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Pozvanie na letné odpoludnie do športovo – oddychového areálu

Vitaj leto v Kocuranoch - 6. júla 2019
16.00 h Letné Kocurany deťom

Divadlo NAtraKY s rozprávkou Ako namaľovať dúhu
Detská minidisco s maskotom / Rozprávkový svet

17.00 h Letné Kocurany Kocuranom
Heligonkári spod Kľaku 
Spev moderátora v prestávke

19.00 h Kocurany všetkým
Xoana škola tanca s ukážkou / Hawai

Spev Vojtech Bartko

19.30 h Kapela Brill – letná veselica

24.00 h Koniec podujatia

Celé podujatie bude moderovať Vojtech Bartko.

Počas podujatia budú pripravené pochutiny (palacinky, langoše, hot-dog, moravská kyselica...) i niečo od smädu.

Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2019 
- PLASTY - Zber otvorených vriec s plastami bude: 19.7., 16.8., 13.9., 11.10., 8.11. a 6.12.2019
- JEDLÉ OLEJE A TUKY - Zber sa vykonáva priebežne, uzatvorené plastové nádoby s olejom prineste na úrad
- ŠATSTVO - Zber šatstva a obuvi je umožnený do kontajnera pred obchodom Koruna s.r.o.
- SKLO - Zber skla je umožnený do pristavených zelených 1100 l kontajnerov
Kontajnery sú rozmiestnené na týchto stanovištiach: - autobusová zástavka v hornom konci

 - autobusová zástavka na pieskovni
 - predajňa Koruna
 - pred športovým areálom
 - pred cintorínom
 - pre bytovými domami

Nevhadzujte do kontajnerov drôtené sklo a autosklá. 
– NÁPOJOVÉ A KOVOVÉ OBALY - Zber je umožnený do oranžových kontajnerov a patria sem: čisté
nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené skratkou C/PAP,  TETRAPACK,
Tetra Pack, Tetra Pak, ďalej 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!!!



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
začína  s  vykonávaním kontrol  napojenosti.  U  nepripojených  domácností  sa  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  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 a
spolu so Žiadosťou o pripojenie na verejnú kanalizáciu navštívite Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, kde
podpíšete zmluvu o stočnom. Pripojením na kanalizáciu sa vyhneme preukazovaniu likvidácie obsahu žúmp, ale
zároveň si chránime aj našu prírodu a spodné vody.  Za ohlásenie drobnej stavby na obecnom úrade sa platí
správny poplatok 10,- €.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na  5.  zasadnutí  dňa  17.4.2019  poslanci  obecného  zastupiteľstva  prerokovali  žiadosti  doručené  obecnému
zastupiteľstvu,  venovali  sa  vyhodnoteniu  verejného  stretnutia  s  občanmi  obce  22.3.2019,  oboznámili  sa  so
Záverečným účtom obce  Kocurany za  rok  2018,  so  stanoviskom audítora  a  hlavnej  kontrolórky  a  schválili
Záverečný účet obce Kocurany za rok 2018 bez výhrad. Poslanci v ďalšom bode rokovania schválili Smernicu
o vedení účtovníctva. V rámci investičných činností poslanci brigádnicky vybudovali oplotenie športového areálu
a upravili plochy po budovaní kanalizačnej prípojky výsevom trávy. V rámci odkanalizovanie obecných budov
bolo zrealizované dokončenie  kanalizačnej  prípojky v športovo-oddychovom areáli,  čo pozostávalo hlavne v
oprave zámkovej dlažby na celom úseku vstupu do areálu v náklade 1.482,- €, odkanalizovanie budovy obecného
úradu a kultúrneho domu v náklade 1.650,-  € a odkanalizovanie  budovy bývalej  školy v náklade 1.406,-  €.
Odkanalizovanie budov obce bolo zrealizované Obecnými službami Kocurany s.r.o. v celkovej sume 4.538,- €.
Poslanci sa zaoberali prípravou  kultúrnych a športových podujatí a to stavanie mája – 30.4.2019,  Deň matiek
12.5.2019 a  vychádzka do prírody 18.5.2019 obcí Šútovce – Banky – Máčov – Kocurany.  Dňa 17.5.2019 sa
konalo 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, poslanci prerokovali žiadosti občanov ohľadom prideľovania bytov
a  predlžovania  nájomných  zmlúv,  starosta  informoval  prítomných  o  vypracovanej  štúdií  na  výstavbu
multifunkčnej budovy, pozostávajúcej z priestorov materskej škôlky s počtom detí do 15, s požiarnou zbrojnicou
a obecným múzeom. Poslanci schválili zadanie na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane
rozpočtu  stavby a  výkaz  výmer.  Podľa  finančnej  náročnosti  sa  bude  stavba  realizovať  etapovite,  a  preto  aj
projektová dokumentácia bude riešená v etapách a min. pre dva stavebné objekty. V ďalšom starosta informoval
prítomných o návšteve obce Lukoveček a rokovaní s novou pani starostkou a místostarostom. Potvrdil sa termín
návštevy  v  Lukovečku  v  dňoch  22.  a  23.6.2019  a  recipročná  návšteva  v  Kocuranoch  bude  v  dňoch  24.  a
25.8.2019. V závere rokovania starosta informoval prítomných o doručení oznámenia z úradu vlády SR, v ktorom
obci oznamujú odporučenie na priznanie dotácie v sume 3.000,- € z programu Podpora športu 2019, do ktorého sa
obec zapojila projektom Cvičíme v každom veku pre zdravie. Vzhľadom na poníženie čiastky dotácie poslanci
schválili realizovať projekt s úpravou a to inštaláciou šiestich prvkov namiesto pôvodných 8 prvkov, pričom by
spoluúčasť  nemala  presiahnuť  sumu  2.000,-  €.  Na  7.  rokovaní  obecného zastupiteľstva  poslanci  prerokovali
žiadosti  občanov,  oboznámili  sa  a  zobrali  na vedomie  Výročnú správu obce Kocurany za rok 2018.  Hlavná
kontrolórka obce Ing. Topoľská oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019,
ktorý následne poslanci schválili. Rokovania obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú podľa schváleného plánu a
tak v ďalšom bode schválili „Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019“ nasledovne:

                            21.08.2019,   18.09.2019,   16.10.2019,   13.11.2019,   11.12.2019
V bode  Rôzne  starosta  spolu  s poslancom Petrom Ďureje  informovali  o obhliadke  „komunikácie  Pieskovňa“
ktorej  sa  tiež   zúčastnili  zástupcovia  projektovej  kancelárie  a príslušník  DI  PZ  SR.  Projektová  kancelária
vypracuje  projektovú  ideu.   Predpokladaný  investičný  náklad  bol  odhadnutý  na  cca.  50  tis  Eur.  Idea  bude
predložená na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu, ktoré rozhodne o ďalšom postupe. Súbežne budú písomne
oslovení  dotknutí  vlastníci  nehnuteľností,  ktorých  by  sa  výstavba  komunikácie  dotkne,  lebo  bez  zásahu  do
súkromných pozemkov realizácia nebude možná.



Aktuálny počet obyvateľov k 31.5.2019 je 531 obyvateľov
z toho je 260 mužov a 271 žien. Narodili sa 2 dievčatá a jeden chlapec, zomrelo 5 občanov (3 muži a 2 ženy),
prisťahovalo sa 14 ľudí (3 muži a 11 žien), odsťahovalo sa 11 občanov, z toho 5 mužov a 6 žien. 

Plán kultúrnych a športových  podujatí v roku 2019.

Júl –  Nohejbalový turnaj – trojčlenné družstvá                                                 Termín  : 5.7.2019
          Leto v Kocuranoch – zážitok pre malých i veľkých                                 Termín  : 6.7.2019

   
August –  Futbalový turnaj o pohár starostu a Rozlúčka s prázdninami            Termín: 24.8. 2019  
                 Návšteva z družobnej obce Lukoveček

September – Hody, kultúrny program           Termín: 8.9.2019

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

Investičné zámery obce na najbližšie obdobie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičné zámery obce, ktoré chce pripraviť a zrealizovať. Tieto zámery boli
predstavené aj na verejnom stretnutí s občanmi obce 22.3.2019. Tento plán je možné meniť, dopĺňať a redukovať
podľa finančného krytia a technického zabezpečenia jednotlivých zámerov. V tomto bloku chceme predstaviť
jednotlivé zámery a stav pripravenosti:

– vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie miestnej komunikácií smerom k MITANI

dokumentácia je vypracovaná, vydané je aj stavebné povolenie, pripravuje sa finančné zabezpečenie, aby
mohol byť spustený proces verejného obstarávania dodávateľa stavby

– projektová dokumentácia materská škôlka, požiarna zbrojnica a obecné múzeum

spracovaná štúdia zámeru, pripravuje sa obstaranie dodávateľa projektovej dokumentácie

– osvetlenie sochy Panny Márie na cintoríne – pripravené, bude zrealizované do konca júla 2019

– odkanalizovanie budov obecného úradu a kultúrneho domu, budovy školy, ihriska a WC na cintoríne –
zrealizované v máji 2019

– rekonštrukcia  NN siete  dolný  koniec  v  spolupráci  s  SSD a.s.  Žilina  –  pripravené,  vydané  stavebné
povolenie, realizáciu zabezpečuje SSD Žilina a.s.

– dobudovanie kamerového systému – športový areál, cintorín, bytovky, vstup do obce, web kamera

– oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby DS, nátery obkladov bytovky

zabezpečujeme dodávateľa prác

– projektová dokumentácia na dažďovú kanalizáciu

– energetické zhodnotenie budovy bývalej školy, výmena okien, fasáda, strecha 

– úprava a osadenie autobusovej zastávky na hornom konci – bude sa riešiť súbežne s cestou k MITANI

– dokončiť úpravy na ihrisku v hornom konci,  spevnená plocha základne pre hasičov – pripravuje sa

– vstup do obecného úradu a KD, výmena vchodových dverí, bezbariérový prístup – bude sa riešiť,  obec
bude žiadať dotáciu cez MPSVaR SR

 vybudovanie chodníkov po obci – nie je zatiaľ finančné krytie

 prepojenie chodníkom a zeleňou nového a starého cintorína

 výsadba ovocného sadu

 spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N. 

 vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky

V oblasti  športového vyžitia sa vytvorili  podmienky pre cvičenie žien v kultúrnom dome,  kde pod vedením
trénerky cvičia ženy dvakrát do týždňa PILATES. 

Výzva na zapojenie sa do brigádnickej činnosti 

Obecný úrad Kocurany hľadá na zabezpečenie brigádnickej činnosti záujemcov, ktorí sa môžu prihlásiť
na  obecný  úrad počas  úradných  hodín.  Náplňou činnosti  budú jednoduché  práce,  čistenie  verejných
priestranstiev,  natieranie  farbou,  zametanie,  polievanie  a  iné  drobné  práce.  Pracovná  náplň  a
odmeňovanie bude dohodnuté na osobnom stretnutí. Nástup možný ihneď. Vhodné hlavne pre študentov.
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Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Kocurany
Obec Kocurany na hasičských súťažiach úspešne reprezentuje ženský Dobrovoľný hasičský zbor. Sú zapojení do
Hornonitrianskej hasičskej ligy a tiež aj do Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Vzhľadom na to, že naša obec má
nad 500 obyvateľov, je zo zákona povinná mať aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v prípade potreby (požiaru,
povodne,  ochrane  života  a  majetku)  vie  pomáhať  obyvateľom.  Obec  vyslala  preto  na  preškolenie  osem
dobrovoľných hasičov, ktorí absolvovali odbornú prípravu členov hasičských jednotiek ukončenú certifikátom.
Bude potrebné hasičskú jednotku vybaviť aj materiálne a to nákupom oblečenia a potrebnej výstroje a náradia.
Tieto požiadavky budú zapracované do rozpočtového roka 2020. Obec Kocurany získala protipovodňový vozík,
ktorý obsahuje kalové, vodné a ponorné čerpadlá, elektrocentrálu a protipovodňové vaky. Naši dobrovoľní hasiči
sa v nedeľu 16.6.2019 zúčastnili spoločného cvičenia v Opatovciach nad Nitrou, spolu s DHZ Kanianka, Bojnice,
Opatovce nad Nitrou a Koš. Jednotky po spoločnom nástupe v zbernom dvore a zahájení cvičenia, absolvovali
teoretickú prípravu používania a nasadzovanie  techniky a prostriedkov pri  ochrane pred stúpajúcou hladinou
vody.  Následne sa jednotky premiestnili  k rieke Nitra, kde si  prakticky vyskúšali  postavenie protipovodňovej
hrádze  z  vakov  naplnených  vodou.  Systém  sa  nazýva  „Vodou  proti  vode“.  Jednotky  spoločne  postavili
protipovodňovú hrádzu do výšky 1 m v dĺžke 40 m, čím by sa zabránilo vybreženiu rieky a zaplaveniu okolitého
územia. V spoločných cvičeniach sa bude pokračovať, aby v prípade potreby vedeli DHZ spoločne zasahovať.

Oslavovali sme 20. výročie založenia JDS Kocurany a 15. výročie vzniku speváckej skupiny Hrabovka
Obec  Kocurany  a Jednota  dôchodcov  Slovenska  Kocurany  pripravili  oslavu  20.  výročia  založenia  Jednoty
dôchodcov  Slovenska  v Kocuranoch  a 15.  výročia  vzniku  ženskej  speváckej  skupiny  Hrabovka.  Slávnostný
program bol spojený s oceňovaním dlhoročných a aktívnych členov a kultúrnym programom. „Hlavným hosťom
bola speváčka Maja Velšicová, ktorá bola pri zrode speváckej skupiny a ktorá s radosťou prijala pozvanie aj na
oslavu po 15. rokoch. Svojim vystúpením rozžiarila oči nielen speváčkam z Hrabovky, ale aj ostatným členom
Jednoty dôchodcov v Kocuranoch. Spevácku skupinu tvoria ženy z obce, ktoré majú za sebou už bohaté životné
skúsenosti,  a preto väčšina z nich je už na zaslúženom odpočinku. Svoj voľný čas venujú aj takej ušľachtilej
záľube ako je spev a občas zabŕdnu aj do jednoduchých scénok či prednesov básni. Zámerom združenia Jednoty
dôchodcov bolo a je hlavne vytvárať dobré vzťahy medzi ľuďmi, spolupracovať so štátnymi orgánmi a miestnou
samosprávou,  obhajovať  záujmy a potreby občanov  v dôchodkovom veku.  Obec  pri  tejto  príležitosti  udelila
Ďakovné listy členkám speváckej skupiny Hrabovka a to za aktívny prínos  Srnovej Márií,  Hianikovej Irene,
Adámikovej  Márií,  Šemrincovej  Márií  a  za  dlhoročnú činnosť Ďurejovej  Márií,  Klincovej  Emílií,  Klincovej
Anastázií, Čičmancovej Anne a Adámikovej Gabriele aj za výkon dlhoročnej predsedníčky JDS.
Ďakovné  listy  za  dlhoročné  členstvo  v  JDS  Kocurany  dostali  Brániková  Paulína,  Cachovan  Stanislav,
Čičmancová Mária, Hraňová Žofia, Škandíková Paulína, Brániková Albína a Hrdá Albína.

http://www.kocurany.sk/

