  plocha  nepresahuje  25  m2 a  výška  5  m,  napríklad  kôlne, 
práčovne,  letné  kuchyne,  prístrešky,  zariadenia  na  nádoby na  odpadky,  stavby na  chov  drobného 
zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napr. pivnice, žumpy.

 Za drobné stavby sa považujú aj
- stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich 
   zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
- oplotenie,
- prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a 
  pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
Priestupku sa dopustí a pokutou do 331 €  sa potresce ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba  
ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 1 písm. a).
Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 13 277 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 
na  podnikanie,  ktorá  uskutočňuje  drobnú stavbu,  ktorú  treba  ohlásiť,  bez  takéhoto  ohlásenia  alebo v 
rozpore s ním (§ 106 ods. 1 písm. a).

Informácie k niektorým povinnostiam vyplývajúcich zo zákonov
V nižšie uvedených článkoch by sme chceli bližšie vysvetliť a popísať, ako postupovať pri výrube drevín, 
rastúcich  v intraviláne  obce,  v súkromných  záhradách,  alebo  mimo  nich  a tiež  popísať  ohlasovanie 
drobných stavieb.  K uvedeným problematikám sú často  kladené  otázky a mnohokrát  sa  stretávame  aj 
s tým,  že  o  týchto  povinnostiach  občania  nemajú  dostatočné  informácie.  Veríme,  že  tieto  informácie 
pomôžu objasniť uvádzanú problematiku.

http://www.kocurany.sk/
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