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905 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

 
Na cintoríne k domu smútku postavené sociálne zariadenie  Aj deti z bytových domov sa dočkali detského ihriska

Spoločná fotografia zo stretnutia obyvateľov obcí Kocurany, Šútovce, Banky, Máčov 26.5.2018



O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Poslanci obecného zastupiteľstva sa pravidelne stretávajú na rokovaniach ráz mesačne, aby riešili problémy vo
svojej kompetencií. Na 33. zasadnutí dňa 31.01.2018 prerokovali žiadosti občanov, investičné zámery na rok
2018 ako prípravu kultúrnych a športových podujatí. Ďalšie 34. zasadnutie sa konalo v posledný februárový
deň.  Dôležitým  bodom  35.  zasadnutia  dňa  21.3.2018  bolo  okrem  prerokovania  žiadostí  od  občanov  aj
schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany.  Vďaka komunitnému plánu sa nám bude
dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam,
kde je to potrebné a dôležité.  Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov
obce. Dokument bol zaslaný aj na trenčiansky samosprávny kraj. Na 36. zasadnutí boli schválené úkony pri
nakladaní  s  majetkom obce  a  to  schválenie  uzatvorenia  ZMLUVY  č.  M/890/116/15  o  budúcej  zmluve  o
zriadení vecného bremena na  parc. č.1123/1 a parc. čísla 1609/1 a 1609/2 z dôvodu vybudovanej elektrickej
prípojky k novému Vodojemu Kocurany 100 m3 spoločnosťou STVS a.s. Banská Bystrica, za čo spoločnosť
zaplatí obci 3.345,- €. Ďalej bola schválená  Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000480-00 a
Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000481-00 so Stredoslovenskou distribučnou a.s. Žilina. Zmluva hovorí o
využívaní  podperných bodov na uchytenie  vedenia  verejného osvetlenia,  obecného rozhlasu a kamerového
systému.  V  obidvoch  prípadoch  sa  jednalo  o  bezplatné  plnenie.  Poslanci  vyhodnotili  verejné  stretnutie  s
občanmi obce dňa 23.marca 2018, prerokovali investičné zámery na rok 2018 a venovali pozornosť príprave
kultúrnych a športových podujatí s dorazom na oslavy 905. výročia osláv I. písomnej zmienky o obci. Májové
37. zasadnutie sa konalo 16.5.2018 a poslanci schválili Záverečný účet obce Kocurany za rok 2017 bez výhrad.
Aj hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom dokument schváliť bez výhrad. V ďalšom bode boli prítomní
oboznámení s čerpaním rozpočtu k 31.3.2018 a s návrhom I. úpravy rozpočtu. Poslanci prijali uznesenia vo
vzťahu ku komunálnym voľbám do orgánov samosprávy, o ktorých informujeme v samostatnom článku. 37.
zasadnutie OZ sa konalo 20. júna 2018 a opäť boli prerokované žiadosti občanov, schválený zápis do kroniky
obce za rok 2017 a pozornosť bola venovaná aj vyhodnoteniu osláv obce a návšteve priateľov z družobnej obce
Lukoveček.  V  rámci  informácií  o  investičnej  činnosti  boli  prítomní  informovaní  o  dokončovaní  stavby
sociálnych  zariadení  na  cintoríne,  o  ukončení  verejného  obstarávania  na  zhotovenie  detského  ihriska  pri
bytovkách.  Víťazom  súťaže  sa  stala  firma  Playsystém  Košice.  Prítomní  boli  oboznámení  o  zámere
Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina realizovať stavbu „11288 – Kocurany – Dolný koniec – Rekonštrukcia
NN siete“. Ku stavbe budú potrebné obecné pozemky EKN č.218, EKN č.76, EKN č.212 a EKN č.211/1 v
celkovej výmere 38 bm, na čo bola predložená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Odplata
za zriadenie vecného bremená bude stanovená na základe znaleckého posudku. Grant  Nadácie Tatrabanky,
ktorý podal  Michal  Čičmanec  pod názvom „Miesto kde žijem“ v sume 375,-  € bude použitý na osadenie
informačných  tabúľ  do  autobusových  zastávok  obce.  Starosta  informoval  o  doručenom  „Rozhodnutí  o
neschválení  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok“  z  Pôdohospodárskej  platobnej  agentúry,  kde  obec
žiadala v rámci Programu rozvoja vidieka finančné zdroje na výstavbu chodníkov po obci Kocurany. V závere
rokovania poslanci schválili plán zasadnutí OZ na II. polrok 2018 nasledovne: 25.7., 12.9., 10.10. a 7.11.2018.
Ostatné 39. zasadnutie sa uskutočnilo 25.7.2018. Boli prerokované žiadosti občanov ohľadom nájomných bytov
a tiež o zámene nehnuteľností.  Poslanci schválili  plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na II.  polrok
2018.  V  ďalšom  bode  starosta  oboznámil  poslancov  o vykonanom  audite  individuálnej  a  konso-
lidovanej účtovnej závierky za rok 2017. Audit vykonal nezávislý audítor Ing. Jozef Adamkovič z Topoľčian na
základe Zmluvy o vykonaní auditu za rok 2017. V rámci auditu konštatoval audítor zákonnosť postupov obce
podľa zákona o rozpočtových pravidlách i to, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Kocurany a výsledku jej hospodárenia k 31.12.2017. Podľa názoru audítora, informácie uvedené
vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa
obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Podľa názoru audítora, informácie uvedené v konsolidovanej
výročnej  správe zostavenej  za  rok  2017 sú v  súlade s  konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok  a
konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Budovanie kanalizačných prípojok a kontrola napojenosti na verejnú kanalizáciu
O vybudovanej kanalizácií v obci a povinnosti pripojiť sa na kanalizáciu sme informovali už viackrát. Teraz
však chceme informovať aj o tom, že naša obec je podľa údajov z vodárenskej spoločnosti obcou, ktorá má
najnižšie percento napojenia na kanalizáciu a začnú sa kontrolovať jednak zmluvy o záväzku napojiť sa na
kanalizáciu,  jako aj  spôsob a  legálnosť likvidácie  odpadov zo žúmp a septikov.  Pred budovaním domovej
kanalizačnej prípojky je potrebné ohlásiť drobnú stavbu na obecnom úrade, následne s oznámením k drobnej
stavbe a  žiadosťou ísť na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, kde vlastník nehnuteľnosti 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.  Vybudovanie
prípojky  schvaľuje  pracovník  vodárenskej  spoločnosti.  Odporúčame  pri  budovaní  prípojky  robiť  si
fotodokumentáciu.  U nepripojených  domácností  na  verejnú  kanalizáciu,  sa  budú  kontrolovať  potvrdenia  o
zákonnej likvidácií splaškov zo žúmp spätne 2 roky.



Komunálne voľby 10. novembra 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Obecné
zastupiteľstvo obce Kocurany určilo  v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  predpisov  na  celé  nasledujúce  volebné  obdobie  rokov  2018  -  2022  počet  poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Kocurany v počte 5 a Obecné zastupiteľstvo obce Kocurany určilo v súlade s §
11  ods.  4  písm.  i)  zák.  SNR č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  na  celé
nasledujúce  volebné  obdobie  rokov  2018  -  2022  rozsah  výkonu  funkcie  starostu  obce  Kocurany na  plný
úväzok.  Obecné  zastupiteľstvo  na  základe  §  166  ods.3  zákona  č.180/2014  Z.z.  o  podmienkach  výkonu
volebného  práva  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  a  v  súlade  s
rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke
zákonov SR pod č.203/2018 Z.z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané
dňa 10.novembra 2018  volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto: 

1) volebný obvod č.1 – obec Kocurany
2) volebný obvod č.1 – počet poslancov 5

Volič  môže  voliť  len  v  obci  svojho trvalého pobytu  vo volebnom okrsku,  v  ktorého zozname  voličov je
zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii  svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná
komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací
lístok  pre  voľby do obecného zastupiteľstva  a  hlasovací  lístok pre  voľby starostu  obce  a  prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.  Každý volič  sa  musí  pred  hlasovaním odobrať  do  osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. 

Súťaž „Moja záhradka, môj dom 2018“
V mesiaci marec sme vyhlásili na verejnom stretnutí s občanmi súťaž „Moja záhradka, môj dom 2018“. V
tomto roku sa jedná už 15. ročník súťaže. Celkom bolo odfotených a vystavených 30 predzahrádok a priečelí
domov. Svoj hlas môžete odovzdať na hlasovacom lístku, ktorý dostanete v potravinách Koruna v Kocuranoch.
Každý môže hlasovať iba jeden krát a nástenka s fotografiami je umiestnená v obchode. Posledná možnosť na
hlasovanie bude v sobotu 18.8.2018 počas podujatia Rozlúčka s prázdninami  vo Viacúčelovom športovom
areáli. Následne budú hlasovacie lístky spočítané a stanovené poradie podľa počtu hlasov. Prvé tri miesta budú
odmenené na jesennom verejnom stretnutí s občanmi obce. Ďakujeme, že sa staráte o vzhľad predzahrádok.

Informácie o zbere separovaných zložiek odpadov 
- Zber plastov v neuviazaných plastových vreciach bude: 10.8., 7.9., 5.10., 2.11. a 14.12.2018
- Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva priebežne, uzatvorené plastové nádoby s olejom prineste na úrad
- Zber šatstva a obuvi je možný do kontajnera pred obchodom Koruna s.r.o.
- Zber skla je do rozmiestnených zelených 1100 l kontajnerov na hornom konci, na pieskovni, pri obchode
  Koruna, pri Viacúčelovom športovom areáli, pri cintoríne a pri bytových domoch
-  Nové  kontajnery na  nápojové  a  kovové  obaly,  do  ktorých  patria  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!!!
- Zber starého papiera (okrem kartónov) sa organizuje vyhlásením v obecnom rozhlase za protihodnotu
- Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu bude v mesiaci október a patria sem:
- obaly obsahujúce nebezpečné látky (obaly z olejov, lakov, farieb, mazív),
- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy
  kontaminované nebezpečnými látkami,
- rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy (odovzdávať v nádobách s označením obsahu nádoby),
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky alebo mrazničky v úplnom stave),
- oleje a tuky iné ako jedlé (motorové, syntetické),
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
- batérie a akumulátory,
- vyradené elektrické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (televízory, obrazovky, monitory...),
- zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa uskutoční po vyhlásení v mesiaci september
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Leto s vôňou priateľstva u susedou aj pri príležitosti 905. výročia obce

Futbalisti z Kocurian obsadili tretie miesto na turnaji v Opatovciach nad Nitrou 21.7.2018

Oslavy 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci Kocurany
Čas plynie už dlhé storočia bez rozdielu či je zima alebo teplo, či svieti slnko alebo padá dážď. Tak isto je to aj
počtom rokov od I. písomnej zmienky o obci Kocurany. V tomto roku je to už 905 rokov, čo bola prvýkrát
spomenutá obec Kocurany v zoborskej listine kráľa Kolomana. A keďže okrúhle výročia sa zvyknú oslavovať,
16. júna sa oslavovali aj v našej obci. Pozvanie prijali domáci obyvatelia, naši rodáci, známi a priatelia. Popriať
k jubileu prišli aj priatelia z družobnej obce Lukoveček a tiež starostovia z okolitých obcí. Tento rok má ešte
jedno  jubileum  a  to  je  10.  výročie  od  začiatku  spolupráce  s  obcou  Lukoveček.  K  tomuto  sviatku  bola
symbolicky vysadená pri  bytovkách aj  „Lipka priateľstva“,  ktorú vysadili  starostovia oboch obcí  za účasti
občanov,  hostí  a  ľudovej  hudby Senior  Vtáčnik.  Oslava  sa  konala  v  športovom areáli  a  návštevnici  mali
možnosť  pozrieť  si  bohatý  kultúrny  program  a  tiež  občerstviť  sa  domácimi  špecialitami.  Po  zapálení
slávnostnej vatry si prítomní zaspievali spoločne pieseň Na Kráľovej holi. Spoločenský večer bol potom v réžií
hudobnej skupiny Brill a DJ Dana.

http://www.kocurany.sk/

