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901 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Pozvánka na najbližšie podujatie v sobotu 23.8.2014

Už tradične patrí koniec augusta Rozlúčke s prázdninami, a preto aj v tomto roku vás pozývame v sobotu
23.8.2014 na toto podujatie s nasledovným programom:
     10.00 hod. – Začiatok futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce
                          Turnaja sa zúčastňujú dve domáce mužstva, hostia z Lukovečka a Bojníc

     15.00 hod. -  Rozlúčka s prázdninami na gazdovskom dvore
                         

   FS Košovan – Dožinky, Mlátenie slamy, slovenské ľudové piesne
   - Súťaže zručnosti – zabíjanie klincov do polena, 
                                    fúriková rallye, 
                                    beh s vedierkom naplnenou vodou, 
  - Súťaž v pití vody pre deti a mládež 

             -  Scénky v podaní domácich hasičov – Baywatch, Opaľovanie
                          - vystúpenie súboru AQUILA Bojnice – scénka o sedliakovi Matejovi ako sa na dereš dostal
Sprievodné podujatia:
    Stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome a maľovanie deti na tvár v športovom areáli.

     18.00 hod. – Zabavme sa spolu pri tanci
                          Skupina Country Limited Club z Prievidze – tanečná zábava
                          ohňová šou AQUILA Bojnice
                  žrebovanie tomboly

Počas  celého podujatia bude otvorený bufet s občerstvením  a  podávať  sa budú cigánska pečienka, halušky
s kapustou, pečená klobása, baraní guláš, zemiakové babky a iné. Všetci ste srdečne pozvaní.

Najbližšie pripravovaný separovaný zber
- zber vriec s plastmi bude 28.8., 25.9., 6.11. a 18.12.2014, vrecia na plasty si môžete prísť bezplatne

vyzdvihnúť na obecný úrad.
- pripravujeme zber elektroodpadu a bielej techniky, nebezpečného odpadu a papiera
- zapojte sa tiež do zberu použitého rastlinného oleja, ktorý môžete odovzdať v plastových fľašiach na

             obecnom úrade počas úradných hodín alebo obyvatelia bytoviek svojmu správcovi
- pred obchodom potravín je umiestnený kontajner, do ktorého môžete vhadzovať obnosené  šatstvo,

topánky a hračky
- v mesiaci  september  budú po obci  rozmiestnené  veľkoobjemové  kontajnery na odpad,  ktorý sa

nezmestí  do  kuka  nádob.  Žiadame  občanov,  aby  do  kontajnerov  nevhadzovali  železný  šrot,
elektrotechniku (TV, rádia, pračky, chladničky a iné) a nebezpečný a biologický odpad

Žiadame občanov, aby do kontajnerov na sklo vhadzovali len sklo.

Moja záhradka, môj dom 2014 – 11. ročník súťaže
Na verejnom stretnutí občanov 12.3.2014 bol vyhlásený ďalší, už 11. ročník súťaže Moja záhradka, môj
dom.  Sú nafotené  predzáhradky a  priečelia  rodinných domov v  obci,  ktoré  z roka  na rok opeknievajú.
Fotografie sú zverejnené na nástenke v obchode, označené sú číslami a čakajú na hodnotenie a váš hlas.
Každý občan môže odovzdať jeden hlas fotografii záhradky, ktorá sa mu najviac páči. Verejné hlasovanie
bude pokračovať aj počas podujatia Rozlúčka s prázdninami v športovom areáli. Zapojte sa do hlasovania
a odovzdajte svoj hlas najkrajšiemu záberu. Na jesennom verejnom stretnutí  s občanmi obce bude súťaž
vyhodnotená a prvé tri miesta ocenené vecnými cenami.



        

   

          

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 30. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.6.2014 poslanci prerokovali pripravované podujatia a to
oslavy 15. výročia založenia Jednoty dôchodcov v  Kocuranoch a 10. výročie založenia skupiny
Hrabovka,  návštevu družobnej obce Lukoveček v dňoch 28. a 29.6.2014 a  tradičné podujatie
Rozlúčka s prázdninami koncom augusta.  V ďalšom bode boli  prerokované žiadosti  občanov
obce.  Poslanci a starosta prerokovali  aj  investičné zámery obce v roku 2014, pričom starosta
oboznámil prítomných o dokončení kanála pri Šimkov (investícia bola 572,40 €), informoval o
prácach na cintoríne a pri Dome smútku. Bol vyrobený a osadený nový kríž, podstavec vyrobil
p. Štefan Hepner a korpus Ježiša Krista zakúpil pán farár Jozef Meško. Ku krížu bude položená
dlažba, ďalej budu vybudované schodíky k vode na cintoríne spolu so zábradlím. V mesiaci máj
sa uskutočnila výmena počítačovej techniky na Obecnom úrade v celkovej výške 1.441,-  za tri
počítače spolu s programovým vybavením a súvisiacimi prácami. Starosta informoval o príprave
prác  na  starom cintoríne,  kde  začnú  opravy  oplotenia,  bráničky  a  čistenie  plôch  od  kríkov.
Investíciu budú realizovať Obecné  služby Kocurany s.r.o. Cena investície bude 3.670,- €.  V
ďalšom bode Správu o hospodárení s obecnými nájomnými bytmi  za obdobie rokov 2010 až
2013 predložila p. Špeťková. Poslanci vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra  o kontrolnej
činnosti za obdobie 04.-06./2014. Schválili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok
2014 a tiež plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014. Ďalšie v poradí 31.
rokovanie  obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  10.7.2014,  kde  poslanci  po  úvodných
formalitách  prerokovali  žiadosti  občanov.  V  ďalšom bode  starosta  informoval  prítomných  o
vyhlásení  volieb  do  orgánov  samosprávy  obce  predsedom  NR  SR  dňa  15.11.2014.  V  tejto
súvislosti Obecné zastupiteľstvo určuje:
a) v súlade s  § 11 ods. 3  písm.  c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov
Obecného  zastupiteľstva  obce  Kocurany  na  celé  volebné  obdobie   2014  až  2018  v počte  5
poslancov,
b) v súlade s  § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výkon funkcie
starostu obce  Kocurany na celé funkčné obdobie  v  rozsahu celého úväzku.
V závere rokovania boli poslanci informovaní o žiadosti Mesta Bojnice o ročnú dotáciu na mzdy,
odvody a prevádzku CVČ Junior Bojnice.  V školskom roku 2013/2014 CVČ Junior  Bojnice
navštevuje päť detí z obce Kocurany. Poslanci schválili poskytnutie dotácie v sume 30,- € na
dieťa, spolu pre školský rok 2013/2014 na päť detí v sume 150,- €. 
Ďalšie 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva je naplánované na 22.8.2014.

 Cezhraničná spolupráca s družobnou obcou Lukoveček
Družobné  vzťahy  s  moravskou  obcou  Lukoveček  rozvíjame  od  roku  2008,  kedy  bola  schválená  a
podpísaná  zmluva  o  spolupráci.  Aj  v  tomto  roku  sme  v  mesiaci  jún  navštívili  Lukoveček.  Členmi
delegácie boli  rodičia  s deťmi,  futbalisti  a  mladí  hasiči.  Futbalový turnaj  o pohár  starostu Lukovečka
vyhrali naši chlapci po dramatickom zápase 4:3 a priviezli pohár do Kocurian. Deti sa zapojili do rôznych
súťaží,  do  futbalu.  Mladí  hasiči  sa  oboznámili  s  novou  technikou  a  prezreli  si  hasičskú  zbrojnicu
Lukovečka. Zaujímavou bola prehliadka novootvoreného múzea miestnej kultúry, kde sú uložené veci zo
života obce v minulosti. Spoločenský večer spestrila hudobná skupina Pěšaci. Druhý deň bol venovaný
prehliadke Zámku Holešov a židovského cintorína. Priateľov z Lukovečka privítame u nás na podujatí
Rozlúčka s prázdninami na gazdovskom dvore a v nedeľu je pre nich pripravená prehliadka bojnického
zámku. 

                                         

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2014
Poslanci  prerokovali  a  uznesením  č.  389/30/2014   písm.  j)  schválili  Plán  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva na II. polrok 2014 nasledovne: 22.8.2014, 26.9.2014, 07.11.2014



Hospodárenie obce k  30.6. 2014
Príjmy Výdavky
Výnos dane z príjmov 33 663,81 € Správa obce 21 388,07 €
Daň z nehnuteľností 15 798,03 € Elektrická energia 3 082,48 €
Daň za psa 412,72 € Vodné 2 884,06 €
Komunálny odpad 8 835,95 € Poštovné, telefóny 417,91 €
Ostatné miestne dane 225,33 € Výpočtová technika 1 060,42 €
Prenájom byty, pozemky, KD 42 285,76 € Programové vybavenie 380,92 €
Ostatné prenájmy 197,00 € Kanc. a čistiace potreby 169,80 €
Správne poplatky 269,97 € Drobný materiál 231,55 €
Úhrada za cintorín a hr. miesta 794,00 € Školenia, členské príspevky 118,00 €
Ostatné úhrady 129,44 € Všeob. a špeciálne  služby 4 272,76 €
Úroky a poistné plnenie 22,53 € Úver,úroky,poplatky banke,iné 28 696,47 €
Ostatné príjmy 339,96 € Vývoz a uloženie odpadu 4 661,63 €
Dotácie a voľby 2 313,28 € Kultúrne podujatia 862,85 €
Prevod z peňažného fondu 22 229,90 € Údržba budov, objektov 572,40 €
Prevod z rezervného fondu 11 678,73 € Požiarna ochrana 646,58 €
Spolu príjmy 139 196,41 € Spolu výdavky 69 445,90 €

Rozdiel príjmov a výdavkov:     69 750,51 €

Správu o hospodárení s obecnými nájomnými bytmi za obdobie rokov 2010 až 2013
Správu o hospodárení s obecnými nájomnými bytmi za obdobie rokov 2010 až 2013 predložila poslancom
p. Špeťková. Obec Kocurany je vlastníkom 40 obecných nájomných bytov. V roku 2010 bola dokončená
1. etapa výstavby nájomných bytov v lokalite Nižovec. Odovzdaných do užívania bolo 16 bytov, z toho 14
trojizbových a 2 dvojizbové. Do majetku obce bola zaradená bytovka súpisné čísla 189 a 190 v hodnote
968.409,21 €. Financovanie výstavby pozostávalo z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
672.442,41 €, dotácie  zo štátneho rozpočtu  vo výške 217.884,87 € a ostatné náklady 78.081,93 € boli
vlastné zdroje obce a boli  vynaložené na bytovku od roku 2007. Tieto náklady súviseli s prípravnými
prácami  (projektová  dokumentácia,  inžinierska  činnosť  a  iné)  výstavby  bytovky  a  boli  zahrnuté  do
obstarávacích nákladov stavby. Z celkovej obstarávacej ceny bytovky  náklady na inžinierske siete boli vo
výške 59.332,15 €, kde celkovú sumu tvorila dotácia zo ŠR vo výške 41.990,30 € a vlastné zdroje vo
výške 17.341,85 €. V roku 2012 bola dokončená 2. etapa výstavby nájomných bytov v lokalite Nižovec.
Odovzdaných do užívania bolo 24 bytov, z toho je 6 trojizbových, 14 dvojizbových a 4 jednoizbové. Do
majetku obce bola zaradená samostatne bytovka súpisné číslo 191 a 192 vo výške 1.073.602 €.   Finančné
prostriedky na vybudovanie nájomných bytov pozostávajú z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania vo
výške  751.086,- €, dotácie zo štátneho rozpočtu  vo výške 321.880,-  € a obec vynaložila zo svojich
vlastných prostriedkov 636,- €. Inžinierske siete k II. bytovke sú vedené v majetku obce samostatne a boli
vybudované v celkovej výške 98.952,91 €, kde časť prostriedkov vo výške 49.440,- € tvorila dotácia zo
ŠR  a  49.512,91  €  bolo  vynaložených  z  vlastných  zdrojov  obce.  Výška  nájomného  bola  schválená
obecným zastupiteľstvom a odvodzovala sa od obstarávacej ceny bytov. Z nájomného sa splácajú splátky
úverov vo výške 57.214,32 € ročne, je tvorený fond údržby, uhrádza sa poistenie majetku a náklady na
správu obecných bytov. 

Voľby do orgánov samosprávy obce
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na
15.novembra 2014. V zmysle zákona č.346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o voľbách do orgánov
samosprávy obcí je v obci Kocurany vytvorený jeden volebný obvod s jedným volebným okrskom č.1 a
volebná  miestnosť  bude  Kultúrny  dom  Kocurany  č.  108.  Vo  volebnom  obvode  sa  do  obecného
zastupiteľstva v Kocuranoch volí 5 poslancov.  Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do
orgánov samosprávy obcí  dňa 15.11.2014 je menovaná  Eva Špeťková,  bytom Bojnická cesta 30/12,
Kanianka. Aktuálny počet obyvateľov obce Kocurany je 515 obyvateľov.

Deň športu a kultúry v Opatovciach nad Nitrou
V sobotu  26.  júla  2014  sa  v priestoroch  viacúčelového  športového  areálu  v Opatovciach  nad  Nitrou
uskutočnil Deň športu a kultúry. Futbalový turnaj O pohár starostky obce začal už o 10,00 h. Zúčastnili   sa
ho mužstvá Aquavital, Barca, Hasiči, Unistav, Kocurany a Bojnice. Konečné poradie: 1. miesto Unistav,
2. miesto Aquavital, 3. miesto Kocurany, 4. miesto Barca, 5. miesto Bojnice, 6. miesto Hasiči. Ďakujeme
chlapcom z Kocurian za reprezentáciu obce a gratulujeme k získaniu 3 miesta.
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Výmena oplotenia na starom cintoríne
Na  starom cintoríne  boli  dňom 8.8.2014  ukončené  práce  na  výmene  poškodeného  oplotenia.  Okolie
cintorína bolo očistené od kríkov, poškodených stromov a rôzneho mnohoročného odpadu z cintorína.
Urobili sa aj čiastočné terénne úpravy, osadili sa nové stĺpiky, nové pletivo a nová vstupná bránka. Ešte v
spolupráci  s  dobrovoľníkmi,  chceme  hrabličkami  očistiť  posledné  zbytky  drobného  odpadu  okolo
cintorína.  Celková  investícia  opravy  bola  v  sume  3.670,-  €.  Aj  týmto  spôsobom  chceme  požiadať
návštevníkov cintorína, aby odpady z cintorína odnášali so sebou do kontajnerov v obci, alebo ukladali na
jedno miesto pri cintoríne, ktoré bude ešte dobudované. Ďakujeme za pochopenie.

                
Pohľad na staré oplotenie, zarastené okolie                  Nová vstupná bránka a očistené okolie 

Dobrovoľní hasiči z Kocurian
Dobré meno obce a hasičského športu šíria naši dobrovoľní hasiči, tak družstvo chlapcov ako aj dievčat.
Zúčastňujú sa rôznych denných aj nočných hasičských súťaži, kde sa im v širokej konkurencií hasičských
družstiev z kraja darí umiestňovať na popredných miestach. Na fotografiách je družstvo chlapcov, ktorí na
nočnej súťaži v Koši získali 2. miesto a družstvo dievčat získalo v Opatovciach nad Nitrou 1. miesto v
klasike a 2. miesto v športe. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu obce. 

   

Ponuka na odkúpenie stoličiek a stolov zo sály kultúrneho domu
Vzhľadom k tomu, že do kultúrneho domu boli zakúpené nové stoly aj stoličky, obecné zastupiteľstvo
rozhodlo o odpredaji stolov a stoličiek. Stôl má rozmer 80x120 cm. Cena stola je 5,- € za kus. Stoličky sú
vhodné do detských izieb, či pri rôznych oslavách. Cena jednej stoličky je 5,- € za kus. Ich výhodou je
dobrá skladovateľnosť. Záujemcovia o kúpu sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.
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