Pre občanov obce Kocurany
číslo: 1/2019

906 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi,
na základe schválenia obecného zastupiteľstva, v piatok 22.3.2019 o 18.00 hod. do kultúrneho domu.
Program bude nasledovný:
1) Otvorenie
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2018
Výsledok hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
3) Schválený rozpočet na rok 2019
Investičné zámery v roku 2019
4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2019
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2019“
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 23. marca 2019 o 15.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany.
Program stretnutia: - Otvorenie, privítanie prítomných
- Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2018,
hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
- Informácia o novom Lesnom hospodárskom pláne na roky 2019 - 2028
- 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“
Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2019
- Zber vriec s plastami bude: 12.4., 10.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 11.10., 8.11. a 6.12.2019
- 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
- Zber nápojových a kovových obalov-oranžové kontajnery, patria sem: 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!!!
Poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu na skládku bude podľa
vypočítaného koeficientu 33,81 % s platnosťou od 1.3.2019 do 29.2.2020 v sume 8,- €/t.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuálny počet obyvateľov k 31.12.2018 je 530 obyvateľov
Do roka 2018 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 530, z toho bolo 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. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2018 bol 530, z toho
bolo 264 mužov a 266 žien. K 28.2.2019 je stav 528 obyvateľov, 262 mužov a 266 žien.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 2. zasadnutí OZ volebného obdobia 2018 – 2022 dňa 23.1.2019 poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali
žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu a pripravenosť kultúrnych podujatí a to fašiangy a koštovku
destilátov. V bode rôzne starosta informoval prítomných o pripravenom Dotazníku pre občanov, ktorým by sa
aktualizoval rozvojový program obce a zároveň poznal názor občanov na plánované investičné zámery, ďalej
boli prítomní informovaní o výsledku verejnej súťaže na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu z obce
Kocurany, víťazom sa stala firma T+T s.r.o. Žilina, starosta informoval o fungovaní stavebného úradu v obci,
kde odbornú činnosť od roku 2019 vykonáva pre obec Kocurany Ing. Vladimíra Richterová, ktorá bude
zabezpečovať výkon stavebnej činnosti, ohlasovania drobných stavieb, výrub stromov a ochranu ovzdušia každú
stredu v nepárny týždeň v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. priamo na obecnom úrade Kocurany. Zo strany
poslancov bola vznesená požiadavka na úpravu autobusového spoja s posunom 15.30 hod. na 15.40 hod. Vo
februári bolo rokovanie 20.2.2019, kde poslanci prerokovali žiadosti ohľadom prenájmu bytov, schválili
smernicu o odmeňovaní a zobrali na vedomie smernicu o verejnom obstarávaní. Prítomní boli informovaní o
úspešnom projekte na dotáciu na projekt „Opatrovateľská služba v obci Kocurany“ a jeho implementácií, v
ďalšom bode schválili výpoveď Nájomnej zmluve č.1539 na nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku, medzi Obcou Kocurany a Roľníckym družstvom podielnikov Koš z roku 2015, ktorá
bola uzavretá na obdobie od 1.7.2015 do 30.6.2020. Poslanci boli oboznámení s výsledkom hospodárenia
podniku Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2018 a schválili hospodársky výsledok zisk vo výške 2 118,32 €.
Hospodársky výsledok rozdelili na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 105,92 € a sumu 2 012,40 €
použiť na pokrytie straty minulých rokov. Počas ďalšieho rokovania sa oboznámili so správou hlavnej
kontrolórky za rok 2018 a s pripravenosťou kultúrnych podujatí. V rôznom starosta informoval o vyhlásení
výzvy na poskytnutie dotácie na program Podpora rozvoja športu v roku 2019, podprogram č.4 – nákup športovej
techniky. Poslanci schválili zapojenie sa do výzvy na výstavbu exteriérových fitnes prvkov v počte 8 kusov pri
možnej dotácii 6 000,00 € a spolufinancovaní zo strany obce min. 5 %. Starosta informoval o žiadosti o zmenu
územného plánu obce Kocurany v lokalite Nižovec v súkromnom vlastníctve. Poslanci obecného zastupiteľstva
sa oboznámili s platným Územným plánom obce. Obec ako orgán ÚP preskúmala v zmysle § 30 zákona č.
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku aktuálnosť územnoplánovacej dokumentácie a posúdila
platný ÚPN obce Kocurany ako aktuálny, bez potreby súčasného obstarania Zmien a doplnkov. Starosta
informoval aj o stretnutí s projektantom dopravných komunikácií ohľadom možnosti, podmienok a realizácie
napojenia účelovej komunikácie na Pieskovni na cestu 3. triedy číslo III/1776. Na ostatnom rokovaní obecného
zastupiteľstva 20.3.2019 poslanci prerokovali žiadosti občanov ohľadom nájomného bývania, oboznámili sa s
výsledkami dotazníkového prieskumu od občanov, na základe ktorého stanovili uskutočnenie investičných
zámerov pre rok 2019. Odsúhlasili termín a program verejného stretnutia s občanmi obce v piatok 22.3.2019 o
18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany a prerokovali pripravované kultúrne podujatia na ďalšie obdobie.
Budovanie kanalizačných prípojok
Pri budovaní kanalizačných prípojok je naša obec stále na poslednom mieste v počte napojenosti občanov na
verejnú kanalizáciu. Od vybudovania kanalizácie uplynulo viac ako tri roky, a preto vodárenská spoločnosť začne
s vykonávaním kontroly napojenosti a u nepripojených domácností budú kontrolovať potvrdenia o zákonnej
likvidácií splaškov zo žúmp. Aj touto cestou vás chceme vyzvať, aby ste realizovali pripojenie svojich rodinných
domov na kanalizáciu, čo sme sa zaviazali aj podpisom zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na kanalizáciu. Pred
budovaním domovej kanalizačnej prípojky je potrebné ohlásiť drobnú stavbu na obecnom úrade Kocurany,
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 navštívite Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, kde podpíšete zmluvu o stočnom. Pripojením na
kanalizáciu sa vyhneme nepríjemnému preukazovaniu likvidácie obsahu žúmp, ale zároveň chránime aj našu
prírodu a spodné vody.
Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2019.
Apríl

- stavanie Mája s občerstvením a hudobným programom

Termín: 30.4.2019

Máj

- výstup na Maguru – XIII. ročník
- Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.
- vychádzka do prírody, stretnutie susedných katastrov Šútovce, Banky, Máčov

Jún

- detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti
návšteva družobnej obce – Lukoveček

Termín: 4.5.2019
Termín: 12.5. 2019
Termín: 18.5.2019

Termín : 2.6.2019
Termín: 29.6. - 30.6.2019

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sa dozviete z obecného rozhlasu, z web stránky obce a plagátov.

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018
Na 32. zasadnutí OZ dňa 13.12. 2017 bol schválený rozpočet obce na rok 2018 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet bol postavený ako vyrovnaný. Posledná zmena rozpočtu
bola uskutočnená 10.10.2018. Celková výška rozpočtu sa zmenila nasledovne:
Príjmy v €:
schválené upravené čerpanie
Výdavky v €:
schválené upravené čerpanie
podielové dane
92.000 106.553 106.553
energie
14.000 14.104
12.909
poplatky za odpad 12.500 12.500 11.992
poplatky, služby
22.350 25.019
19.653
poplatok za psa
520
520
461
poistenie majetku
960
960
959
daň z nehnuteľnosti 21.400 21.400 20.954
nákup strojov, mat.
10.500 13.479
8.963
poplatky a úhrady
2.210 2.410
1.946
správa obce
60.500 55.541
45.116
prenájom majetku
92.850 91.633 89.335
odvody
15.500 16.490
13.765
úroky
100
505
505
príspevok SoCÚ
2.500
1.853
1.767
transfery zo ŠR
800
1.811 1.811
vývoz odpadu
15.000 15.000
12.408
kapitálové príjmy
57.530
8.000 8.000
kultúra, šport, hasiči 11.200 16.210
11.303
ostatné príjmy
3.090
3.390
2.542
splátky úveru
57.700 60.932
58.870
príjem FO
141.000 12.154
1.656
kapitálové a FO
213.790 41.260
11.500
Spolu:
424.000 260.876 245.755
424.000 260.876
197.212
Rozdiel: 48.543,- €
Celkové príjmy boli vo výške 245.755,- € a schválený rozpočet po úprave vo výške 260.876,- €, t.j. 94 % plnenie.
Celkové výdavky boli vo výške 197.212,- € a schválený rozpočet po úprave 260.876,- €, t.j. plnenie 76 %.
Ako sme triedili odpad v roku 2018
20 01
ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU
20 01 01 papier a lepenka

V 2018 / kg
3 975

20 01 02

sklo

7 960

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

1 140

20 01 04

obaly z kovu

0

20 01 05

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

0

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

0

20 01 11

textílie

20 01 13

rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,

0

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

380

20 01 25

jedlé oleje a tuky

66

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

174

20 01 33

batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti

500

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia

540

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

37 000

20 01 39

plasty

6 100

20 01 40

kovy, meď, mosadz, bronz, hliník, olovo, zinok, železo

0

20 01 41

odpady z vymetania komínov

0

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

0

20 03 01

zmesový komunálny odpad

96 030

20 03 07

objemný odpad

18 200

20 03 08

drobný stavebný odpad

0

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

0

Spolu všetkých vyzbieraných
Spolu vše tkých zhodnote ných

744

6

172 835
58 431

Ohliadnutie za históriou – 80 rokov od zasvätenia kaplnky Panne Márii
Uprostred dediny stojí malá kaplnka so zvonicou. Občania si ju postavili v roku 1928 a v roku 1930
prevzal starosť o kaplnku obecný úrad. Dvojkríž na vežičke kaplnky vykoval obecný remeselník Michal Hianik .
Následne bola dňa 31. augusta 1931 spísaná darovacia zmluva medzi Obcou Kocurany zastúpenou Pavlom
Briatkom - starostom, Jozefom Antalom - notárom, ďalej Zuzanou Klincovou r. Škrípalovou z Kocurian ako
darujúca a na druhej strane Rímsko-katolíckou cirkvou obce Kocurany, zastúpenou K.A. Medveckým prepoštom
a obyvateľom Bojníc ako obdarovaným. „Menovaní darujúci týmto do daru dávajú večite a neodvolateľne v obci
Kocurany sa nachádzajúce a v pkn. vložke č. 1, m.č. č. 106/2 pod B.1 na meno Obec Kocurany uvedenú celú
nemovitosť, ďalej v pkn. vložke tejže obce číslo 15 m.č. 106/1 na meno Zuzany Klincovej r. Škrípalovej
zaznačenej nemovitosti 1/50-inu tam, kde si to stránka i nátura vyznačili.“ (Výrok z darovacej zmluvy). Ako
svedkovia na zmluve sú podpísaní Ján Hraňo, 31-ročný roľník a Jozef Čičmanec, 36-ročný roľník, Kocurany.
Z úcty k svätému Václavovi ju dňa 28. septembra 1931 vysvätil bojnický prepošt Karol Anton
Medvecký a od toho času sa tu v deň svätého Václava konala každoročne pobožnosť. Vyzdobili ju obrazmi
kúpenými na jarmoku. Po vzniku Slovenskej republiky (v roku 1939) bola kaplnka zasvätená Panne Márii
a odvtedy tam na jej počesť bývajú v septembri pobožnosti. V kaplnke sa pravidelne ručne, pomocou lana zvonilo
a medzi posledných zvonárov patrili nevidiaci Martin Šimko, Jozef Bránik a Štefan Kliniec.
Na kaplnke sa začal prejavovať
ubehnutý čas, a tak sa začali realizovať
potrebné rekonštrukčné práce. V septembri
2012 bola položená nová krytina
s oplechovaním, následne boli vymenené
okná za nové drevené izolačné, v decembri
2012 bola urobená kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov. V roku
2013 pokračovali práce na vonkajšej
fasáde, bol natretý drevený obklad,
osadené kované mreže na okná, osadený
nový soklový obklad, odizolované základy
stavby a obnovili sa vnútorné omietky.
Na financovaní jednotlivých prác a materiálov sa podieľali cirkev, obec, občania a súkromné osoby. Celkový
náklad rekonštrukcie kaplnky bol 6.170,87 €. Kaplnka bola opätovne posvätená na svätej omši dňa 8.9.2013
pánom farárom Jozefom Meškom.

Divadelné predstavenie Mrázik

Mikuláš pri rozdávaní darčekov

Vianočné trhy – stánok s ozdobami

Fašiangy 2019 – fašiangový sprievod masiek po obci navštívil každú
domácnosť a podľa želania zahral fašiangy a pieseň do tanca s hudobníkmi
pod vedením Jozefa Baláža. Po skončení sprievodu bol v sále kultúrneho domu pripravený hudobný program
folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca Brusna, ktorý vyvrcholil pochovávaním „Basy Rózy“. Pre návštevníkov
boli pripravené pečené klobásy a jaternice, tlačenka a ďalšie pochutiny a nápoje.
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