Pre občanov obce Kocurany
číslo: 3/2019

906 rokov od I. písomnej zmienky o obci

Vianočné trhy spojené s vianočnými koledami
Aj v tomto roku sme sa stretli na vianočných trhoch v obci, ktoré boli spojené s vianočnými koledami. V
programe vystúpili Folklórny súbor Košovan z Kanianky, ženy zo speváckej skupiny Hrabovka a deti z
materskej škôlky z Opatoviec nad Nitrou. Sprievodným programom bola jazda v koči s konským záprahom.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 8. zasadnutí dňa 21.8.2019 poslanci prerokovali žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu o pridelenie
nájomných bytov a tiež žiadosť ohľadom vybudovania komunikácie na Pieskovni, pričom bol na základe
stretnutia s dopravným policajtom, projektantom a zástupcami občanov zhotovený návrh a parametre novej cesty.
Vzhľadom na skutočnosť, že potrebné pozemky nie sú vo vlastníctve obce a súčasní vlastníci nemajú záujem o
majetkové vysporiadanie za účelom výstavby komunikácie, táto požiadavka nebola doplnená medzi investičné
zámery obce Kocurany. Ďalej sa poslanci oboznámili s čerpaním rozpočtu k 30.6.2019 a schválili návrh na
II.úpravu rozpočtu 2019. Prerokovali investičný plán obce, vrátane informácie o pridelení dotácie z programu
rozvoja vidieka na nákup komunálnej techniky s príslušenstvom. Prítomní sa zaoberali pripravenosťou kultúrnych
a športových podujatí a listom pre nájomníkov formou dotazníka, za účelom informovania a zistenia spätnej
väzby. Deviate zasadnutie OZ sa konalo 18.9.2019, starosta predložil Správu o plnení úloh Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Kocurany za rok 2018, Monitorovaciu správu Programu rozvoja obce na roky 2015 –
2022 a informoval poslancov o schválených smerniciach obce. Starosta informoval prítomných o Zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na sumu 97.900,00 EUR, určeného účelovo na nákup malých
zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácii. Poslanci
schválili podanie žiadosti o zaradenie DHZ obce Kocurany do kategórie „C“, predsedu DHZO Kocurany Petra
Ďureje, veliteľa Zdenka Bránika a tiež podanie žiadosti o pridelenie hasičského vozidla IVECO. Starosta
oboznámil poslancov s čerpaním rozpočtu k 30.9.2019 a s návrhom na III. úpravu rozpočtu obce. Poslanci boli
oboznámení s vyhodnotením dotazníka od nájomníkov bytov, ktorý sa zaoberal aj potrebou parkovacích miest
pred bytovkami. Zozbieraných bolo 23 odpovedí. V mesiaci február 2020 plánujeme uskutočniť stretnutie s
nájomníkmi. Ďalšie rokovanie OZ sa uskutočnilo 13.11.2019, kde poslanci prerokovali žiadosti občanov,
oboznámili sa s pracovným návrhom rozpočtu na rok 2020, v návrhom VZN o miestnych daniach a poplatku za
odpad, vyhodnotili verejné stretnutie s občanmi obce dňa 18.10.2019. Na ostatnom rokovaní OZ dňa 11.12.2019
poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2020, príjmy a výdavky v celkovej sume 509.962,- €. Odporúčacie
stanovisko k schváleniu rozpočtu predniesla aj hlavná kontrolórka obce. V ďalšom bode bolo schválené VZN
č.81/2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad. Výška poplatku za odpad sa nemení, ostáva ročný poplatok
23,- €/osobu/rok. Vzhľadom na platnú legislatívu sa upravujú jednotlivé sadzby dane z pozemkov a stavieb tak,
aby bol zachovaný určený násobok medzi daňami. Upravuje sa daň za psa chovaného v rodinnom dome na 5,00 €
a v bytovom dome na 30,- €. Daň za lesné pozemky bude 2,00 %, daň za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe 0,13 €, daň za stavby chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,30 € a
daň za ostatné stavby 0,95 €. Poslanci schválili plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 a plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020 nasledovne: 22.1., 19.2., 18.3., 22.4., 13.5., 17.6. 2020. Ďalej
bol prerokovaný plán kultúrnych a športových podujatí na budúci rok a postup vykonania inventarizácie majetku.
Hlavnými investíciami pre rok 2020 je výstavba multifunkčnej budovy Materskej školy, hasičskej zbrojnice
a obecného múzea, oprava podhľadov, drevených obkladov na obecnom úrade a bytovkách. Na záver zasadnutia
starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť, za celoročnú prácu v prospech obce ako aj za pomoc pri
organizovaní podujatí.
Oznamy

Výzva k parkovaniu vozidiel mimo cesty

Ako bude otvorený obecný úrad počas sviatkov
Obec Kocurany vyzýva občanov, aby svoje motorové vozidlá
Obecný úrad Kocurany bude od 23.12.2019 do
3.1.2020 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky odstavené na okrajoch cesty a miestnych komunikáciach
zamestnancov a vykonávania inventúr majetku.
premiestnili do svojich dvorov, garáži, nakoľko sa znižuje
bezpečnosť cestnej premávky a pri zimnej údržbe sa sťažujú
Vývoz odpadu z obce
Počas sviatkov bude vývoz odpadu z obce podmienky údržby, hrozí poškodenie vozidla mechanizmami
vykonaný v utorok 24.12.2019 a 31.12.2019.
údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuálny počet obyvateľov k 17.12.2019 je 530 obyvateľov,
z toho je 260 mužov a 270 žien. Počas roka sa narodili 2 dievčatá a dvaja chlapci, zomrelo 6 občanov (4 muži a
2 ženy), prisťahovalo sa 15 ľudí (3 muži a 12 žien), odsťahovalo sa 13 občanov, z toho 5 mužov a 8 žien.

Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí v roku 2020.
Predstavujeme rámcový návrh plánu na rok 2020, ktorý sa bude ešte upravovať a dopĺňať.
- Koštovka destilátov - 15.2.2020
- Fašiangový sprievod masiek po obci, pochovávanie basy - 22. 2.2020
- Stavanie Mája s programom - 30.4.2020
- Výstup na Maguru – XIV. ročník - 9.5.2020
- Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov - 10.5. 2020
- Vychádzka do prírody spolu so Šútovcami, Bankami a Máčovom - 16.5.2020
- Návšteva družobnej obce – Lukoveček, Kácení máje - 30.5. - 31.5.2020
- Detský program k MDD – rôzne súťaže pre deti - 7.6.2020
- Rozlúčka s prázdninami, súťaž vo varení - 22.8. 2020
- Hody, kultúrny program – 6.9.202
- Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti - Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov - 11.10.2020
- Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou - 18.10.2020
- Lampiónový sprievod - 1.11.2020
- Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka – rozdávanie darčekov pre deti - 6.12.2020
- Vianočné trhy spojené s koledami - 20.12.2020
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Na 12. zasadnutí OZ dňa 11.12. 2019 bol schválený rozpočet obce na rok 2020 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet bol postavený ako vyrovnaný. Celková výška rozpočtu je
schválená nasledovne:
Príjmy v €:
schválené
Výdavky v €:
schválené
podielové dane
116.975
energie bytovky, tvorba FÚ
21.412
poplatky za odpad
12.500
poplatky, služby
22.113
poplatok za psa
520
nákup strojov, mat.
4.800
daň z nehnuteľnosti
21.400
vývoz odpadu
13.000
poplatky a úhrady
4.190
správa obce
70.703
prenájom majetku
82.310
odvody
17.400
úroky
450
kultúra, šport, hasiči
16.420
transfery zo ŠR
836
splátky úveru
64.226
preddavky energie bytovky
11.650
úroky z úveru
13.388
ostatné príjmy
705
kapitálové výdavky /MŠ/
262.000
finančné operácie
258.426
kapitálové výdavky
4.500
Spolu:
509.962
509.962
Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru žien v Kocuranoch
Rok 2019 nám priniesol niekoľko zmien. Hneď na začiatku sezóny sme sa rozhodli postaviť do zostavy našu mladú
posilu Noriku, ktorá s nami minulý rok poctivo trénovala. Tvrdá práca sa vyplatila, o čom svedčí aj pekná zbierka
ocenení za najrýchlejšie zostreknutý terč. Celkovo bola táto sezóna jednou z najnáročnejších doteraz. Ciele sme si
postavili vyššie ako v predošlých rokoch, čo znamenalo omnoho viac tvrdej driny. Súťažili sme v Hornonitrianskej
hasičskej lige (HNHL) a Slovensko moravskej hasičskej lige (SMHL). Popri tom sme stihli aj nejaké pohárové
súťaže. Z 36 súťaží sme sa postavili na stupienok víťazov 27 krát. Z toho 15 krát na 1.mieste, 8 krát na 2.mieste a 4
krát na 3.mieste. Priniesli sme 9 putovných pohárov. Medzi úspechy patrí aj súťaž v Kolačne, kde sme si pripísali
do zbierky druhý 15-kový čas v športovej kategórií. Zainteresovaní vedia, že čas na úrovni pätnástich sekúnd v
ženskej kategórií patrí k tým vydareným a bez dokonalej súhry kolektívu je priam nemožné ho dosiahnuť. V HNHL
sa beháva klasická kategória s mašinami bez viditeľných úprav. Okrem klasiky sme behali aj športovú kategóriu. V
oboch kategóriách sa nám podarilo zaznamenať najrýchlejšie útoky ligy. Baby si odniesli aj ocenenie za
najrýchlejšie ligové zostreky. Celkovo sa nám podarilo získať 1.miesto aj v klasike aj v športe. V SMHL to už bolo
ťažšie, nakoľko konkurencia bola obrovská a naše výkony neboli to, čo by sme si predstavovali. Celkovo nám
patrilo 7.miesto. Na stupienok víťazov sme sa postavili iba jeden krát v SMHL a to v Svinnej, kde sme sa s časom
16,13 umiestnili na 2.mieste. Aj napriek tomu, že sa nám nedarilo, získané skúsenosti nás posúvali na vyššiu
úroveň. Učili sme sa od najlepších ženských tímov v SMHL. Sezónu sme ukončili na Šišove, kde sme vyhrali a
odniesli si krásneho putovného trpaslíka. Do budúceho roka máme v pláne menšie zmeny a uvidíme, čo nám sezóna
2020 prinesie. Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať obci Kocurany, starostovi a poslancom obecn ého
zastupiteľstva, ako aj všetkým sponzorom, ktorí nás v tomto roku podporili. Napísala Ivana Čičmancová.

Odovzdanie Fitness strojov

Divadelné predstavenie Luciín príbeh a Mikuláš

Názov projektu: Cvičíme v každom veku pre zdravie
Účelové zariadenie: Nákup športovej výbavy
- stroj na ramená
- dvojitý twister
- stroj na brušné svalstvo
- stepper a surf

Aj tento rok sme organizovali stretnutie detí pri vianočnom
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej stromčeku v kultúrnom dome. V úvode si prítomní pozreli
republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019.“ divadelné predstavenie Luciin príbeh a potom prišiel Mikuláš s
čertom a anjelom a rozdali deťom mikulášske balíčky.

Investičná akcia – výstavba materskej školy, požiarnej zbrojnice a obecného múzea
Obecné zastupiteľstvo v rámci investičných zámerov schválilo výstavbu materskej školy, spolu s požiarnou
zbrojnicou a v podkroví s obecným múzeom. K tomuto rozhodnutiu prispel schválený zákon o povinnej
predškolskej výchove a zodpovednosti obce zabezpečiť ju. Po analýze stavu počtu detí, sa začali prípravné práce.
Bola vyhotovená štúdia, začaté územné a už aj stavebné konanie. Po vydaní stavebného povolenia a dokončení
realizačnej projektovej dokumentácie, začneme s prípravou územia a následne stavebnou činnosťou. Predpoklad
zahájenia stavby 03/2020. Dokončenie stavby do jedného roka. Financovanie bude z vlastných a úverových
zdrojov, prípadne z dotačných zdrojov.
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