Pre občanov obce Kocurany
číslo: 2/2017

904 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na Rozlúčku s prázdninami
Cesta rozprávkovým lesom
Komisia kultúry a športu pozýva na podujatie Rozlúčka s prázdninami,
ktoré sa uskutoční v sobotu 19.8.2017 v športovom areály obce. Pripravili sme pre vás:
10.00 – 14.30 hod.- XIII. ročník Futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Kocurany
- zúčastňujú sa ho 4 mužstvá – 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
Príďte povzbudiť našich futbalistov.
11.30 hod. - vychádzka po náučnom chodníku Obce Kocurany
15.00 – 18.00 hod. – Rozlúčka s prázdninami – Cesta rozprávkovým lesom
- nafukovací Safari hrad so šmýkačkou
- maľovanie na tvár (plné) s protialergénnymi značkovými farbami Snazaroo
- modelovanie zábavných postavičiek z balónikov
- animačné programy (zábavné športové stanovištia pre deti)
- lukostreľba
- súťaž v pití vody slamkou
- sprievodné podujatia – trampolína, bohatá tombola
19.00 hod. - Spoločenský večer s hudobnou skupinou DUO BAND – Roderik Weissabel
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, posúchy, zemiakové babky, halušky s kapustou, chlieb
s masťou a cibuľou, hot dog....
Tradične na tomto podujatí privítame aj našich priateľov z Moravy, z družobnej obce Lukoveček.
Rezervujte si čas a príďte sa zabaviť do športového areálu.

Pozvanie na požehnanie sochy Panny Márie a urnovej steny
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Kocurany
pozývajú
v nedeľu 23. júla 2017 o 10.30 hod.
na miestny cintorín, kde bude vykonané požehnanie
sochy Panny Márie a urnovej steny s 24 schránkami.
Stavbu realizoval Miroslav Mičo – Kameň.
Sochu Panny Márie darovala rodina Ujhelyiová.
Investícia Obce Kocurany je v sume 20 tisíc €.
Tešíme sa na požehnanie novej stavby na cintoríne.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 26. rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 8.2.2017 poslanci prerokovali žiadosti doručené obecnému
zastupiteľstvu, dotýkajúce sa hlavne prideľovania bytov v nájomných bytovkách. Poslancom Eva Špeťková
predložila na schválenie záverečný účt obce Kocurany za rok 2016. Výsledok hospodárenia zisteného podľa
§10 ods. 3 písmeno a) a b) zákona je prebytok vo výške 93.259,75 €, 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 2016 bol vytvorený
fond údržby a opráv vo výške 9 762,19 € a použitý vo výše 1.844,24 €. Rozdiel v tvorbe a čerpaní v sume
7.917,95 € sa z výsledku hospodárenia vylučuje. Výsledkom hospodárenia obce po zapojení finančných
operácií a vyčlenení fondu údržby a opráv je prebytok vo výške 39.645,19 €, ktorý bol navrhnutý na tvorbu
rezervného fondu obce. Obec Kocurany nemá žiadny úver. Úvery zo ŠFRB sa do dlhu obce nepočítajú.
Dlhové zaťaženie obce je 0 %.
Svoje stanovisko predniesla aj hlavná kontrolórka obce, ktorá odporučila poslancom dokument schváliť.
Na konci marca 2017 sa konalo verejné stretnutie s občanmi, ktoré poslanci vyhodnotili. Zúčastnilo sa ho 31
občanov, ktorí boli oboznámení s výsledkom hospodárenia obce k 31.12.2016, so schváleným rozpočtom obce
na rok 2017 a investičnými zámermi na tento rok. Zároveň prebiehala diskusia s otázkami a odpoveďami. Na
základe požiadaviek uverejňujeme zoznam komodít, ktoré sa zberajú v rámci separovaného zberu plastov a v
mesiaci júl bude pristavený kontajner na zber železa. Poslanci boli oboznámení s textom do kroniky obce za
rok 2016, ktorý aj schválili. Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016
predniesol starosta obce spolu s návrhom na schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016 (viď samostatný
článok). Poslanci sa ešte zaoberali plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 a
prípravou podujatí v mesiaci apríl 2017. Na rokovaní 24.5.2017 bol poslancom predložený na schválenie návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Kocurany č. 77/2017, ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane prílohy
č.1. a v platnosti zostáva v pôvodnom znení VZN č.44/2009 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie
sociálnych služieb v obci Kocurany vrátane prílohy č.1. Tento dokument v zmysle zákona o sociálnych
službách upravuje postup a podmienky, na základe ktorých obec Kocurany pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálne služby a stanovuje
úhrady podľa platnej prílohy č.1. Ďalej starosta informoval prítomných o prácach na výstavbe vodojemu,
8.5.2017 bolo odovzdané stavenisko Vodohospodárskym stavbám Bratislava, ktoré pracujú podľa
harmonogramu. V spolupráci s STVS a.s. Banská Bystrica sa pokračuje na prípravách vybudovania
Kanalizácie A do uličky k Hrončokovi. Informoval o prácach na výstavbe urnovej steny na cintoríne a tiež o
projekte na vybudovanie detského ihriska pri bytovkách. Financovanie sa zabezpečuje cez dotáciu z Úradu
vlády SR. Návrh ihriska je v rozmeroch 15 m x 10 m so zabudovaním hojdačky, kolotoča a pod. Miestnosť
bývalého klubu mladých bola upravená a sú v nej fitnes zariadenia (bežiaci pás, vakuo power, stacionárny
bicykel, posilňovacia zostava a ďalšie prvky). Poslanci prerokovali aj nehnuteľnosti obce, ktoré sú v
spoluvlastníctve s ďalšími osobami. Sú to pozemky parcelné čísla CKN 459 – záhrady o výmere 436 m 2,
CKN 460 – záhrady o výmere 413 m2 a EKN 153 – záhrady o výmere 725 m2 v podiele 1/3 čo predstavuje
spolu 525 m2. Pozemky obec neplánuje využívať, a preto sa stávajú prebytočným majetkom, ktorý bude
ponúknutý na odpredaj spoluvlastníkom za cenu podľa znaleckého posudku. Na ostatnom 28. zasadnutí
21.6.2017 poslanci prerokovali žiadosti ohľadom nájomných bytov, boli informovaní o činnosti v obci v
investičnej oblasti. Starosta predstavil návrh umiestniť do autobusových zastávok fotografie, ktoré sa viažu
k jednotlivej lokalite a nafotil ich pán Milan Gross. Zároveň do zastávok budú umiestnené odpadové koše.
Z fotografií bude vytvorená nová skladačka obce s fotkami zo štyroch ročných období a použijú sa aj na tvorbu
stolového kalendára obce, ktorý bude distribuovaný do domácností. Poslanci tiež schválili Výročnú správu
obce Kocurany za rok 2016 a boli informovaní o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach.
Prítomní boli informovaní o úspešnom projekte „Moja obec Kocurany“, ktorý cez Nadáciu Tatrabanky podal
Michal Čičmanec. Nadácia schválila dar na zakúpenie DVD projektora s plátnom v sume 400,- €.
Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016
Obec Kocurany je zakladateľom spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou,
ktorá zabezpečuje výkon správy majetku obce a vykonáva investičnú činnosť pre obec. Hospodársky výsledok
spoločnosti bol pred zdanením zisk vo výške 1.572- €. Z dôvodu daňovej licencie podľa zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov § 46 b) je daňovou licenciou minimálna daň, čo predstavuje 960,- €. Čistý hospodársky
výsledok spoločnosti po zdanení je zisk 612,- €, ktorý poslanci schválili použiť na pokrytie straty minulých
rokov.
Schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017
termíny rokovaní OZ sú: 9.8.2017, 20.9.2017, 18.10.2017, 15.11.2017, 13.12.2017.

Ako separovať plasty
Čo patrí do vriec a kontajnerov na plasty:
PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetylénterftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový
nábytok a pod.
Čo do vriec a kontajnerov nedávať:
Nepatria sem obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Obec nariadením určila na zber plastov zberné 1100 l nádoby označené žltou farbou na určených miestach
(zatiaľ sú kontajnery umiestnené pred bytovkami v lokalite Nižovec)a modré plastové vrecia s intervalom
vývozu 1 x mesačne.
Plánovaný zber neuviazaných vriec s plastmi bude v dňoch 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 24.11. a 22.12.2017.
Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinné domy, najlepšie ku kontajnerom (KUKA nádobám), odkiaľ budú
vysypané zberovou spoločnosťou. Nové plastové vrecia sú k dispozícií na obecnom úrade v Kocuranoch.

Kanalizácia v obci a spôsob napojenia na kanalizáciu.
V obci od začiatku roka 2016 bola spustená do prevádzky splašková kanalizácia, na ktorú je potrebné
pripájať postupne všetky domácnosti. Na obecnom úrade je potrebné ohlásiť drobnú stavbu s náčrtom
pripojenia. Projektová dokumentácia sa nevyžaduje, stačí jednoduchý náčrt. Následne s vypísanou
„Žiadosťou o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu“ podpísanú vlastníkom nehnuteľnosti, treba
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.
Do splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené dažďové vody a nesmie byť pripojenie realizované ako
prepad zo žumpy, septika alebo domovej ČOV. Napojenie na verejnú kanalizáciu je nevyhnutnosťou a
jednou z podmienok, prečo bola kanalizácia v obci vybudovaná. Do 15.9.2017 bude ohlasovanie drobných
stavieb bezplatné, po tomto termíne sa bude vyberať správny poplatok 10,- €.

Oslava MDD v spolupráci s trampskou osadou Mescalero
Prvú júnovú nedeľu 4.6.2017 o 13,00 hod. na lúke vo Vyš ovci sa
uskutočnili oslavy MDD. Členovia trampskej osady Mescalero
postavili indiánsky príbytok – teepe, strieľali s deťmi z luku na
bizóna, počúvali indiánske príbehy, z merali si sil y v rôznyc h
súťažiach, ako beh v čiž mách a vo vreci, hod loptičkou na cieľ,
preťahovanie lanom a rozbíjanie orechov. Za svoje výkony deti
dostali prívesky od indiánskeho náčelníka a rôzne sladkosti. Na
záver si deti aj s rodičmi opekali pri ohníku špekáčiky.

Deti počúvajú indiánske príbehy

Spoločná fotka po súťažiach

„FITKO“ - aj v Kocuranoch môžu chodiť ženy cvičiť
V bývalých priestoroch klubu mladých, ktorý poslanci spoločne opravili, vymaľovali a nainštalovali rôzne
stroje, môžu si ženy zacvičiť a zdokonaľovať svoju kondíciu. Vo „fitku“ ako sme ho familiárne nazvali, majú
ženy k dispozícií bežecký pás, stacionárny bicykel, steeper, posilňovaciu vežu, vacu power, lavičku a rôzne
činky. Zatiaľ je vstup do fitka možný počas úradných hodín obecného úradu, kde si záujemkyňa vyzdvihne
kľúč, zapíše sa do evidencie a môže cvičiť. Pripravujeme spracovanie prevádzkového poriadku, návody na
obsluhu jednotlivých strojov, aby sme predišli prípadným zraneniam. Zvažujeme nad otvorením fitka, spojené
s odbornou prednáškou cvičenia a používania strojov.

Bežecký pás, lavička, stacionárny bicykel, steeper

Posilňovacia veža, vacu power, činky

Separovaný zber v obci a termíny zberov
- zber vriec s plastmi bude prebiehať v dňoch 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 24.11. a 22.12.2017
- zber rastlinného použitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí ho priniesť na obecný úrad
- zber starého železa plánujeme v druhej polovičke júla 2017
Žiadame občanov, aby do nádob na sklo nevhadzovali drôtené sklo a autosklá!!!
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