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903 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na najbližšie podujatia
Lampiónový sprievod,
uskutoční sa v utorok 1. novembra 2016, stretnutie v športovom areáli o 17.00 hod., kde budú deťom
rozdané lampióny s malou sladkosťou na posilnenie a potom sa lampiónový sprievod vydá na trasu po ceste
na nový cintorín a odtiaľ smerom k starému cintorínu. Pred starým cintorínom deti dostanú lampióny
šťastia, ktoré s pomocou rodičov rozsvietia a vypustia na oblohu. Pozývame deti s rodičmi, starými rodičmi
alebo aj staršími súrodencami.

Lampiónový sprievod 1.11.2015.

Koštovka destilátov,
sa bude konať v sobotu 12. novembra 2016 so začiatkom o 14.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany. Do
súťaže sa môže prihlásiť každý, kto prinesie pol litra domáceho destilátu (pálenky), najlepšie ročník z úrody
v roku 2015. Destiláty sa budú zbierať po vyhlásení na obecnom úrade, pričom uzávierka prihlášok sa
stanovuje dňa 9.11.2016 do 18.00 hod. Účastník koštovky má právo stať sa aj porotcom, teda bude spolu s
ostatnými účastníkmi koštovky degustovať jednotlivé destiláty a udeľovať body. Na záver koštovky sa
všetky body spočítajú a určí sa poradie destilátov. Prvé tri miesta budú ocenené, pripravuje sa aj putovný
pohár za najlepší destilát a účastníkovi, ktorý skončí na poslednom mieste bude odovzdaná biela palica.
Počas podujatia bude pripravené drobné občerstvenie na prehodenie chuti. Pozývame vás, zapojte sa do
súťaže, ktorá sa môže stať ďalšou tradíciou. Odborným garantom súťaže budú pracovníci Pálenice
Kocurany.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 18. rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 27.7.2016 poslanci prerokovali žiadosti občanov,
oboznámili sa s čerpaním rozpočtu k 30.6.2016 a schválili II. úpravu rozpočtu obce na rok 2016. Poslanci
tiež prerokovali situáciu v oblasti pripájania sa na verejnú kanalizáciu, ako aj potrebu riešenia likvidácie
bioodpadu v obci. Bol prerokovaný zámer na zakúpenie kompostérov pre občanov v objeme 450 l a
vykonanie prieskumu, na zistenie záujmu občanov o kompostéry. V závere rokovania boli prítomní
oboznámení s pripravovanými kultúrnymi a športovými podujatiami. Dňa 24.8.2016 sa uskutočnilo 19.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré malo na programe len jeden bod a to odkanalizovanie bytových
domov v Nižovci. Touto investíciou poverili Obecné služby Kocurany s.r.o.. V poradí 20. rokovanie
zastupiteľstva sa konalo 2.9.2016 a poslanci okrem žiadosti občanov, prerokovali aj plnenie rozpočtu k
31.8.2016 a schválili jeho 3. úpravu. Prítomní boli oboznámení s výsledkami prieskumu, na základe
ktorého viac ako 100 domácnosti prejavilo záujem o prenájom kompostéra. Poslanci preto schválili
zakúpenie 120 ks kompostérov s objemom 400 l, so životnosťou viac ako 10 rokov, so zárukou 24
mesiacov, vrátane dopravy a propagačných materiálov od firmy JRK Waste Management s.r.o. Gallayová
11 I, Bratislava. Zároveň sa dohodli na uskutočnení verejného stretnutia s občanmi obce za účelom
informovania o umiestnení kompostérov a spôsobe správneho kompostovania. Ostatné 21. rokovanie
zastupiteľstva sa uskutočnilo 19.10.2016. Poslanci prerokovali bod Zaradenie do majetku obce a výkon
správy majetku obce, v ktorom sa jednalo o nový majetok obce pod názvom Ihrisko Vyšovec. Je to nový,
rozšírený priestor, ktorý plánujeme využívať na hasičské účely, ale aj na iné športové aktivity. Zároveň
bol výkon správy tohto majetku zverený do správy spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. V rámci
investičných zámerov starosta informoval prítomných o stave pripravenosti na budovanie 100 m 3
vodojemu, pričom investíciu bude realizovať Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská
Bystrica. Projektová dokumentácia je hotová, vybavujú sa povolenia na stavbu a uskutočnilo sa rokovanie
s vlastníkmi dotknutých pozemkov, na ktorom sa dohodol postup vysporiadania nehnuteľností. So
samotnou výstavbou by sa malo začať na jar 2017 a stavba by sa mala dokončiť v septembri 2017.
Vybudovaním vodojemu sa stabilizuje zásobovanie pitnou vodou a vytvorí sa dostatok vody pre ďalší
rozvoj obce a individuálnu bytovú výstavbu. Poslanci ďalej odsúhlasili zámer výstavby urnovej steny s
osadením sochy Panny Márie, pričom schválili aj prijatie daru vo forme sochy. Poslanci zobrali na
vedomie aj vyhodnotenie stretnutia s občanmi obce, ktoré sa konalo 5.10.2016 a bolo spojené s
prednáškou ohľadom kompostovania bio odpadu v domácnostiach. V ďalšom bode rokovania bol
predstavený zámer, aby sa obec Kocurany stala členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu horná
Nitra Bojnice. Cieľom je v spolupráci s ostatnými mestami, obcami a podnikateľmi riešiť cestovný ruch a
tak efektívnejšie využiť podporu cestovného ruchu formou dotácií zo štátneho rozpočtu. Zámer bol
schválený. Poslanci sa zaoberali aj informáciami o odpadovom hospodárstve obce, pričom konštatovali,
že zabezpečením kompostérov pre občanov, si obec splnila povinnosti podľa § 14 ods. 8 vyhl. 371/2015
Z.z. a tiež podľa § 4 ods. 3 VZN č.71/2016. Vývoz a likvidáciu odpadu v obci počas roka 2016 okrem
ďalších zabezpečuje spoločnosť T+T a.s. Žilina. Pripravuje sa verejné obstarávanie na likvidáciu odpadov
z obce formou prieskumu trhu na ďalšie dva roky. Poslanci zároveň schválili nákup 20 ks nových
plechových 110 l smetných nádob. V rokovaní poslanci pokračovali na tému kultúra a šport, oboznámili
sa s pripravenosťou podujatia Stretnutie so seniormi a jubilantmi obce, pri príležitosti mesiaca úcty k
starším v nedeľu 23.10.2016. Aj v tomto roku sa uskutoční lampiónový sprievod detí, rodičov a starých
rodičov, ktorý sa bude konať 1.11.2016 so stretnutím o 17.00 hod. v športovom areáli a sprievod bude
pokračovať cez nový cintorín až na starý, kde budú mať deti možnosť vypustiť balóniky šťastia.
Lampióny aj balóniky zabezpečí obecný úrad. Poslanci ako novú akciu odsúhlasili „Koštovku destilátov“.
Inšpiráciou bolo podobná akcia v družobnej obci Lukoveček, pod názvom „Košt slivovice“, na ktorej sa
zúčastnili začiatkom roka zástupcovia z našej obce. Toto netradičné podujatie sa uskutoční v sobotu
12.11.2016 v sále kultúrneho domu Kocurany.
Ešte trošku informácií k nakladaniu s odpadmi
Koncom roka 2015 sme schvaľovali poplatok za odpad, ktorý bol schválený v sume 0,063 € na osobu a deň, čo
ročne predstavuje 23,- € na osobu. Podľa predpokladaných údajov poplatok vychádzal až na sumu viac ako
25,- € na osobu. Keď teraz hodnotíme finančnú situáciu v nakladaní s odpadmi, tak môžeme konštatovať, že ku
dňu 30.9.2016 sme za vývoz odpadov zaplatili 7.734,- € a s predpokladom do konca roka by to mala byť suma
cca. 12.500,- €. Náklad v sume 5.400,- € na zakúpenie 120 kusov kompostérov nepripočítavame. Do rozpočtu
sme vybrali spolu 11.632,- € a plus sme získali 813,- € z recyklačného fondu. Na základe týchto výsledkov
hospodárenia môžeme konštatovať, že nebude potrebné meniť výšku poplatku na rok 2017.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.8.2016
Príjem:

Schv.

Čerpanie v €

podielové dane
80.000
poplatky za odpad
12.000
poplatok za psa
520
daň z nehnuteľnosti
21.600
poplatky a úhrady
4.725
prenájom majetku
90.350
úroky
250
transfery zo ŠR
8.190
granty
547
kapitálové príjmy
100.000
ostatné príjmy
300
prevod zostatku prostr. 25.518
prevod z rez. fondu
50.000
Spolu:
394.000

59.866
11.357
467
18.163
3.291
62.798
225
4.250
0
4.671
137
0
0
165.225 42%

Výdaj:

Schv.

energie (elektr. voda, )
poplatky, služby, telefón
poistenie majetku
nákup strojov, materiálu
správa obce
odvody do poisťovní
príspevok na SOcÚ Bojnice
vývoz odpadu
kultúra, šport, hasiči
ostatné výdavky
splátky úveru
dotácia právnickej osobe
investície

10.000
39.854
960
8.750
35.540
14.500
1.800
15.200
7.600
4.440
45.000
1.300
209.056
394.000

Čerpanie v €
7.000
21.230
0
2.356
18.953
6.845
277
6.847
2.736
182
30.606
1.300
1.760
100.092 25 %

Rozdiel: 65.133,- €
Celkové skutočné príjmy rozpočtu boli vo výške 165.225 € a schválený rozpočet je vo výške 394.000,- € čo
predstavuje 42 % plnenie. Celkové skutočné výdavky rozpočtu boli vo výške 100.092,- € a schválený
rozpočet 394.000,- €, čo predstavuje plnenie 25 %. K 31.8.2016 boli uskutočnené dve úpravy rozpočtu a to
presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu, kde sa konečná výška rozpočtu nemenila.
Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
Fotografie predzáhradok a priečelí rodinných domov, boli vystavené na nástenke a občania mohli
odovzdávať svoje hlasy v predajni Koruna, alebo počas verejných podujatí, organizovaných obcou. Do
hlasovania sa zapojili aj naši priatelia z Lukovečka, počas ich návštevy v obci. Celkom sa hlasovania
zúčastnilo 44 hlasujúcich, z toho bolo 44 hlasov platných. Vyhodnotenie hlasovania uskutočnili Eva
Špeťková, Silvia Grajciarová a PhDr. Róbert Géczy. Po sčítaní hlasov bolo nasledovné poradie hodnotených
predzáhradok a priečelí domov:
1. miesto – Škandík Tibor a Erika, Kocurany č. 125
2. miesto – Kravčuk Jaroslav a Eva, Kocurany č. 23
3. miesto – Škandík Miroslav a Helena, Kocurany č. 113

- 14 hlasov
- 7 hlasov
- 5 hlasov

Aj touto cestou patrí poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa starajú o pekný a upravený vzhľad svojich
domov a predzáhradok. Oceneným gratulujeme, k prevzatiu vecných cien budú pozvaní na obecný úrad.
Informácie z verejného stretnutia s občanmi dňa 5.10.2016
V stredu 5.októbra 2016 sa v kultúrnom dome uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi obce, na ktorom boli
prítomní informovaní o hospodárení obce k 31.8.2016, starosta vyhodnotil doterajšiu činnosť za rok 2016,
tak v investičnej oblasti, ako aj v oblasti kultúry a športu. Pozval prítomných na ďalšie pripravované
kultúrne a spoločenské podujatia. Občania boli oboznámení s vyhodnotením súťaže „Moja záhradka, môj
dom 2016“. Po ukončení budovania splaškovej kanalizácie v obci a jej spustení do ostrej prevádzky, môžu sa
domácnosti pripájať na kanalizáciu, a preto bol zopakovaný postup pripájania, ako aj podaná informácia o
tlačivách dostupných na obecnom úrade, alebo aj na web stránke obce. Ďalšou témou stretnutia s občanmi
bola odborná prednáška na tému kompostovania BIO odpadu pomocou kompostérov, ktorú odprezentoval
zástupca spoločnosti JRK. Hovoril ako správne založiť kompost, že do zeme treba vrátiť všetky živiny,
ktoré sa rastlinám podarilo odčerpať. Tak ako rastliny dokážu z pôdy zozbierať minerálne látky, aby z nich
vybudovali svoje telá, baktérie, červy a hmyz sú schopné opäť ich rozložiť tak, aby mohli byť zapracované
do pôdy. K tomu nám pomôžu práve kompostéry, u ktorých je dôležité, aby steny prepúšťali maximum
vzduchu, dná boli otvorené pre styk so zeminou a nechýbala strieška, ktorá zabráni premáčaniu či presušeniu
kompostu. Vnútorný priestor musí umožňovať prehadzovanie obsahu vidlami a mať dostatočný objem na to,
aby sa dnu vošli všetky bioodpady. Kompostovač patrí na tienisté miesto chránené pred vetrom. A čo patrí
dnu? Pokosená tráva, burina, zvyšky rastlín, odrezky zeleniny, popadané ovocie, jesenné lístie, drevená
štiepka, ostrihané konáre zo sadu, piliny, čajové vrecúška, zvyšky kávy či kartónová lepenka. Do kompostu
patrí aj slama, podstielka hospodárskych zvierat a všetok podobný odpad, ktorý sa nazbiera na záhrade či v
domácnosti. Podrobný návod bol dodaný ku každému kompostéru.

Dobrovoľný hasičský zbor Kocurany – ženské družstvo

Na súťaži v Podlužanoch – SHML – 1. miesto

Posledná súťaž v Ruskovciach, dievčatá obsadili 1. miesto v
športe a 2. miesto v klasike.

V roku 2016 odštartovali naše dobrovoľné hasičky sezónu na dennej súťaži v Koši, ktorá bola prvou
tohtoročnou súťažou. Hneď na nej sa im podarilo obsadiť pekné 2.miesto a nová členka v tíme Sisa, ktorá
beháva na ľavom prúde, si vybojovala ocenenie za najrýchlejšie zostreknutý terč. Každý víkend bojovali na
súťažiach o popredné pozície a aj keď to vždy nebolo podľa ich predstáv, poväčšine získali popredné
umiestnenie. Celkovo v tomto roku štartovali na 36 súťažiach, z ktorých priniesli 30 pohárov, navyše aj dva
putovné. V tíme privítali aj nové členky, ktoré sa aktívne zúčastňovali na súťažiach. Zúčastňovali sa denných
aj nočných súťaží. Ďalším krokom vpred v tejto sezóne bolo aktívnejšie zapájanie sa do športovej kategórie.
Pri športových kategóriach sa dočkali pomoci od žien z Dežeríc a mužov z Oslian, ktorí ochotne požičiavali
športové vybavenie. Úspechy sa dostavili aj v tejto kategórií. Svoju zdatnosť si vyskúšali aj v niekoľkých
kolách Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Za celú sezónu roka 2016 sa dvadsať krát tešili z 1.miesta, sedem
krát z 2. miesta a tri krát obsadili 3. miesto. Prúdarka Sisa bola 11-krát ocenená za najrýchlejšie zostreknutý
terč na súťaži. Za vzornú reprezentáciu hasičstva obce Kocurany dievčatám ďakujeme. Poďakovanie patrí aj
všetkým sponzorom, ktorí ich podporili akoukoľvek formou.
Zámer na vybudovanie urnovej steny spolu s osadením sochy Panny Márie
V rámci investičných zámerov obce, rozhodlo obecné zastupiteľstvo vybudovať na cintoríne urnovú stenu a
celý priestor doplniť o sochu Panny Márie. Socha bola obci a jej obyvateľom darovaná.

Zámer vybudovať urnovú stenu, postaviť sochu Panny Márie, chceme zrealizovať začiatkom roka 2017, spolu
s výstavbou sociálnych zariadení, ktoré sa nestihli urobiť v tomto roku.
Separovaný zber v obci a termíny zberov
- zber vriec s plastmi budeme organizovať v dňoch 18.11. a 23.12.2016, žiadame občanov, aby do
plastových vriec neukladali iný odpad, napr. rôzne znečistené plastové vedrá, nádoby od olejov...
- zber rastlinného požitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí ho priniesť na obecný úrad
- zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa uskutoční 12. novembra 2016, odpad sa bude odoberať od
občanov na autobusových zástavkách a začne sa o 8.00 hod. na zastávke v hornom konci
- zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov bude v termíne od 2.11. do 4.11.2016, kontajnery budú
rozmiestnené na pieskovni, pri obecnom úrade a pri športovom areáli
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