Pre občanov obce Kocurany
číslo: 1/2016

903 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na Dožinky v Kocuranoch
Komisia kultúry a športu pozýva na podujatie Rozlúčka s prázdninami, ktoré sa uskutoční v sobotu
20.8.2016 v športovom areály obce. Pripravili sme pre vás:
10.00 – 14.30 hod.- XII. ročník Futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Kocurany
- zúčastňujú sa ho 4 mužstva – JUVEKO Kocurany, Old Boys Kocurany, Bojnice a
Lukoveček, (hrá sa každý s každým, 2x15 min.)
- vyhodnotenie futbalového turnaja a odovzdanie pohára
- prehliadka okolia obce na terénnych autách OFF ROAD
15.00 – 18.00 hod. – Rozlúčka s prázdninami – Na dožinkoch v Kocuranoch
- vystúpenie FS Bukovec z Diviak nad Nitricou s dožinkovým programom
- Kúzelník - interaktívna show a následné modelovanie zvieratiek pre deti
- pripravené budú rôzne súťaže vrátané súťaže v pití vody slamkou
- sprievodné podujatia – trampolína, veľké bludisko, autíčka...
- bohatá tombola
19.00 hod. - Spoločenský večer s hudobnou skupinou FOREVER z Prievidze
Počas podujatia bude pripravené občerstvenie, či už od smädu alebo od hladu. V ponuke bude čapované
pivo, kofola a k jedlu budeme variť kotlíkový guláš, držkovú polievku, cigánsku pečienku, posúchy,
zemiakové babky, halušky s kapustou a chlieb s masťou a cibuľou. Scenériu dožinkov bude dotvárať aj
výstava dobových predmetov, rebrináka a traktorov.
Tradične na tomto podujatí privítame aj našich priateľov z Moravy, z družobnej obce Lukoveček.
Rezervujte si čas a príďte sa zabaviť do športového areálu.
Žiadosť o sponzorstvo a príspevok do tomboly
V rámci podujatia Rozlúčka s prázdninami pripravujeme bohatú tombolu, pozostávajúcu z rôznych
predmetov a darčekov. Obraciame sa preto touto cestou na všetkých, ktorí môžu a chcú akoukoľvek formou
prispieť do tomboly, aby sa spojili s pracovníkmi obecného úradu a informovali o svojich možnostiach.
Všetci prispievatelia budú následne zverejnení na informačnej tabuli na podujatí. Ďakujeme.
Kanalizácia v obci a spôsob napojenia na kanalizáciu.
V obci bola vybudovaná splašková kanalizácia a je tu čas, keď sa môžu občania na kanalizáciu napájať. Po
dohode so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou Prievidza, prinášame postup
napojenia. Najskôr bude potrebné prísť na obecný úrad a ohlásiť drobnú stavbu s náčrtom pripojenia. Po
schválení drobnej stavby obcou Kocurany, vypíšete „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu“, ktorú podpisuje a osobne podáva na Zákaznícke centrum, Clementisova 52, Prievidza, majiteľ
nehnuteľnosti, ku ktorej sa bude kanalizačná prípojka pripájať. Tlačivá na drobnú stavbu ako aj žiadosť na
kanalizačnú prípojku budú dostupné na obecnom úrade, alebo aj na stránke obce www.kocurany.sk.
Kontrola prípojky pracovníkmi STVPS a.s. bude vykonaná na pripojenej a nezasypanej prípojke. Do
splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené zrážkové vody, splaškové vody musia byť odvádzané do
verejnej kanalizácie priamo, t.j. nesmie byť pripojenie realizované ako prepad zo žumpy, septika alebo
domovej ČOV.
Dúfame, že spoločne sa nám podarí zrealizovať kanalizačné prípojky. Na obecnom úrade máme ponuky na
rôzne výkopové práce malými mechanizmami a tiež malé prečerpávacie stanice s dodávkou až do
domácnosti. V prípade záujmu, informujte sa u pracovníkov úradu.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na trinástom rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 24.2.2016 poslanci prerokovali žiadosti o pridelenie
nájomných bytov i o prevod majetku obce. Prítomní boli ďalej informovaní o výstavbe a rekonštrukcii
chodníkov a podaní žiadosti o dotáciu. V rámci verejného obstarávania sa víťaznou firmou na dodávku prác
stala firma LS spol. s.r.o. Žiar nad Hronom za vysúťaženú cenu 65.628,77 €. Ak obec získa dotáciu, s
výstavbou sa začne pravdepodobne v roku 2017. V rámci realizácie budú zohľadnené pripomienky občanov
susediacich nehnuteľností. Ďalšie investície v roku 2016 podľa schváleného plánu sú rozšírenie kamerového
systému v obci (ak bude schválená ďalšia dotácia), budovanie kanalizačných prípojok k obecným budovám,
terénne úpravy ihriska v hornom konci, vybudovanie toaliet na cintoríne a výstavba kolumbária, postupná
úprava verejného priestranstva pri bytovkách s vysadením zelene a malé detské ihrisko. V ďalšom bode boli
poslanci oboznámení so správou o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2015. V roku
2015 spoločnosť realizovala úpravu a vybudovanie WC, skladov a prístrešku v športovom areáli spolu v sume
3 716,41 €. Spoločnosť za rok 2015 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení stratu 2 607,12 eur, ktorá bude
preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov. Správu o činnosti za rok 2015 predniesol hlavný kontrolór
PhDr. Róbert Géczi. Poslanci vzali správu na vedomie. V bode rôzne poslanec Obecného zastupiteľstva
Roman Šandor oznámil vzdanie sa mandátu z dôvodu časovej a pracovnej zaneprázdnenosti. Na 14. rokovaní
zastupiteľstva Miroslav Synko, Kocurany č.189, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného
zastupiteľstva a dňom 23.3.2016 sa stal poslancom. Poslanci prerokovali a schválili žiadosti občanov. Starosta
predložil na rokovanie návrh zápisu do kroniky za rok 2015, ktorý pripravila kronikárka p. Gabriela
Adámiková. V zápise je zhrnutý život obyvateľov obce počas roka 2015, počasie, kultúrne a športové
podujatia, zloženie obecného zastupiteľstva, činnosť organizácii, ktoré pracujú v obci ako sú hasiči, jednota
dôchodcov, skupina Hrabovka, pokračovanie cezhraničnej spolupráce a ďalšie zaujímavosti zo života v obci.
Poslanci zápis do kroniky obce schválili. Prítomní vyhodnotili verejné stretnutie s občanmi obce, nízku účasť
pravdepodobne ovplyvnilo predchádzajúce stretnutie k výstavbe chodníkov v obci. Poslanci boli informovaní o
zákone o finančnej kontrole, ktorý platí od 1. 1. 2016. Vzhľadom k zmene v zložení obecného zastupiteľstva
poslanci zvolili nové zloženie komisií nasledovne:
- komisia mandátová a návrhová – predseda Ján Škandík, člen Zdenek Bránik a Eva Špeťková
- komisia volebná – predseda Peter Ďureje, člen Miroslav Šemrinec a Miroslav Synko
- komisia finančná a správy majetku – predseda Peter Ďureje, členovia Zdenek Bránik a Eva Špeťková
- komisia kultúry, vzdelávania a športu – predseda Zdenek Bránik, členovia Miroslav Šemrinec,
Miroslav Synko, Adriána Hepnerová,
- komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ján Škandík , členovia Miroslav Šemrinec a
Miroslav Synko.
- komisia na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík, členovia Peter Ďureje a Zdenek Bránik
a náhradník Miroslav Synko
Poslanci v ďalšom bode schválili Zmluvu o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty, uzavretej podľa § 269,
ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami Obec Kocurany a BEPORAD s. r. o. Kostolná Ves
201, 972 26 Nitrianske Rudno. Dňa 27.4.2016 sa uskutočnilo 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na
ktorom sa prerokovala žiadosť občanov o prenájom pozemku. Starosta informoval prítomných, že spoločnosť
Natur Pack, a.s. Bratislava získala certifikáciu Organizácie zodpovednosti výrobcov, a preto na základe
uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve s obcou Kocurany, požiadala o podpis Zmluvy o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov v spojitosti s §59 ods.2 a násl. zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.
Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Natur Pack, a.s. Bratislava. V ďalšom bode poslanci
prerokovali prípravu investičných zámerov v obci a odsúhlasili podanú žiadosť o dotáciu na výmenu okien na
budove bývalej školy, vypracovanie štúdie výstavby novej ulice a zapojenie sa do výzvy v rámci cezhraničnej
spolupráce obcí. Prítomní boli tiež informovaní, že na základe požiadaviek občanov bola vykonaná kontrola
obecného rozhlasu a urobené zmeny v osadení niektorých reproduktorov. Doplnili sme tri nové, čím by sa
mala zlepšiť dostupnosť informácií. Poslanci prerokovali pripravenosť kultúrnych podujatí v najbližšom
období. Starosta informoval prítomných o potrebe zakúpenie novej kopírky A3, lebo pôvodná už doslúžila a
oprava je nerentabilná. Kopírku zakúpi spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o., ktorá požiadala o dotáciu v
sume 1.300,- €. Poslanci účelovú dotáciu schválili. V závere poslanci schválili Úhrady za služby a využívanie
obecného majetku. Na 16. zasadnutí dňa 15.5.2016 poslanci prerokovali žiadosti občanov a schválili VZN č.
71/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Kocurany, VZN č. 72/2016 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kocurany a VZN č. 73/2016
Trhový poriadok obce Kocurany. Na 17. zasadnutí poslanci prerokovali žiadosti občanov, boli oboznámení s
vyhodnotením plnenia rozpočtu za rok 2015 a záverečným účtom obce Kocurany za rok 2015, ktorý po
oboznámení sa so stanoviskom hlavného kontrolóra a správy nezávislého audítora schválili bez výhrad.
Následne boli oboznámení s Výročnou správou obce za rok 2015, ktorú schválili. V ďalších bodoch poslanci
schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 a Plán zasadnutí OZ na II.polrok
2016. Zaoberali sa kultúrnymi a športovými podujatiami na nadchádzajúce obdobie.

Úhrada za služby a využívanie obecného majetku
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva Kocurany č. 475/15/2016 písm. h) zo dňa 27.4.2016
Úhrada za rozhlasovú reláciu
1. Úhrada za jedno vyhlásenie v obvyklom čase:
2. Za smútočnú reláciu sa úhrada nevyberá .
3. Úhrada sa platí pred vyhlásením relácie.

7,- €

Prenájom sály kultúrneho domu
1. Úhrada sa platí:
a) svadba
pre občanov s trvalým pobytom v obci Kocurany
130,- €
pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Kocurany
200,- €
b) tanečná zábava, stužková slávnosť, ples
pre právnické osoby, fyzické osoby, združenia
130,- €
Zálohu sa skladá pred termínom uskutočnenia podujatia vo výške
50,- €
c) rodinné oslavy, výročia, kar
pre občanov s trvalým pobytom v obci Kocurany
50,- €
pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Kocurany
80,- €
d) užívanie DS (občania neplatiaci ročne úhradu za užívanie cintorína)
30,- €
e) predajné a propagačné akcie
Trvanie akcie
1 hod.
2 hod.
do 4 hod.
Sála kult. Domu
15 €
20 €
30 €
Zasadačka
7€
14 €
20 €
Prenájom ihriska - uzn. č. 213/28/2009 písm. i) zo dňa 19.6.2009
1. Úhrada za prenájom ihriska na jeden deň:
Úhrada za cintorín - uzn. č. 187/22/2008 písm. d) zo dňa 20.11.2008
Jednorazová ročná Úhrada za cintorín na jednu osobu je vo výške:

do 8 hod.
35 €
28 €

50,- €
2,- €

Opakované informácie o novom prevádzkovateľovi pohrebiska
Prevádzkovateľom a správcom cintorína je spoločnosť PARTE s.r.o., Hviezdoslavova č. 9, Prievidza
zastúpená Miroslavom Mičom. 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 v prevádzke Bojnice 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. Obec nevyberá žiadne poplatky od firiem, ktoré vykonávajú práce na cintoríne, preto
by ani oni nemali žiadne poplatky premietať do ceny občanom. Ďakujeme za pochopenie.
VYBAVENIE

RODINNÝCH DOMOV

DOMÁCIMI

KOMPOSTÉRMI

- PRIESKUM

Chceme podporiť systém domáceho kompostovania v rodinných domoch, a preto potrebujeme zistiť záujem
občanov o kvalitatívne typy a objemy kompostérov.
Cieľom je:
znížiť náklady na zber a zvoz komunálneho odpadu na skládku
štart separácie biologického odpadu v rodinných domoch bude povinnosťou od 1.1. 2017
Akým spôsobom:

pridelenie kompostérov do domácností v rodinných domoch, ktoré majú záujem kompostovať

ku každému kompostéru bude brožúra o kompostovaní
Čo všetko môžeme kompostovať v kompostéry
Suroviny vhodné do kompostu: zvyšky rastlín, buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie, pokosená tráva,
rozdrvené drevo, piliny, hobliny, kuchynský odpad (káva, škrupiny, šupky, kôstky, zvyšky jedál), zemina z
kvetov, trus a podstielka drobných zvierat (okrem psích a mačacích), extrementy hospodárskych zvierat
(obmedzené množstvo), slama a iné pozberné zvyšky, popol z dreva, novinový papier, kartón, kôra stromov,
handry z prírodných tkanín.
V 30. týždni vám bude doručený jednoduchý leták, ktorý vás poprosíme vyplniť a odovzdať na obecnom
úrade, alebo poslancovi obecného zastupiteľstva. Ďakujeme.

Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2015
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením číslo
416/1/2014/ bod h) nasledovne:
bežné príjmy :
196 596 € bežné výdavky :
126 224 € rozdiel: + 70 372 €
kapitálové príjmy:
3 500 € kapitálové výdavky:
69 276 € rozdiel: - 65 776 €
finančné operácie príj.: 40 404 € finančné operácie výdav.: 45 000 € rozdiel: - 4 596 €
celkom príjmy:
240 500 € celkom výdavky:
240 500 € rozdiel:
0 €
Rozpočet

Úprava

Príjmy celkom

240.500,00

240.500,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
207.585,20

Výdavky celkom

240.500,00

240.500,00

161 560,00

Hospodárenie obce – prebytok

0

46.025,20

Predložený návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia a záverečného účtu za rok 2015:
Zostatky účtov a pokladňa:
VÚB banka bežný účet - 24.868,88 €
Účet cudzích prostriedkov - 39.768,00 €
VÚB bank účet zábezpeky - 39.944,67 €
Sociálny fond
211,05 €
Prima banka bežný
- 104.364,35 €
Fond údržby
- 34.433,59 €
Pokladňa
729,86 €
Rezervný fond
49.469,92 €
Spolu
169.907,76 €
Spolu
123.882,56 €
Rozdiel :
Skutočné príjmy

- 207.585,20 €

46.025,20 €

Skutočné výdavky
Rozdiel:

- 161.560,00 €

46.025,20 €

Výsledok hospodárenia zisteného podľa § 10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona je prebytok vo výške 90.790,46 €,
z ktorého najmenej 10 % je obec povinná použiť na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. je obec povinná tvoriť ročne fond údržby a opráv vo výške 0,5
% z obstarávacej ceny bytových domov. V roku 2015 bol vytvorený fond údržby a opráv vo výške 9 762,19 €
a použitý vo výške 1 250,- €. Rozdiel v tvorbe a čerpaní v sume 8.512,19 € sa z výsledku hospodárenia
vylučuje.
Obec Kocurany nemá žiadny úver. Úvery zo ŠFRB sa do dlhu obce nepočítajú.
Dlhové zaťaženie obce je 0 %.
Výsledkom hospodárenia obce po zapojení finančných operácií a vyčlenení fondu údržby a opráv je prebytok
vo výške 37 513,01 €, ktorý je navrhnutý použiť na tvorbu rezervného fondu obce.
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k záverečnému účtu a odporučil poslancom, schváliť záverečný
účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanci boli oboznámení s predbežnou správou nezávislého audítora Mgr. Marčekovej, Sklenné k účtovnej
závierke za rok 2015.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, predbežnú správu audítorky a schválili
záverečný účet za rok 2015 bez výhrad.
Moja záhradka, môj dom 2016 – zverejnenie fotografií
Aj v tomto roku sme nafotili predzáhradky a priečelia rodinných domov, ktoré sú vystavené na nástenke v
predajni Koruna. Občania môžu odovzdávať svoje hlasy na hlasovacích lístkoch v predajni, alebo počas
podujatia 20.8.2016 – Rozlúčka s prázdninami. Každý môže na jednom lístku označiť číslo jednej fotografie a
tým dať hlas predzáhradke, ktorá sa mu páči. Vyhodnotenie bude na verejnom stretnutí občanov na jeseň.
Separovaný zber v obci a termíny zberov
- zber vriec s plastmi budeme organizovať v dňoch 7.9., 19.10., 16.11. a 7.12. 2016
- zber rastlinného požitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí ho priniesť na obecný úrad
- pripravujeme zber papiera, pričom za odovzdaný papier dostanete toaletný papier, papierové utierky...
Žiadame občanov, aby do nádob na sklo nevhadzovali drôtené sklo a autosklá!!!
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Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce
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