Pre občanov obce Kocurany
číslo: 1/2018

905 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na verejné stretnutie,
vážení spoluobčania, na základe schválenia v obecnom zastupiteľstve, pozývame vás na verejné stretnutie s
občanmi v piatok 23.3.2018 o 18.00 hod. do kultúrneho domu.
Program bude nasledovný:
1) Otvorenie
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2017
Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
3) Schválený rozpočet na rok 2018
Investičné zámery v roku 2018
4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2018
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Záver
Veríme, že si svoj čas zariadite tak, aby ste sa stretnutia mohli zúčastniť.
Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa,
výbor zvolený súkromnými vlastníkmi lesných pozemkov v obci Kocurany, rozhodol zvolať stretnutie
vlastníkov v sobotu 24. marca 2018 o 15.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany.
Program stretnutia: - Otvorenie, privítanie prítomných
- Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2017,
hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
- Voľba člena výboru LaPZ v Kocuranoch
- Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
- Diskusia, Občerstvenie
- Záver
Ak by ste sa nemohli stretnutia zúčastniť, môžete niekoho splnomocniť.
Informácie budú aj na stránke www.kocurany.sk v menu „Lesné a pozemkové združenie Kocurany“
Gratulácie ženám ku sviatku MDŽ
V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani
neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Chcel by som Vám
pripomenúť deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich
najdrahších bytostí – Medzinárodný deň žien. O žene môžeme hovoriť ako
o nositeľke života, matke. Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero
podôb. Pravda je, že žena je pilierom domácnosti. Aj výchova detí je
predovšetkým na matkinej hlave. Žena sa dokáže lepšie postarať o malé deti,
starých a chorých, je schopná väčších obetí. Vážme si ženu! Nie je
rozhodujúce, či budeme alebo nebudeme oslavovať MDŽ. Ženy si zaslúžia,
aby sme si ich dokázali uctiť po celý rok.
Milé naše ženy,
prajem Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy, matky a
babičky. Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám
v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné
zdravie. Aby ste nielen 8. marca, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života mali čo najmenej
problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na svojom 31. zasadnutí dňa 24.11.2017 poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosti doručené
obecnému zastupiteľstvu. V ďalšom bode prítomní vyhodnotili verejné stretnutie s občanmi obce konané dňa
27.10.2017. Na základe pripomienok občanov poslanci prijali odporúčania pre starostu obce:
- listom osloviť Správu povodia Váhu ohľadom čistenia Kocurianskeho potoka, hlavne v úsekoch, kde hrozí
zaplavovanie súkromných pozemkov v čase prívalových dažďov
- listom požiadať odbor dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja o umiestnenie dopravnej značky, ktorá
upozorňuje na zvýšený výskyt zveri na chotári
- listom požiadať Stredoslovenskú energetiku – distribúciu o nápravu z dôvodu častých výpadkov elektrickej
energie v obci Kocurany, čím tiež dochádza k poškodzovaniu domácich spotrebičov
Zaoberali sa pracovnými verziami rozpočtu obce na rok 2018 a zmenami vo všeobecne záväznom nariadení
obce o miestnych daniach a poplatku za odpad. Starosta ďalej oboznámil poslancov o vykonanom audite
individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016. Audit vykonal auditor Ing. Jozef Adamkovič z
Topoľčian. Poslanci sa zaoberali pripravenosťou a zabezpečením kultúrnych a športových podujatí do konca
roka. V bode rôzne boli prejednané žiadosti od Centra voľného času v Novákoch a od našich dobrovoľných
hasičiek. Na záver schválili zmluvu o dielo s firmou TENDERnet s.r.o Žilina, na základe ktorej bude obec
oprávnená používať softvér na verejné obstarávanie na zákazky s nízkou hodnotou. Cena licencie je 150,- € na
rok. Na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2017 poslanci prerokovali žiadosti doručené
obecnému zastupiteľstvu, návrh VZN č. 80/2017 o miestnych daniach a poplatku za odpady, v ktorom sú
zapracované zmeny, ktoré sa dotýkajú sadzby za stavby, ktorá sa v obci nemenila pre obyvateľov od roku 2005
– a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Doterajšia sadzba bola
0,05 € za 1m2 a mení sa na 0,07 za 1m 2. Táto zmena je potrebná vzhľadom k ustanoveniam zákona 582/2004
o miestnych daniach a poplatkoch, pretože treba zosúladiť rozdiel najnižšej a najvyššej sadzby za daň zo
stavieb na max. 10 násobok a to najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roka 2024.
Obecné zastupiteľstvo pristupuje k postupnému zvyšovaniu sadzby za daň zo stavieb tak, aby to malo čo
najmenší dopad na zvyšovanie výdavkov pre občanov v rokoch 2017 až 2024. Poslanci boli oboznámení
s dôvodovou správou a analýzou predpokladaného zvýšenia dane pre občanov. Prítomným bol predložený
návrh viacročného rozpočtu na roky 2018-2020, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona počas 15 dní. Rozpočet
na rok 2018 je záväzný a rozpočty na roky 2019 a 2020 sú informatívne. Rozpočet obce je navrhnutý na
rozpočtové položky podľa ekonomickej klasifikácie. Na rok 2018 je rozpočet navrhnutý ako vyrovnaný
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 424.000 €. Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, v ktorom konštatuje, že odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť
rozpočet na rok 2018 a rozpočty na rok 2019 a 2020 vziať na vedomie. Poslanci schválili rozpočet na rok 2018
a rozpočty na rok 2019 a 2020 vzali na vedomie. Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo audítora na rok 2017
Ing. Jozefa Adamkoviča i plán investičných akcií na rok 2018. Hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská
oboznámila poslancov s kontrolnou činnosťou, ktorej súčasťou bola kontrola pokladne, tvorba a čerpanie
sociálneho fondu. V rámci kontrolnej činnosti neboli zistené žiadne nedostatky. Starosta oboznámil poslancov s
príkazom starostu na vykonanie inventarizácie a návrh na zriadenie inventarizačných komisií k 31.12.2017.
Inventarizácia majetku bude vykonaná od 15.12.2017 do 31.12.2017. Poslanci prerokovali a schválili plán
kultúrnych a športových podujatí na rok 2018, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:
- inventarizácia peňažných prostriedkov
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce
- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.3.2018
- kontrola dodržiavania zákona o majetku obcí – prevody a prenájmy majetku obce v roku 2017
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018 poslanci schválili nasledovne:
31.1.2018, 21.2.2018, 21.3.2018, 18.4.2018, 16.5.2018, 20.6.2018
V bode rôzne boli prítomní oboznámení s listom od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská
Bystrica, v ktorom informujú o nízkom napojení obyvateľov na kanalizáciu.
V závere rokovania obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nového farebného stroja A4 a A3 s následnou
možnosťou odkúpenia za 1,- €, jedná sa o digitálne multifunkčné zariadenie bizhub C227 za cenu 42,€/mesačne, plus fakturácia za stranu A4 čiernobielu v sume 0,012 € a farebnú A4 v cene 0,1 € s MeliTech Ján
Meliško, Ulica V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza. Doba prenájmu je 60 mesiacov. V cene je
započítaný stroj v základnej zostave, originálny spotrebný materiál, náhradne diely a servisná práca technika za
servis, vykonaný v rámci bežnej údržby a kontroly zariadenia. Na rokovaní obecného zastupiteľstva v januári
2018 poslanci prerokovali žiadosti občanov ohľadom nájomných bytov. Ďalšiu pozornosť venovali investičným
zámerom pripravovaným v prvej polovici roka a tiež príprave kultúrnych podujatí. Vzhľadom na zmenu
legislatívy v poskytovaní sociálnych služieb bude potrebné prepracovať Komunitný plán sociálnych služieb
obce Kocurany, čo obec zabezpečí u pôvodného spracovateľa za cenu 80,- €. V závere rokovania schválili
prítomní poslanci uznesenia k jednotlivým bodom rokovania.

Budovanie kanalizačných prípojok
V obci bola vybudovaná kanalizácia v roku 2015, ako prvá investícia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a.s. v okrese Prievidza. Celková investícia na vybudovanie kanalizácie v aglomerácií Prievidza, Bojnice,
Opatovce nad Nitrou a Kocurany bola vo výške 13,5 mil.€. Opodstatnenie investície je potrebné preukázať
napojenosťou jednotlivých domácností, kde sa investičná akcia realizovala. Preto ešte niekoľko informácií
ohľadom budovania kanalizačných prípojok. Pred budovaním domovej kanalizačnej prípojky je potrebné
ohlásiť drobnú stavbu na obecnom úrade na predpísanom tlačive, priložiť list vlastníctva a situačný nákres
prípojky. Pokiaľ nemáte potrebné doklady, tieto vám vieme na obecnom úrade pripraviť a vytlačiť. Po ohlásení
drobnej stavby obdržíte od obce oznámenie k drobnej stavbe spolu so žiadosťou na Stredoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, ktorú vlastník nehnuteľnosti osobne odnesie k vodárom, kde podpíše zmluvu o
stočnom. Chceme požiadať občanov, aby si vybavovanie písomných povolení nenechávali na poslednú chvíľu,
ale v kľude, ešte pred realizáciou samotnej kanalizačnej prípojky si všetko pripravili. U nepripojených
domácností na verejnú kanalizáciu, sa budú kontrolovať potvrdenia o zákonnej likvidácií splaškov zo žúmp.
Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2018.
Marec - Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2018
Termín: 23.3.2018
– uvítanie deti do života
Apríl - Stavanie Mája s občerstvením
Termín: 30.4.2018
Máj - výstup na Maguru – XII. ročník hviezdicového výstupu obcí
Termín: 5.5.2018
- Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.
Termín: 13.5. 2018
- vychádzka do prírody spolu s obyvateľmi obcí Šútovce, Máčov, Banky
Termín: 26.5.2018
Čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2017
Na 23. zasadnutí OZ dňa 7.12. 2016 bol schválený rozpočet obce na rok 2017 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet bol postavený ako vyrovnaný. Posledná zmena rozpočtu
bola uskutočnená 13.12.2017. Celková výška rozpočtu sa nemenila.
Príjmy v €:

schválený čerpanie Výdavky v €:

podielové dane
93.300 93.213
poplatky za odpad
12.500 12.199
poplatok za psa
550
483
daň z nehnuteľnosti
19.700 19.368
poplatky a úhrady
4.145
3.738
prenájom majetku
90.750 89.856
úroky
280
156
transfery zo ŠR
2.239
1.657
kapitálové príjmy
53.032
3.532
ostatné príjmy
1.559
1 270
príjem z vlastných peňaž. fondov 106.945
0
Spolu:
385.000 225.772

schválené čerpanie

energie (elektr. voda, plyn)
15.500
poplatky, služby, telefón
38.150
poistenie majetku
960
nákup strojov, materiálu, iné
9.200
správa obce
38.000
odvody do poisťovní, DÚ
14.900
príspevok na spol. úrad Bojnice 1.900
vývoz odpadu
14.500
kultúra, šport, hasiči
7.600
splátky úveru
45.700
investície
198.590
385.000

10.029
30.065
959
5.361
37.356
12.729
1.581
11.179
6.661
41.799
21.690
179.409

Zber separovaných zložiek odpadov
- Zber plastov bude: 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 14.12.2018
- Zber jedlých olejov a tukov: vykonáva sa priebežne, uzatvorené plastové nádoby s olejom prineste na úrad
- Zber šatstva a obuvi: do kontajnera pred obchodom Koruna s.r.o.
- Zber skla: do pristavených zelených 1100 l kontajnerov
- Nové kontajnery na nápojové a kovové obaly, do ktorých patrí: čisté nápojové kartóny od mliečnych
výrobkov a nápojov, podobné obaly označené skratkou C/PAP, konzervy, nápojové plechovky, kovové
obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, vypláchnuté.
Nevhadzujte: polystyrén, znečistené kartóny zbytkami jedál a nápojov, komunálny odpad!!!
Aktuálny počet obyvateľov k 31.12.2017 je 530 obyvateľov
z toho je 265 mužov a 265 žien. Počas roka sa narodili 4 dievčatá, zomrelo 8 občanov (2 muži a 6 žien),
prisťahovalo sa 24 ľudí (10 mužov a 14 žien), odsťahovalo sa 17 občanov, z toho 8 mužov a 9 žien.

Fašiangy 2018
V tomto roku 10. februára sme sa snažili
zachovávať tradície našich predkov. A tak sa
mládežníci obliekli do kostýmov, ktoré zdedili
alebo si požičali od predchodcov. Na čele s
gazdom navštívili každú domácnosť a podľa
želania zahrali fašiang. Za odmenu dostali od
domáceho kúsok slaninky, klobásy, vajíčko
alebo euríčko. Medzitým v športovom areáli sa
pripravovali zabíjačkové špeciality, klobásy,
jelítka, pečené rebierka, či žobrácka kaša.
Pripravené bolo i niečo od smädu. Škoda len,
že koštovať prišlo málo domácich ľudí.
Deti sa potešili najskôr pri rozprávke „Cvrček a mravce“ a potom z príchodu Mikuláša.

Deti sa každoročne tešia na stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku, kde mu môžu zarecitovať,
zaspievať a dostanú mikulášsky balíček. V minulom roku 10. decembra komisia kultúry a športu pripravila pre
deti aj divadielko pod názvom „Cvrček a mravce“, ktoré zahrali členovia súboru Severka z Prievidze. Po
predstavení prišiel medzi deti Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Deti postupne chodili k
Mikulášovi, ktorý sa spýtal či poslúchali rodičov, či sa naučili nejakú básničku alebo pesničku. Za svoje
výkony boli deti odmenené potleskom a mikulášskym balíčkom. Keď už všetci mali svoj balíček, mohla začať
spoločná zábava, detská diskotéka s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Deti sa dosýta vyskákali, či už samé medzi
sebou, alebo spolu so svojimi rodičmi.
Ešte sa vráťme do predvianočného času
Pred Vianocami sme sa stretli na vianočných
trhoch, pri koledách na námestí pred obecným
úradom. Okrem vianočného punču, koštovky
destilátov, pečenej klobásy, mohli si návštevníci
zakúpiť rôzne ikebany a vianočné ozdoby.

O kultúrny program sa postarali ženy so speváckej
skupiny Hrabovka, deti z materskej škôlky v Opatovciach
nad Nitrou a zaspieval aj Ivan Ožvát, člen opery SND.
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