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Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce
v piatok 31.3.2017

Začiatok stretnutia v sále kultúrneho domu o 18.00 hod.

PROGRAM: 
- Otvorenie 
- Výsledok hospodárenia obce za rok 2016

           Schválený rozpočet na rok 2017
           Investičné zámery v roku 2017

- Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2017
- Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
- Rôzne
- Diskusia
- Záver

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 je potrebné prísť na obecný úrad a ohlásiť drobnú stavbu s náčrtom pripojenia. Pričom sa
nevyžaduje projektová dokumentácia, stačí náčrt, nie sú potrebné originály listov vlastníctva z katastra a
neplatí sa ani správny poplatok. Po schválení drobnej stavby obcou Kocurany, s vypísanou „Žiadosťou o
pripojenie nehnuteľnosti  na verejnú kanalizáciu“ podpísanú vlastníkom nehnuteľnosti,  ku ktorej sa bude
kanalizačná prípojka pripájať, ísť osobne na Zákaznícke centrum, Clementisova 52, Prievidza,. Tlačivá na
drobnú stavbu ako aj žiadosť na kanalizačnú prípojku sú dostupné na obecnom úrade, alebo aj na stránke
obce www.kocurany.sk. 
Kontrola  prípojky  bude  vykonaná  na  pripojenej  a  nezasypanej  prípojke podľa  dohody  s pracovníkmi
vodárni. Do splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené dažďové vody a nesmie byť pripojenie realizované
ako prepad zo žumpy,  septika alebo domovej  ČOV.  Napojením na verejnú kanalizáciu,  sa  určite  zníži
znečisťovanie potoka a obmedzí sa voľné vypúšťanie odpadových vôd. 

Pozvanie na pripravované podujatia
Apríl     
-  Stavanie Mája s  hudbou a koštovaním tohtoročnej tlačenky z fašiangovej zabíjačky na námestí obce a   
   pred obecným úradom
               Termín: 30.4.2017  začiatok o 14.00 hod.
Máj     
- vychádzka do prírody, stretnutie občanov obcí Šútovce, Diviaky a Kocurany v máčovskej hore
   podrobnosti budú uvedené na plagátikoch a v obecnom rozhlase

Termín: 6.5. 2017
- tradičný výstup na Maguru, druhý najvyšší kopec Strážovských vrchov (1141 m.n.) spojí obyvateľov 
Lazanian, Poruby, Malinovej, Kanianky, Chvojnice, Tužiny, Čavoja, Temeša, Nevidzian, Poluvsia, Kľačna, 
Nitrianskeho Pravna, Kocurian a Sebedražia. 
                         Termín: 7.5. 2017
- Deň matiek, vzdanie úcty všetkým mamám a súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov
                  Termín: 14.5. 2017
 

http://www.kocurany.sk/


Kompostovanie v rodinných domoch
Po rozhodnutí v obecnom zastupiteľstve boli zakúpené a občanom rozdané kompostéry do domácnosti. Verím,
že aj spôsobom kompostovania, sa nám podarí spoločné znížiť množstvo komunálneho odpadu vyvážaného na
skládku z obce a tým aj znižovať náklady na likvidáciu odpadov.
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.

Občania,  ktorí  o  kompostér  neprejavili  záujem,  z  dôvodu,  že  majú  vlastný  kompostér,  alebo  nechcú
kompostovať, budú oslovení pracovníčkou obce, aby o tomto fakte podpísali čestné vyhlásenie. Je to z dôvodu
zákonnej povinnosti obce zaviesť triedenie biologicky rozložiteľného odpadu.

Zubná ambulancia „Molčáni v Bojniciach“
Občania našej obce boli právom nespokojní po skončení činnosti zubára MUDr. Hajaša v Bojniciach, keď
zdravotné záznamy občanov z Kocurian boli presunuté k lekárke do Nitrianskeho Rudna. Hlavne dopravná
dostupnosť  pre  ľudí  v  dôchodkovom veku  bola  veľký  problém.  Po  riešení  v  spolupráci  s  trenčianskym
samosprávnym krajom,  máme  zabezpečeného zubného lekára  v  Bojniciach,  na  ulici  Janka  Kráľa 573/15,
Bojnice  (budova  Polikliniky).  Zdravotná  dokumentácia  občanov  obce,  ktorí  sa  nestali  pacientmi  zubnej
ambulancie v Nitrianskom Rudne, bola za účasti lekára TSK prevezená do zubnej ambulancie v Bojniciach.
Pacienti,  ktorí  nevyužili  služby zubnej  lekárky v Nitrianskom Rudne,  tak môžu  v prípade potreby rovno
navštíviť zubnú ambulanciu MUDr. Molčániho v Bojniciach.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo

Na 24.  rokovaní  obecného zastupiteľstva  dňa  8.2.2017  poslanci  prerokovali  a  schválili  VZN č.  74/2017,
ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kocurany,   vyhlásili  v zmysle § 18a zákona
SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Kocurany a určili deň konania
voľby hlavného  kontrolóra 22. 03. 2017. V ďalšom bode kontrolór PhDr. Róbert Géczy informoval poslancov
o kontrolnej  činnosti  v roku  2016  a  vykonaných  kontrolách  pokladne,  účtovných  dokladov,  dodržiavania
zákona o sociálnom fonde a o kontrole dodržiavania zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Prítomní potom
prejednali  pripravenosť  podujatí  v mesiacoch  február  a  marec  2017.  V  bode  rôzne  starosta  informoval
prítomných  o  prevode  pozemkov  medzi  Slovenským pozemkovým fondom a  obcou  Kocurany,  pozemky
parcela 1114/1 – ostatné plochy o výmere 240 m2  a parcela 1799/1 – ostatné plochy o výmere 124 m2, budú
zapísané v prospech obce. Tiež informoval o pripravenosti  výstavby vodojemu STVS a.s. Banská Bystrica a
predbežnom termíne realizácie v máji 2017. Na 25. zasadnutí OZ dňa 22.3.2017 sa uskutočnila voľba hlavného
kontrolóra  obce.  Podmienky  splnili  a  do  výberového  konania  sa  prihlásili  dvaja  uchádzači  a  to  Andrej
Kovačovský z Jalovca a  Ing.  Kamila  Topoľská z Prievidze.  Poslanci  v  tajných voľbách zvolili  za  hlavnú
kontrolórku obce Ing. Kamilu Topoľskú, ktorá získala všetkých 5 hlasov. Nástup na výkon funkcie je 4.4.2017.
V  ďalšom bode  poslanci  prerokovali  žiadosti  doručené  na  obecný  úrad.  Po  prerokovaní  návrhu  poslanci
schválili  VZN č.  75/2017,  ktorým sa schvaľuje  Prevádzkový poriadok areálov  v Kocuranoch a  tiež  VZN
č.76/2017, ktorým sa zrušuje VZN č.50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti na území obce Kocurany. V
rámci bodu pripravované investície boli poslanci informovaní  o prípravách na vybudovanie urnovej steny na
cintoríne a umiestnenie sochy Panny Márie, ktorú obec dostala ako dar. Autorom projektu  je Ing. arch. Adrián
Daubner. Investičnú akciu bude realizovať spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o., ktorej Obec Kocurany
poskytne kapitálový transfer vo výške 21.000,- € na realizáciu, ktorý bude po ukončení zúčtovaný. 

Platenie daní a poplatkov na  rok 2017

Pri  platení  dane z  nehnuteľnosti,  dane za  psa,  poplatku za  vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu,  ako aj
poplatku za cintorín prišlo v tomto roku k meškaniu. Hlavným dôvodom je, že obec zabezpečuje prechod na
elektronizáciu  samosprávy,  to  znamená,  že  občania  budú  môcť  komunikovať  s  obecným úradom,  ale  aj  s
ostatnými  štátnymi  inštitúciami  elektronicky,  bez toho,  aby museli  úrady navštevovať.  Má to však aj  určité
podmienky,  minimálne občan musí  mať počítač s  pripojením na internet  a občiansky preukaz so zaručeným
elektronickým podpisom. Platenie vyššie uvedených daní a poplatkov u nás bude prebiehať spôsobom, že vám
daňovníkom domov bude doručené Rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti  a psa a Rozhodnutie na poplatok za
komunálny a drobný stavebný odpad. Po doručení rozhodnutí potom môžete prísť zaplatiť daň do pokladne na
obecnom úrade, alebo môžete platiť elektronicky alebo priamo cez vašu banku. Ďakujeme za pochopenie.



Valné zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov 
V sobotu 25. marca 2017 o 15.00 hod. sa v kultúrnom dome Kocurany uskutočnilo stretnutie vlastníkov lesa.
Zúčastnilo sa ho vrátane splnomocnených osôb 67 vlastníkov, ktorí zastupovali 52,5 % podielov.  V rámci
informácií o činnosti výboru za rok 2016 sa prítomní dozvedeli o hospodárení v lesoch, o stave v pokladni, o
vypracovaní ročných uzávierok, o ťažbe dreva. V roku 2016 bolo vypísaných 18 povoleniek na ťažbu dreva,
z toho 15 ľudí ťažilo, ktorí za drevo zaplatili poplatok v sume 5,- €/priestorový meter do pokladne.
V roku 2016 sa vyťažilo celkom:

Dub zimný    8,00 m3
Hrab               2,00 m3
Bôra               5,00 m3 

Spolu           15,00 m3  
Zostatok povolenej ťažby podľa lesného hospodárskeho plánu je 30 m3  dreva. Ťažba v roku 2017 bude
pokračovať na vyznačených parcelách lesným hospodárom a bude sa robiť v období marec – september
2017. Záujem o palivové treba nahlásiť na obecnom úrade najneskôr do 30.6.2017.
Finančné hospodárenie v roku 2016 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2016

Zostatok k 1.1.2016 – 1.562,67 eur
Príjem v roku 2016 -  2.632,47 eur
Výdaj v roku 2016  -     933,38 eur

Zostatok k 31.12.2016 – 1.698,59 eur, čo prítomní schválili ako príjem do pokladne na rok 2017 a  tým aj
počiatočný stav financií k 1.1.2017. Ročná účtovná závierka za rok 2016 bola schválená bez výhrad.

Voľba výboru LaPZ v Kocuranoch  na ďalších 5 rokov
Na valnom zhromaždení dňa 21.3.2012 bol zvolený výbor v zložení:
Ing. Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ľubomír Kliniec, Marta Pernišová, Miroslav Škandík
Podľa platnej zmluvy uzatvorenej podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov o združení s názvom:„Lesné a pozemkové združenie Kocurany„, čl. V ods.3 volebné
obdobie  orgánov  združenia  je  päť  rokov.  Predsedajúci  Ing.  Vojtech  Čičmanec  poďakoval  doterajšiemu
výboru  za  prácu  v  prospech  združenia  a  informoval  prítomných,  že  pani  Marta  Pernišová  z  osobných
dôvodov nebude  ďalej  členkou výboru.  Navrhol  valnému  zhromaždeniu  zvoliť  za  člena  výboru  Miloša
Perniša ml. Podľa čl. VI. ods. 2 Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov orgánov združenia, a preto na
základe rozhodnutia výboru zo dňa 23.2.2017 bola do programu rokovania valného zhromaždenia zaradená
Voľba výboru na obdobie 5 rokov t.j. do roku 2022. Pán Ondrej Hianik navrhol, aby do výboru boli zvolení
pani  Angela  Škandíková,  Vladimír  Píš,  Miloš  Perniš,  Ján  Škandík,  Ľubomír  Kliniec  a  Ondrej  Hianik.
Nakoľko pani Angela Škandíková nie je vlastníčkou lesa, návrh bol pozmenený na Jozefa Škandíka. Ďalej
bol pán Ondrej Hianik upozornený, že podľa stanov môže navrhnúť len päť členov do výboru. Po diskusií k
členom výboru prebehla voľba,  tak že sa hlasovalo o každom členovi  výboru samostatne.  Novozvolený
výbor je: Ing. Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Miloš Perniš, Miroslav Škandík a Jozef Škandík.

Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
Celkový počet vlastníkov lesných pozemkov, ktorí sú členom združenia je 82,85 % z celkovej výmery.
209 známych členov združenia 95,408 ha
právnické osoby   0,455 ha
Obec Kocurany 13,958 ha
44 neznámych vlastníkov- SPF   8,113 ha
Spolu lesné pozemky 117,94 ha
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na jelení guláš a malé občerstvenie.
 

Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom – 2017“.

Na verejnom stretnutí  občanov 31.3.2017 v kultúrnom dome,  bude vyhlásený už 14.  ročník súťaže „Moja
záhradka,  môj  dom.“  V priebehu najkrajšieho mesiaca  máj  budú vyfotografované  vybrané  predzáhradky a
priečelia rodinných domov. Fotografie budú potom vystavené na nástenke v obchode „Koruna“. Každý občan
a návštevník  obce,  podľa  svojho  výberu  bude  hlasovať  pomocou  hlasovacieho lístka  a  môže  dať  hlas  tej
predzáhradke  alebo priečeliu  domu,  ktoré  sa  mu  najviac  páčia.  Hlasovanie  bude  pokračovať  aj  počas
kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou. Posledné hlasovanie bude v auguste na „Rozlúčke
s prázdninami“ dňa 19. augusta 2017. Aj v tomto ročníku bude uplatnené pravidlo, že do súťaže už 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.
Touto súťažou máme za cieľ inšpirovať a motivovať občanov o starostlivosť a vzhľad svojich nehnuteľností,
pretože vzhľad jednotlivých predzahrádok a priečelí domov, je zároveň aj vzhľadom celej obce.
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Aktuálny počet obyvateľov k 31.12.2016 je 527 obyvateľov

z toho je 265 mužov a 262 žien.  Počas roka sa narodilo 8 detí  (4 chlapci  –Horniak Dávid,  Benko Kevin,
Dúbravka  Damián,  Bakalár  Jayden  a 4  dievčatá  –  Adámiková  Sofia,  Líšková  Natália,  Kotríková  Janka,
Brániková Patrícia),  zomreli  4 občania (3 muži  – Perniš Jozef,  Kliniec Milan,  Hrončok Jozef a  1 žena –
Škandíková   Agnesa), prisťahovalo sa 23 ľudí, odsťahovalo sa 8 občanov, z toho 5 mužov a 3 ženy. 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2016

Príjem:             Schv.    Čerpanie v  €          Výdaj:                          Schv.       Čerpanie  v   €

podielové dane             89.200        89.197              energie (elektr. voda, )          11.014           10.967      
poplatky za odpad        12.000        11.978              poplatky, služby, telefón       21.536           17.191
poplatok za psa     506          498               poistenie majetku                   960               959
daň z nehnuteľnosti      22.117     22.116               nákup strojov, materiálu          5.012           4.439      
poplatky a úhrady           9.827         8.624              správa obce              38.540          37.255 
prenájom majetku         92.836     92.791     odvody do poisťovní              15.020          14.414
úroky      350           344               príspevok na SOcÚ Bojnice      2.277            1.791
transfery zo ŠR               8.190       5.739               vývoz odpadu  17.237         17.226
granty                                 547               0          kultúra, šport, hasiči                 7.600           5.194
kapitálové príjmy          90.000               0               ostatné výdavky                       14.750         11.771     
ostatné príjmy                    200           137               splátky úveru                            45.698         45.697
prevod zostatku prostr.  25.518              0               dotácia právnickej osobe            1.300           1.293
prevod z rez. fondu        42.709              0               investície                                 213.056         15.664 
Spolu:            394.000     231.424  59%                          394.000       183.861  47 %

Rozdiel:  47.563,- €

Celkové skutočné príjmy rozpočtu boli vo výške 231.424 € a schválený rozpočet je vo výške 394.000,- € čo
predstavuje 59 % plnenie. Celkové skutočné výdavky rozpočtu boli vo výške 183.861,- € a schválený rozpočet
394.000,- €, čo predstavuje plnenie 47 %. K 31.12.2016 boli uskutočnené štyri úpravy rozpočtu a to  presuny
medzi jednotlivými položkami rozpočtu, kde sa konečná výška rozpočtu nemenila.

Investičné zámery na rok 2017
Na 23. rokovaní  obecného zastupiteľstva v decembri 2016, poslanci obecného zastupiteľstva schválili investičné
akcie, ktoré sa budú realizovať alebo pripravovať v roku 2017.
– v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica (ďalej len STVS) sa bude

realizovať výstavba 100 m3  vodojemu v lokalite Vyšovec, pri  súčasnej redukčnej šachte, súčasťou stavby
bude aj vybudovanie elektrickej prípojky a spevnenej štrkovej cesty

– v spolupráci so STVS sa bude realizovať výstavba Kanalizácie vetva A-A  k domom v uličke pri Hianikov
– podľa výsledku vyhodnotení výzvy z PRV, opatrenie 7.2, ak by bola obec úspešná a získala finančné zdroje,

rozhodne sa o budovaní chodníkov po obci podľa schválenej projektovej dokumentácie
– na miestnom cintoríne sa upraví v pravej spodnej časti priestranstvo, pričom sa vybuduje mramorové urnové

steny s 24 miestami, položí sa dlažba, osadí sa podstavec na sochu Panny Márie s lavičkou na sedenie
– postupne sa budú realizovať kanalizačné prípojky k obecnému úradu, k bývalej škole a šatniam na ihrisku
– na cintoríne k domu smútku budú postavené toalety
– pri bytovkách budeme riešiť oddychovú zónu vrátane osadenia lavičiek, výsadby zelene a detského ihriska
– v dome smútku bude zrekonštruované ozvučenie a doplnené prenosné ozvučovacie zariadenie
– začne sa príprava projekčnej časti investície na prepojenie obcí Opatovce n.N. a Kocurany chodníkom
– zrealizuje sa vytýčenie prístupovej cesty na pieskovni a inžinierske posúdenie investície vrátane napojenia na

cestu III. triedy správnym orgánom
– prehodnotí sa realizácia bezbariérového vstupu do obecného úradu, KD, prípadne výmena vchodových dverí

Separovaný zber v obci a termíny zberov
- zber veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu sa uskutoční od 5.4.2017
- zber vriec s plastmi budeme organizovať v dňoch 14.4., 12.5.  a 23.6. 2017
- zber rastlinného použitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí ho priniesť na obecný úrad

Žiadame občanov, aby do nádob na sklo nevhadzovali drôtené sklo a autosklá!!!

http://www.kocurany.sk/
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