Pre občanov obce Kocurany
číslo: 3/2017

904 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce
v piatok 27.10.2017
Začiatok stretnutia v sále kultúrneho domu o 18.00 hod.
PROGRAM:
- Otvorenie
- Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017
Zhodnotenie činnosti za rok 2017 a návrh pre rok 2018
- Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2017
- Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
- Rôzne
- Diskusia
- Záver

Pozvanie na lampiónový sprievod,

Pozvanie na koštovku destilátov,

ktorý sa uskutoční v stredu 1. novembra 2017.
Stretnutie účastníkov sprievodu bude v športovom
areáli o 17.00 hod., kde budú deťom rozdané
lampióny a malá sladkosť na posilnenie. Sprievod
sa vydá na trasu po ceste smerom na nový cintorín
a odtiaľ k starému cintorínu. Pred starým
cintorínom deti dostanú lampióny šťastia, ktoré s
pomocou rodičov rozsvietia a vypustia na oblohu.
Pozývame do lampiónového sprievodu deti s
rodičmi, starými rodičmi alebo aj staršími
súrodencami. Budeme sa tešiť, že sa aj v tomto
roku stretneme v takom hojnom počte.

ktorá sa bude konať v piatok 17. novembra 2017 so
začiatkom o 14.00 hod. v kultúrnom dome. Do
súťaže sa môže prihlásiť každý, kto prinesie pol litra
domáceho destilátu, najlepšie z predchádzajúceho
roka, no môže byť aj starší. Destiláty sa budú zbierať
po vyhlásení na obecnom úrade. Uzávierka
súťažných vzoriek bude 15.11.2017 do 18.00 hod.
Účastník koštovky má právo stať sa porotcom a
spolu s ostatnými účastníkmi koštovky degustovať a
hodnotiť destiláty. Prvé tri miesta budú ocenené
pohárom a víťaz navyše získa putovný pohár od
minuloročného víťaza Jaroslava Gatiala. Na
prehodenie chuti bude pripravené drobné
občerstvenie. Pozývame vás na koštovku a zapojenie
sa do súťaže. Garantom budú pracovníci Pálenice
Kocurany.

Na fotografií deti z minulého roka

V roku 2016 sa víťazom a tiež držiteľom putovného
pohára stal Jaroslav Gatial, druhé miesto získal
Rudolf Adámik a tretie miesto Vojtech Čičmanec.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 29. rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 30.8.2017 poslanci pod vedením zástupcu starostu Jána Škandíka
prerokovali žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu, dotýkajúce sa hlavne prideľovania bytov v nájomných
bytovkách. V ďalšom bode poslanci prerokovali a schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 78/2017, ktorým
sa schvaľuje príloha č. 1/2017 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Kocurany. V prílohe je
cenník za služby spojené s užívaním a prevádzkou cintorína. V roku 2017 bola vybudovaná urnová stena,
a preto sa do cenníka doplnil poplatok za prenájom miesta v urnovej stene na obdobie 10 rokov vo výške 500,€. Eva Špeťková predložila prítomným čerpanie rozpočtu k 30.6.2017. V príjmovej časti rozpočtu bolo
celkové plnenie príjmov vo výške 115.533,05 € a výška prijatého rozpočtu bola 385.000,- €, čo je plnenie na
30,01 %. Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti bolo celkovo vo výške 69.609,77 € a výška prijatého rozpočtu
bola 385.000,- €, čo je plnenie na 18,08 %. Zmeny rozpočtu v príjmovej časti nastali v rozpočtových
položkách, upravilo sa zvýšenie príjmov za predaj pozemkov z 3.000,- € na 3.500,-€ na položke 233 a ponížil
sa príjem na položke 322 Transféry v rámci verejnej správy z 50.000,- € na 49.500,- €. Poslanci schválili návrh
II. úpravy rozpočtu na rok 2017. Realizácia urnovej steny a osadenie sochy Panny Márie bolo zmluvne
dohodnuté vo výške 23.985,35 €. Počas realizácie boli odsúhlasené zmeny dlažby okolo sochy, výmena dlažby
na prístupovom chodníku do cintorína, navýšenie mramorového obkladu, osadenie kameňa s históriou
cintorína a osadenie erbu obce na podstavec sochy. Cena za práce navyše oproti pôvodnému zámeru bola vo
výške 2.652,10 €. Zhotoviteľ a zároveň správca cintorína p. Mičo Miroslav poskytol zľavu na vykonaných
prácach vo výške 960,- €. Konečná cena realizovaných prác je 25.677,45 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo
dodatok č.1 k zmluve o dielo medzi Obecnými službami Kocurany s.r.o. a p. Mičom Miroslavom – Kameň a
navýšenie ceny prác o 1.692,10 €. Eva Špeťková informovala poslancov o vykonanej inventarizácií majetku
podľa § 29 a 30 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve na preukázanie stavov majetku na jednotlivých účtoch.
Celková hodnota majetku obce predstavuje sumu 2.686.834,53 €, ktorá je v súlade s údajmi v module majetku
a v účtovnej zostave hlavnej knihy k 31.12.2015:
Účet 021 – 2.630.215,11 € - budovy, stavy
Účet 022 - 28.371,47 € - samostatné hnuteľné veci
Účet 031 - 28.247,95 € - pozemky
Spolu - 2.686.834,53 €
Hodnota majetku k 31.12.2016 je vo výške 2.686.834,53 €.
V ďalšom bode rokovania poslanci vyhodnotili uskutočnené kultúrne a športové podujatia a prerokovali
pripravenosť na mesiac september. 30. rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo 11.10.2017. Prítomní boli
oboznámení s návrhom VZN č. 79/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Elektronické služby
zabezpečuje obec prostredníctvom špecializovaného portálu www.dcom.sk a ústredného portálu verejnej
správy www.slovensko.sk v súlade so zákonom o eGovermente. Poslanci boli oboznámení s navrhovanou
smernicou o zásadách pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Kocurany, ktorú následne schválili.
Verejné stretnutie s občanmi obce bolo schválené na 27.10.2017 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila poslancom návrh kontrólnej činnosti na ďalšie
obdobie, ktorý bol tiež zverejnený. Obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej činnosti schválilo.
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 30.9.2017 v €
Príjem:
Schválený Čerpanie
Výdaj:
podielové dane
89.400
poplatky za odpad
12.500
poplatok za psa
550
daň z nehnuteľnosti
21.300
poplatky a úhrady
1.855
prenájom majetku
93.850
úroky
280
transfery zo ŠR
1.270
granty
400
kapitálové príjmy
49.500
ostatné príjmy
7.150
prevod zostatku prostr. 87.000
prevod z rez. fondu
19.945
Spolu:
385.000

69.672
11.651
421
16.796
1.409
66.434
97
976
400
0
2.589
0
0
170.445 44%

Schválený

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
27.910
960
5.100
42.500
14.900
1.900
14.500
7.600
3.842
45.698
12.000
198.090
385.000

Čerpanie
4.243
11.147
0
1.829
24.509
7.998
999
7.069
3.806
1.078
32.347
8.753
21.690
125.468 33 %

Rozdiel: 44.977,- €
Skutočné príjmy k 30.9.2017 sú 170.445 €, schválený rozpočet 385.000,- € čo je 44 % plnenie. Skutočné
výdavky sú 125.468,- €, schválený rozpočet 385.000,- €, čo je plnenie 33 %. Rozdiel medzi príjmami a
výdavkami je v sume 44.977,- €.

Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“
V tomto roku sa uskutočnil už 14. ročník súťaže „Moja záhradka, môj dom“. 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 už tradične zapájajú aj
naši priatelia z Lukovečka, počas návštevy na podujatí Rozlúčka s prázdninami. Celkom sa hlasovania
zúčastnilo 85 hlasujúcich, z toho bolo 82 hlasov platných a 3 boli neplatné. Vyhodnotenie hlasovania
uskutočnili Eva Špeťková, Silvia Grajciarová a Ján Škandík. Po sčítaní hlasov vzišlo nasledovné poradie
hodnotených predzáhradok a priečelí domov:
1. miesto – Líška Vladimír a Eva Líšková, Kocurany č. 197
2. miesto – Mjartan Milan a Eva Mjartanová, Kocurany č. 152
3. miesto – Škandík Miroslav a Helena, Kocurany č. 113

- 13 hlasov
- 12 hlasov
- 5 hlasov

Vyhodnotenie a ocenenie bude vykonané na verejnom stretnutí s občanmi obce dňa 27.10.2017 v kultúrnom
dome. Aj touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa starajú o pekný a upravený vzhľad svojich
domov a predzáhradok. Oceneným gratulujeme.
Separovaný zber v obci a termíny zberov
zber vriec s plastmi bude do konca roka ešte prebiehať v dňoch 24.11. a 22.12.2017
- zber rastlinného použitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne, stačí ho priniesť na obecný úrad
- pri obecnom úrade je kontajner na staré šatstvo a obuv
- zber skla sa vykonáva do 1100 l kontajnerov, ktoré sú umiestnené na hornom konci, na pieskovni, pri
predajni Koruna, pri športovom areáli, pri cintoríne a pri bytových domoch
-

Žiadame občanov, aby do nádob na sklo nevhadzovali drôtené sklo a autosklá!!!
Počas sviatku všetkých svätých a úcty k pamiatke zosnulých, keď navštevujeme hroby na cintorínoch a čistíme
hroby, sú pri cintoríne doplnené ďalšie smetné nádoby. Chceme požiadať občanov, aby rešpektovali, že nádoby
sú určené len pre odpad z cintorína a nevhadzovali do nich iný odpad z domácnosti.
Na starom cintoríne sú osadené plastové vrecia na odpad zo sviečok, staré vence, papiere a igelity. Na odpad
ako je tráva a lístie, je pri plote medzi stromami zhotovené zberné miesto. Ďakujeme za pochopenie.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017
Voľby do orgánov vyšších územných celkov sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 do 22.00 h.
Miestom konania volieb pre občanov s trvalým pobytom obec Kocurany, bez bližšieho udania adresy je
volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome Kocurany číslo súpisné 108, volebný okrsok č. 1.
Stály zoznam voličov je vedený na obecnom úrade Kocurany, kde sa v úradných hodinách občan môže
presvedčiť, či je zapísaný v zozname voličov.
Stránkové dni sú: Pondelok, Utorok a Štvrtok 7.30 - 15.00 hod.
Streda 7.30 -18.00 hod.
Piatok 7.30 -13.00 hod.
Pri vstupe do volebnej miestnosti sa volič preukáže volebnej komisií občianskym preukazom, ktorá si overí
totožnosť so zoznamom voličov. Následne volič obdrží dva volebné lístky, jeden pre voľbu predsedu a jeden
pre voľbu poslancov do trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Prievidza. Na hlasovacom lístku pre
voľbu predsedu vyberá a krúžkuje jedného kandidáta a na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov vyberá a
krúžkuje maximálne 11 kandidátov na poslancov. Pri zakrúžkovaní viac kandidátov je lístok neplatný, menej
zakrúžkovať môže.
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. Za ohlasovanie drobných stavieb sa vyberá
správny poplatok 10,- €. V roku 2018 sa začnú vykonávať kontroly pripojenia na kanalizáciu, alebo
dokladov o likvidácií odpadu zo žumpy, alebo platnosti povolenia domovej čističky odpadových vôd.

Dobrovoľný hasičský zbor – ženské družstvo v roku 2017
„Tento rok bol pre nás veľkou výzvou. Trénovať sme začali už v januári, aby sme nepodcenili zimnú prípravu,
keďže nás čakali dve ligy, v ktorých sme chceli bojovať o najlepšie umiestnenie. Koncom Apríla sme zahájili
sezónu a zároveň aj prvé kolo Hornonitrianskej hasičskej ligy (HNHL) v oboch kategóriach, klasickej aj
športovej. Po jemne zmenenej zostave, nám chvíľku trvalo, kým sme sa opäť zohrali. No časom sa ukázalo, že
zmena bola veľmi dobrým krokom vpred. Hneď v prvom kole sme v športovej kategórií získali plný počet bodov,
čo bol úspešný štart sezóny 2017. V HNHL sme sa predstavili aj v roku 2015, vtedy však nie moc úspešne a tak
sme si dali v lige na chvíľku pauzu. V tomto roku sme sa chceli umiestniť v top 3 a to sa nám aj nakoniec
podarilo. Počas jedenástich kôl sme sa snažili vydať zo seba maximum a podať čo najlepšie výkony. Nie vždy to
bolo všetko podľa našich predstáv, no aj neúspech patrí k športu a každá jedna chyba nás posunula ďalej a utužila
kolektív. Na začiatku roka sme si dali dva ciele. Prvým bolo dosiahnuť v športovej kategórií výslednú 15-ku
a druhým bolo dostať sa medzi najlepších z najlepších a postúpiť na Slovenský superpohár, na ktorom sa stretnú
najlepšie tímy z jednotlivých hasičských líg na Slovensku. Nová športová mašina, ktorú sme vďaka pomoci obce
získali, nás zo začiatku vedela poriadne ponaháňať po ihrisku, kým sme si na ňu zvykli. Časom sme sa zohrali aj
s technikou, prišli zranenia, ktoré nás opäť vrátili na začiatok. Nedarilo sa nám istú dobu dosahovať to, čo sme
chceli. V 15-kový čas sme už aj prestali dúfať, no prišla súťaž v Kolačne, kde sme išli obhajovať putovný pohár
za šport. Pred touto súťažou nás čakalo ráno ešte jedno ligové kolo, na ktorom sa nám nedarilo a tak sme si
povedali že ideme naplno. To sa nám vyplatilo a vysnívaný čas v športovej kategórií padol práve na tejto súťaži.
Putovný pohár sme s časom 15,98 s (15,72) obhájili a ak sa nám ho podarí obhájiť aj na budúci rok, bude nám už
patriť natrvalo. V klasickej kategórií sa nám podarilo tento rok pár pekných časov a najväčším prekvapením pre
nás bolo ocenenie za najrýchlejší útok z ligy, ktorý práve v tejto kategórií patril nám a to s časom 19,44 s. Pre
porovnanie, klasická kategória sa behá s hrubými hadicami a slabšími mašinami, takže časy sú o niečo vyššie ako
v tej športovej, kde sa beháva s tenkými hadicami a so silnými strojmi. Okrem najrýchlejšieho útoku v lige nám
patril v tejto kategórií aj najrýchlejší prúdar, ktorého si vybojovala naša ľavá prúdarka Siska s časom 19,35 s.
Športová kategória nám priniesla ocenenie za najrýchlejší ligový prúd, ktorý patril Veronike z Dežeríc, ktorá nám
vypomáha keď nemáme prúdarku a práve s nami sa jej podarilo získať ocenenie s časom 16,16 s. V oboch
kategóriách nám celkovo patrilo ligové 2.miesto a vďaka tomuto ligovému umiestneniu sme postúpili na
Slovenský superpohár. Ako sme spomínali na začiatku, tento rok sme skúsili aj druhú ligu a to Slovensko
moravskú hasičskú liga (SMHL). Tu sme sa stretli s veľmi silnou konkurenciou ženských tímov. SMHL sa
beháva iba v športovej kategórií, no úrovňou je táto liga podstatne vyššie a tak sme mali čo robiť, aby sme sa
udržali v prvej polovici. Veľa sme sa naučili. A ako sa hovorí, učiť sa treba od tých najlepších. Skončili sme na
peknom 5. mieste v SMHL. Posledná súťaž, na ktorej sme tento rok reprezentovali obec, bol spomínaný
Slovenský superpohár v Kútoch, kde sme túžili skončiť v prvej desiatke. Obsadili sme veľmi pekné 9. miesto
a opäť sme ukázali, že sme veľmi dobrý kolektív. Celkovo sme získali 40 pohárov + 6 putovných. Z toho 17 bolo
za 1.miesto, 13 za 2.miesto, 8 za 3.miesto a 2 za účasť. Tento rok nás opäť podporili: Albert auto s.r.o. – Vladimír
Vážny, Vladimír Líška, Orva color – Martin Vážan, Kontakt – Lipovský, Auto Moto – Bencel, Ján Vida, Mudr.
Gombarčíková, Globál s.r.o., Termal – Perina, JK Mitani Kocurany, MVDr. Milan Sarvaš, Ján Goga, manželia
Ujhelyioví, Ing. Vojtech Čičmanec, Jana a Ivan Čičmancoví, Martin Gurin, Ladislav Centar, Andrea
Cachovanová, DHZ Oslany, DHZ Čereňany. Za podporu ďakujeme obci Kocurany a poslancom OZ“.
Príspevok do Kocuranskeho hlásnika napísala Ivana Čičmancová.

Úspešné ženské družstvo DHZ Kocurany
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Pohárová zbierka za rok 2017

Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce
www.kocurany.sk
e-mail: obec@kocurany.sk

