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907 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

 

Aktuálny počet obyvateľov k 31.12.2019 je 534 obyvateľov
Do roka 2019 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 530, z toho bolo 264 mužov a 266 žien. Počas roka
sa narodili 4 deti, 2 dievčatá a 2 chlapci, zomrelo 6 občanov (4 muži a 2 ženy), prisťahovalo sa 19 ľudí (5 mužov a
14 žien), odsťahovalo sa 13 občanov, z toho 5 mužov a 8 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2019 bol
534, z toho bolo 262 mužov a 272 žien.  K 20.3.2020 je stav 529 obyvateľov, 257mužov a 272 žien.

KORONAVÍRUS OPATRENIA

U každého z nás nemusí byť priebeh ochorenia závažný, no
návštevou starého rodiča alebo ťažko chorého príbuzného bez
rúška môže kontakt skončiť fatálne. 
Pre každého je dôležité nosiť rúško a chrániť seba ale aj
ostatných.

OBYČAJNÉ  MYDLO  A  VODA  SÚ  ZÁKLADNÝM  A
NAJEFEKTÍVNEJŠÍM OPATRENÍM. 

Ostrihajte  sebe  i  deťom  nechty  na  rukách.  Molekulárna  štruktúra  mydla  po
kontakte s vodou naruší dvojvrstvový tukový obal kapsuly vírusu a rozkladajú ho
zvnútra.  Ruky  je  potrebné  masírovať  po  dobu  1  minúty.  Oplachujte  takisto,
minimálne 30 sekúnd. Alkoholové dezinfekcie (s min. obsahom alkoholu 60 %)
sú druhotným riešením tam, kde nie je k dispozícii voda. Nakoniec ruky vysušte
jednorázovou papierovou utierkou, alebo vlastným čistým uterákom.

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v SR vás vyzývame, aby ste dôsledne dodržiavali preventívne
opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. 
1.  Znížte  v  tomto  období  kontakt  s  inými  osobami  na  minimum,  vyhýbajte  sa  skupinám osôb,  dodržiavajte
dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.
2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb, (nákup potravín, do práce, autobusom...), nasaďte si rúško,
ktoré zakrýva nos aj ústa.
3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.
4. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky.
5. Ľudia, ktorí majú nariadenú karanténu, musia ju dodržiavať. Za nedodržanie karantény hrozí pokuta 1659€.
6. Ak vám chýba rúško, informujte obecný úrad – zabezpečíme vám.
7. Obec Kocurany až do odvolania ruší organizovanie plánovaných kultúrno-športových podujatí
8. Obec Kocurany zabezpečila ochranné rúška, podľa potreby sú l dispozícií pre občanov. Volajte na obecný úrad.
Podrobnejšie informácie v súvislosti s koronavírusom nájdete na internetovej stránke www.uvzsr.sk a tiež aj na 

úradnej tabuli obce a na stránke obce www.kocurany.sk. Informujeme aj obecným rozhlasom.

Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2020 
- Zber vriec s plastami bude: 10.4., 22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 23.10., 20.11. a 11.12.2020
- 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!!!



Zaregistrovali ste?
Týždenník  MY  hornonitrianske  noviny  uskutočnil  prieskum  nárastu  počtu  obyvateľov  v našom  regióne.
Výsledky  boli  uverejnené  v Regionálnych  novinách  a  najväčší  počet  nárastu  obyvateľov  v okrese  (počet
obyvateľov v roku 2018 a percentuálne vyjadrený nárast oproti roku 2008) mala naša obec Kocurany – 24%.

Plán kultúrnych a športových  podujatí v roku 2020.

Apríl     -  stavanie Mája s občerstvením a hudobným programom                   Termín: 30.4.2020

Máj     -     výstup na Maguru – XIV. ročník        Termín: 9.5.2020
-    Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.                   Termín: 10.5. 2020 
-    vychádzka do prírody spolu so Šútovcami, Bankami a Máčovom                           Termín: 16.5.2020
-    Návšteva  družobnej obce – Lukoveček, Kácení máje                                              Termín: zrušené

Jún     -   Detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti TO Mescalero                       Termín: 7.6.2020
Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sa dozviete z obecného rozhlasu, z web stránky obce a plagátov.

Konanie podujatí bude závisieť od aktuálnej situácie na Slovensku.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 13.  zasadnutí  OZ dňa 22.1.2020 prerokovali  poslanci  prípravu investícií,  kde prioritou sa  stala  príprava
výstavby  multifunkčnej  budovy  MŠ,  požiarnej  zbrojnice  a obecného  múzea.  Prítomní  prejednali  prípravu  a
program stretnutia  s nájomníkmi  bytov  dňa  6.3.2020  o 18,00  hod.  Na  základe  schváleného  plánu  kultúrnej
činnosti sa bude konať 15.2.2020 - Koštovka destilátov a v sobotu 22.2.2020 – fašiangový sprievod s hudbou po
obci.  V ďalšom bol odsúhlasený návrh na zakúpenie drevených krížov na Starý cintorín a pri Beňov. Starosta
obce  oboznámil  poslancov s hospodárením na  úseku  sociálnych  služieb,  kde  obec  zamestnáva  na  čiastočný
úväzok pracovníčku p. Kováčovú. Ďalšie v poradí 14. rokovanie OZ sa uskutočnilo 19.2.2020. Poslanci schválili
VZN č.82/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Kocurany, ktorým sa schvaľuje šírka ochranného
pásma  pohrebiska  od  hranice  pozemku  pohrebiska  v zmysle  platného  územného  plánu  obce.  Prítomní  boli
oboznámení s výsledkom hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2019, kde spoločnosť
realizovala pre obec Kocurany kanalizačné prípojky k budove obecného úradu,  na ihrisko a cintorín a začala
realizovať prípravné práce investičného zámeru vybudovania multifunkčnej budovy. Čistý hospodársky výsledok
po zdanení je zisk 441,07 €. Poslanci schvaľujú hospodársky výsledok zisk za rok 2019 vo výške 441,07 € a
hospodársky výsledok rozdeľujú na tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 22,05 € a sumu 419,02 € použiť
na pokrytie  straty minulých rokov.  Poslanci  sa ďalej  zaoberali  prípravou verejného stretnutia s  občanmi dňa
20.3.2020 o 18.00 hod.  v kultúrnom dome.  Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2019 a
Správu  z kontroly  zameranej  na  kontrolu  vnútorných  smerníc  a kontrolu  VZN  obce,  predložila  hlavná
kontrolórka obce Ing.  Kamila  Topoľská.  Poslanci  vzali  na  vedomie  informácie  o pripravovaných kultúrnych
podujatiach.  V ďalšom bode  prerokovali  poslanci  žiadosti  ohľadom nájomného  bývania,  starosta  informoval
o úrovni  triedenia  komunálnych  odpadov  za  rok  2019  a vypočítanom  koeficiente  vo  výške  32,79  %,  kde
vzhľadom na dosiahnuté percento triedenia bude poplatok za uloženie 1 t odpadu na skládku odpadov na rok
2020 v sume 13,00 €/t. Poslanci schválili dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi z obalov od spoločnosti NATUR-PACK, a.s., ktorého dôvodom je zefektívnenie činnosti a aplikácia
legislatívnych  zmien  a noviel  zákona  č.  79/2015  Z.z.  o odpadoch.  Súčasťou  dodatku  je  aj  Popis  systému
triedeného zberu v obci platný pre rok 2020. Zápisy a uznesenia sú zverejnené na web stránke obce. 

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Kocurany
Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnili v sobotu 29.2.2020.

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1 11. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 72
2. Dobrá voľba 13 12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 23
3. Sloboda a Solidarita 31 15. Kresťansko demokratické hnutie 1
4. SME RODINA 35 17. VLASŤ 3
6. ZA ĽUDÍ 13 19. SMER – sociálna demokracia 63
7. MÁME TOHO DOSŤ! 1 23. Práca slovenského národa 2
9. Demokratická strana 9 25. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 33

Vo volebnom okrsku č.1 v obci Kocurany bolo:

Zapísaných voličov: 439
Obálku odovzdalo: 305
Počet neplatných hlasov:     5
Percento účasti voličov:          69,47 %



     

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019
Na 1.  zasadnutí  OZ dňa 5.12.  2018 bol  schválený rozpočet  obce na rok 2019 v štruktúre  bežné,  kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet bol postavený ako vyrovnaný.  Posledná zmena rozpočtu
bola uskutočnená 16.10.2019. Celková výška rozpočtu sa zmenila nasledovne:
Príjmy v €:        schválené upravené  čerpanie Výdavky v €:         schválené  upravené  čerpanie

podielové dane         106.400   117.435   1117.435      energie                          14.000      15.314         11.797
poplatky za odpad      12.500     12.500       12.393   poplatky, služby            20.100      52.092        41.955
poplatok za psa   520         494            494     poistenie majetku               960           960             959
daň z nehnuteľnosti    21.400    21.400       21.106     nákup strojov, mat.        16.762      17.370         6.230       
poplatky a úhrady         3.050      5.032         3.731      správa obce                    60.462      61.864       56.718
prenájom majetku       93.960    99.350       97.276      odvody                           15.500      19.150       18.509
úroky    450         550            550 príspevok zo ŠR                 813       11.211         9.501
transfery zo ŠR    813    11.211       11.211 vývoz odpadu              13.000      13.000        12.174
kapitálové príjmy                0         200            162 kultúra, šport, hasiči      21.410      19.769        11.379
ostatné príjmy            2.550    26.350        25.709     splátky úveru                57.614      57.665        57.665
príjem FO                           0      6.174          6.174              kapitálové a FO             21.022       32.301       13.234      
Spolu:        241.643  300.696      296.241                                              241.643     300.696     240.121
Rozdiel:  56.120,- €
Celkové príjmy boli 296.241,- €, schválený rozpočet po úprave boli 300.696,- €, t.j. 98,5 % plnenie. Celkové
výdavky boli vo výške 240.121,- € a schválený rozpočet po úprave 300.696,- €, t.j. plnenie 80 %.

Ako sme triedili odpad v roku 2019

Výpočet koeficientu miery separovania za rok 2019
                                                

51348

                          UV
KO

= _____________________________  = 32,79 %
                                                                                  156601

Poplatok za uloženie 1 t odpadu na skládku pre obdobie od 1.3.2020 do 28.2.2021 bude 13,- €.

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU V 2019 / kg

papier a lepenka 

sklo 

755

obaly z kovu 445

textílie 756

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 1

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 40

jedlé oleje a tuky 154

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 205

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 183

batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 1

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti 810

vyradené elektrické a elektronické zariadenia 690

drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

plasty 

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

zmesový komunálny odpad 

objemný odpad 

                             Spolu všetkých vyzbieraných

                            Spolu všetkých zhodnotených

3 401

8 330

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

28 200

6 200

1 360

89 430

15 640

156 601

51 348
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Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Stretnutie vlastníkov lesa bolo naplánované dňa 21. marca 2020 o     16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany, avšak
z dôvodu situácie na Slovensku a hlavne kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu bolo ZRUŠENÉ.
Na stretnutí mali byť prítomní informovaní o činnosti výboru od posledného stretnutia a o hospodárení združenia.
Preto niektoré informácie prinášame na tomto mieste.
V minulom roku sa valné zhromaždenie konalo dňa 23.3.2019. Zúčastnilo sa ho 54 osôb vrátane splnomocnení,
čo bolo 48 760 podielov, t.j. 38,9 %. Výbor pracoval v zložení Ing.Vojtech Čičmanec, Ľudmila Hrdá, Ing. Miloš
Perniš, Miroslav Škandík a Štefan Kliniec. Medzi konaním valných zhromaždení sa výbor zišiel celkom 3 krát. 
Boli vypracované ročné uzávierky Lesného a pozemkového združenia v Kocuranoch, Výkaze o ťažbe dreva a
vyhodnotenie  Ročného plánu za  rok 2019,  ktoré  boli  zaslané na Okresný úrad,  odbor  pozemkový a  lesný a
Lesnícke národné centrum. Činnosť odborného lesného hospodára vykonáva Jozef Hatváni. O ťažba palivového
dreva  prejavilo  záujem  celkom  26  ľudí,  skutočnosti  ťažilo  18  ľudí,  ktorí  za  drevo  zaplatili  do  pokladne
Združenia. Všetko vyznačené drevo bolo vyťažené. Ťažba prebiehala v lesnom celku 582. 

Vyťažilo sa celkom:     Jelša –   28,35 m3
                                      Hrab –  40,77 m3
                                      Spolu – 69,12 m3

Ťažba v roku 2020 bude  pokračovať na  vyznačených parcelách  lesným hospodárom.  Žiadame  záujemcov  o
palivové drevo, aby svoj záujem nahlásili členom výboru do 30.6.2020. Ťažba sa bude realizovať do 30.9.2020.
Žiadame o dodržanie termínov.

Hospodárenie v roku 2019 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2019

Zostatok v pokladni k 1.1.2019 – 2.632,42 eur

Príjem do pokladne v roku 2019 -          3.492,42 eur

Výdaj z pokladne v roku 2019 -                529,64 eur

Zostatok v pokladne k 31.12.2019 –       2.962,78 eur - stal sa príjmom do pokladne na rok 2020.

Luciin príbeh a Mikuláš                  Vianočné trhy – účinkujúci                     Vianočné trhy

Vianočné trhy – deti v koči              Vianočné trhy                                          Fašiangy 2020

V závere roka si deti pozreli v kultúrnom dome Kocurany divadelné predstavenie Luciin príbeh a potom dostali
od Mikuláša, anjela i čerta mikulášske balíčky.  Záverečným podujatím v roku 2019 boli vianočné trhy,  kde s
programom vystúpili ženy z Hrabovky, deti z MŠ Opatovce n.N. a FS  Košovan z Kanianky. V tomto roku vo
februári sme pokračovali fašiangovým sprievodom masiek po obci, hudobný sprievod zabezpečil Jozef Baláž.

http://www.kocurany.sk/
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