Pre občanov obce Kocurany
číslo: 2/2020

907 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Komunálna technika pre obec
Ešte v roku 2017 sme sa zapojili cez Program rozvoja vidieka do žiadosti o čerpanie eurofondov, kde sme v rámci
výzvy žiadali dotáciu na nákup komunálnej techniky traktor s vlečkou, čelný nakladač, zadnú radlicu a štiepkovač.
V rámci inej výzvy sme sa uchádzali o grant na budovanie chodníkov po obci, kde sme však neboli úspešní. Pred
koncom minulého roka sme dostali rozhodnutie o úspešnosti projektu na komunálnu techniku v celkovej sume
97.900,- €. V rámci elektronického kontraktačného systému sme vysúťažili traktor John Deer s vlečkou Brantner,
čelným nakladačom a zadnou radlicou. Na konci júna 2020 sme si boli techniku prevziať v Topoľčanoch.
„Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020.“

Traktor John Deer s vlečkou, čelným nakladačom

Na vlečke štiepkovač a vpredu zadná radlica

Celý grant bol bez finančnej spoluúčasti obce, náklad sme mali len na vypracovanie projektu prostredníctvom
spoločnosti Prounion Nitra v sume 5660,- €.
Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2020
- Zber vriec s plastami bude: 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!!!
Vyznačenie parkovacích čiar pred bytovkami

Rekonštrukcia NN siete na dolnom konci
Obec v spolupráci s
SSD Žilina realizuje
výmenu starých el.
stĺpov za nové,
zároveň sa drôty nahrádzajú káblovým
vedením. Rekonštruuje sa sieť od
ihriska po pálenicu.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 15. zasadnutí OZ dňa 22.1.2020 prerokovali poslanci informácie o investičnom zámere výstavby Materskej
školy, hasičskej zbrojnice a múzea, kde obec poverila realizáciou výstavby obecnú spoločnosť Obecné služby
Kocurany s.r.o. Financovanie výstavby bude zabezpečené z úverových zdrojov a z vlastných zdrojov vrátane
zapojenia rezervného fondu. K poskytnutiu komerčného úveru v sume 120.000,- € boli oslovené finančné
inštitúcie – Slovenská sporiteľňa a.s., Všeobecná úverová banka a.s., Prima banka Slovensko a.s., Slovenská
záručná a rozvojová banka a ČSOB a.s. Ako najvýhodnejšie ponuky boli vyhodnotené od Prima banky
Slovensko a.s., ktorá v indikatívnej ponuke na poskytnutie úveru v sume 120.000,- € na 10 rokov poskytla úrok
12 mesačný euribor + 0,25 % p.a. a Slovenská sporiteľňa a.s. poskytla úrok 12 mesačný euribor + 0,3 % p.a. s
garanciou splátok na 5 rokov. Starosta oboznámil poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Ing.
Kamily Topoľskej, ktorá vo svojom stanovisku čerpanie úveru zhodnotila v zmysle zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách a odporúča čerpanie úveru v sume 120.000,- € poslancom schváliť. V ďalšom bode
starosta oboznámil prítomných o stretnutí s nájomníkmi bytov, ktoré sa konalo 6.3.2020. Boli rozobraté témy
parkovania, upratovania spoločných priestorov, ktoré je nedostatočné, venčenia psov, znečisťovanie detského
ihriska a nedostatočného triedenia odpadov, vrátane stláčania plastových obalov. Na základe požiadaviek
nájomníkov bude urobené vyznačenie čiar na parkovanie, doplnia sa kontajnery na papier a plasty, budú
aktualizované menovky na zvončekoch a pri zbere odpadu bude pristavený veľkoobjemový kontajner aj k
bytovke. Obec do budúcna prehodnotí spôsob upratovania spoločných priestorov dodávateľskou firmou. Na 16.
rokovaní dňa 13.5.2020 poslanci schválili zmluvu medzi obcou Kocurany a spoločnosťou Obecné služby
Kocurany s. r. o., na realizáciu stavby Materská škola, požiarna zbrojnica a múzeum Kocurany v zmysle
rozpočtu a projektovej dokumentácie vypracovanej firmou S.A.B.A. spol. s r.o., Prievidza s termínom ukončenia
výstavby do 24 mesiacov od začatia a cena za dielo bez DPH: 249.783,02 €, spolu aj s DPH 299.739,62 €. Ďalej
poslanci schválili výkon občasného stavebného dozoru Ing. Pavel Dobrotka, Ingman za 2.400,00 € a výkon
koordinátora bezpečnosti práce pri výstavbe MŠ a vypracovanie bezpečnostného projektu staveniska s Ing. Fedor
Nikmon za 50,00 € za vypracovanie bezpečnostného projektu a 50,00 € mesačne za výkon bezpečnostného
dozoru. Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu na finančných trhoch a situáciu ovplyvnenú pandémiou,
poslanci schválili úver 120.000,- € so splatnosťou na 10 rokov, s úrokovou sadzbou 0,35 % p a. a s 5ročnou
fixáciou, bez zabezpečenia úveru. Správu o vyhodnotení plnenia priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb
obce Kocurany za rok 2019 vypracovala a predniesla Vladimíra Beňadiková. Poslanci obecného zastupiteľstva
zobrali na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany za rok 2019.
Starosta oboznámil prítomných s čerpaním rozpočtu k 31.3.2020 a možnostiach znižovania výdavkov rozpočtu a
tiež so Správou z auditu účtovnej závierky za rok 2019 od nezávislého audítora, ktorá bola bez výhrad. Na
rokovaní 17.6.2020 bol predložený na prerokovanie Záverečný účet obce za rok 2019 a stanovisko hlavnej
kontrolórky. Poslanci schválili Záverečný účet obce Kocurany za rok 2019 bez výhrad. S aktualizáciou Programu
rozvoja obce Kocurany oboznámila poslancov Vladimíra Beňadiková. Aktualizácia PRO pre obdobie 2015 –
2022 sa vykonala so zreteľom na aktuálnu situáciu a finančné možnosti obce. Pri úprave plánovaných aktivít na
zvyšnú časť obdobia PRO sa vychádzalo z dotazníkového prieskumu z marca 2019. Poslanci obecného
zastupiteľstva schválili 1. aktualizáciu Programu rozvoja obce Kocurany 2015 – 2022. Poslanci schválili
zapojenie Rezervného fondu obce v sume 97.900,- € na účel prefinancovania komunálnej techniky –
multifunkčného traktora John Dier s vlečkou, pričom obec následne požiada o refundáciu nákladov
Poľnohospodársku platobnú agentúru a s tým súvisiacu 1. úpravu rozpočtu. Starosta oboznámil prítomných o
smernici Podmienky kvality poskytovanie sociálnej služby v obci Kocurany. V ďalšom bode poslanci schválili
harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2020 a prerokovali žiadosti občanov. Na ostatnom rokovaní OZ dňa
15.7.2020 poslanci zobrali na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 a schváli II. úpravu rozpočtu na tento rok.
Starosta informoval prítomných, že na stavbe Materskej školy za zatiaľ preinvestovalo z načerpaného úveru zo
SLSP a. s. 48.133,03 €. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Starosta informoval o príprave výmeny kríža pri Beňov a tiež o potrebe zamestnať pracovníka ku získanej
komunálnej technike. Traktor John Deer s vlečkou, so štiepkovačom, predným nakladačom a zadnou radlicou sa
bude využívať pri prácach v obci a tiež na objednávku pre obyvateľov. Vypracuje sa cenník úkonov.
Plán kultúrnych a športových – bude závisieť od aktuálnej situácie.
August –
September –
Október –
November December –

Rozlúčka s prázdninami
Hody spojené so sv. omšou na námestí
Verejné stretnutie s občanmi obce,
Stretnutie pri príležitosti - Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov
Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou
Lampiónový sprievod
Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka
Vianočné trhy spojené s koledami

Termín: 22.8. 2020
Termín: 6.9.2020

Termín: 1.11.2020
Termín: 6.12.2020
Termín: 20.12.2020

Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2020
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 v celkovej sume 509.962,- €.
Celkové priebežné čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 je nasledovné:
Príjmy v €:

schválené upravené čerpanie

Výdavky v €:

schválené upravené čerpanie

podielové dane
116.975 114.810
58.283
energie
14.000 14.000
6.303
poplatky za odpad 12.500 12.500
11.424
poplatky, služby
21.850 21.732
12.215
poplatok za psa
520
760
640
poistenie majetku
960
1.032
72
daň z nehnuteľnosti 21.400 23.970
16.927
nákup strojov, mat.
18.662 112.662
99.267
poplatky a úhrady
4.895 6.510
3.705
správa obce
61.720 60.914
28.201
prenájom majetku
93.960 93.960
44.982
odvody
17.400 17.400
9.682
úroky
450
450
88
príspevok zo ŠR
836
3.542
847
transfery zo ŠR
836 101.442
3.541
vývoz odpadu
13.000 13.000
5.014
kapitálové príjmy
0
0
0
kultúra, šport, hasiči
17.420
8.570
422
čerpanie RF
138.426 161.968
77.106
splátky úveru
77.614 64.614
28.821
úver dlhodobý MŠ 120.000 120.000 120.000
kapitálové a FO
266.500 318.904
32.280
finančné zábezpeky
0
744
744
finančné zábezpeky
0
744
744
0
4.586
4.586
fondy EU
0
4.586
3.420
fondy EU
Spolu:
509.962 641.700 342.026
509.962 641.700 227.288
53.297
Priebežný rozdiel: 114.738,- €
Celkové priebežné čerpanie na strane príjmov bolo 53,30%, celkové priebežné čerpanie na strane výdavkov bolo
35,42 %. Druhá úprava rozpočtu bola z dôvodu načerpania dotácií na komunálnu techniku a zvýšeného zapojenie
Rezervného fondu do čerpania rozpočtu na vykrytie investičných výdavkov na výstavbu MŠ.
Správa cintorína - vymaľovanie Domu smútku
Od marca tohto roka sa boríme s pandémiou Koronavírusu, ktorá zasiahla do každodenného života všetkých nás.
Aj napriek tejto situácii sa život nezastavil. Fungovali sme v obmedzenom režime, s dôrazom na ochranu zdravia
všetkých obyvateľov. Poďakovanie patrí dvom dobrovoľníčkam, ktoré postupne ušili ochranné rúška a tie sme
následne odovzdali najskôr našim seniórom a potom ľuďom, ktorí o ne požiadali. Prvý krát v histórii boli
zatvorené aj kostoly a nekonali sa bohoslužby. Preto sme sa rozhodli a využili tento čas, aby sme vymaľovali
priestory Domu smútku a následne ho celý dezinfikovali a upratali. Tu by som chcel tiež poďakovať
dobrovoľníčkam, ktoré pomohli pri upratovaní a dezinfekcii.
Informácie o správe cintorína
Prevádzkovateľom a správcom cintorína je spoločnosť PARTE s.r.o., Hviezdoslavova č. 9, Prievidza
zastúpená Miroslavom Mičom. Prevádzkový poriadok bol schválený VZN č. 65/2015 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska. Zvyklosti pri pohrebných obradoch zostali vo veľkej miere zachované. Je schválený cenník
pohrebných služieb, ktorý je zverejnený vo vývesnej tabuli na Dome smútku. Spoločnosť poskytuje kompletné
pohrebné služby od vybavenia pohrebu, obradu až po zhotovenie hrobového miesta s náhrobným kameňom. Pre
občanov obce Kocurany je najbližšie sídlo spoločnosti v Dome služieb v Bojniciach, Sládkovičová 210/50. V
prípade potreby využitia pohrebných služieb je k dispozícií stála služba na číslach:
0907 55 22 00, alebo telefónne linky na prevádzke v Bojniciach 046/5424821 a 0917 807 691.
Chceme požiadať občanov, aby všetky stavebné a výkopové práce vykonávané na cintoríne, nahlasovali vopred
(min. jeden deň) na obecnom úrade (tel 046/ 543 9872) alebo správcovi cintorína. Predídeme nekontrolovanému
pohybu cudzích ľudí po cintoríne a vytvoríme lepšie podmienky pre zachovanie poriadku a čistoty v cintoríne.
Ďakujeme za pochopenie.
Ešte ku COVID-19
Pár slovami by som chcel informovať a hlavne poďakovať všetkým občanom našej obce za zvládnutie situácie,
ktorá vznikla okolo šírenia koronavírusu. V mesiacoch marec až máj fungoval aj obecný úrad v obmedzenom
režime, kedy síce zamestnanci pracovali, ale ľudia sa nahlasovali telefonicky a boli vybavovaní z hygienických
dôvodov na chodbe úradu. Aj vďaka disciplinovanosti sme situáciu zvládli, teraz už obecný úrad funguje bez
obmedzení v stanovených úradných hodinách. Poďakovanie patrí aj zvládnutie výberu daní a poplatkov, keď sme
vám do domácnosti distribuovali rozhodnutia. Väčšina platila dane prostredníctvom internet bankingu, ale boli aj
takí, ktorí si dohodli telefonicky termín a bez dlhého čakania boli vybavení. Plánujeme tento model využívať aj v
ďalšom období. Vopred dohodnutý termín na úrade je zárukou, že budete rýchlo a bez problémov vybavení.

Výstavba materskej školy, požiarnej zbrojnice a obecného múzea
Po veľmi zodpovedných úvahách, zhodnotení situácie a finančných možnostiach, rozhodli sme sa pustiť do
výstavby tejto významnej, ale aj náročnej investície. Vychádzali sme aj z požiadaviek občanov, ktoré boli
zaznamenané v dotazníku v marci minulého roka, kde výstavba materskej škôlky sa umiestnila na popredných
miestach. Zároveň aj prijatá legislatíva zavádza povinnú predškolskú prípravu, a preto chceme umožniť našim
deťom, aby ju mohli absolvovať vo svojej obci. V minulom roku, keď sa ekonomike darilo, začali sme s
prípravou projektovej dokumentácie, ktorá stála viac ako 12 tisíc €, v rezervnom fonde sme za predchádzajúce
roky našetrili cez 200 tisíc € a podmienky na čerpanie úveru sa asi tiež už nebudú opakovať. V našej obci chýba
predškolské zariadenie, je to cítiť pri všetkých kultúrnych podujatiach, či už pri zabezpečení programu pomocou
najmenších a s tým spojená účasť rodičov, starých rodičov a známych na podujatiach. Vidíme to pri stretnutí s
Mikulášom, alebo aj pri vianočných koledách, keď vystupujú deti z obce, ktoré navštevujú škôlku v susednej
obci. Súčasťou multifunkčnej budovy bude materská škôlka pre 15 detí, požiarna zbrojnica so šatňou a sociálnym
zázemím. Na poschodie sa dostaneme bezbariérovým chodníkom a bude tam obecné múzeum, zasadačka s
kuchynkou a sociálnymi zariadeniami. Najnovšie by sme chceli využiť možnosti terénu a pristaviť aj garáž pre
komunálnu techniku, traktor s vlečkou a príslušenstvom. Rozpočet celej stavby vrátané prístupovej komunikácie
bol takmer 620 tisíc €. Aj prvé ponuky od stavebných firiem sa pohybovali okolo tejto sumy. Nakoniec sme
prijali rozhodnutie, že stavbu budeme realizovať cez našu firmu Obecné služby Kocurany s.r.o., kde sme
zamestnali dvoch stálych pracovníkov a podľa potreby si objednávame ďalšie dodávky. Každú jednu objednávku
zvažujeme a hľadáme najvýhodnejšiu cenu. Takto sme postupovali pri objednávke betónu, betónových či
murovacích tvárnic, dodávke stropu, okien, dodávke elektrikárskych prác, dodávke zdravotechniky a
vykurovania, aj prieskum materiálov v stavebninách. V súčasnosti hľadáme dodávateľa krovu. Stanovili sme si
rozpočet hlavnej stavby do 300 tisíc € a prístupovej komunikácie a chodníkov do 92 tisíc €. Začiatok 05/2020.

Odkop terénu, príprava na osadenie stavby

Zabetónované základy

Základná betónová platňa

Vymurovaný zadný múr aj s vencom, murovanie obvodových

Zatiaľ môžeme konštatovať, že proces výstavby je v súlade s naplánovaným harmonogramom. Začiatok prác sa
rozbehol v máji, na jeseň by mala byť stavba pod strechou, postupne sa budú dorábať vnútorné priestory a
remeslá, tak aby sme mohli v marci 2021 čiastočne skolaudovať materskú školu. Je to z dôvodu stihnutia
termínov, aby sme mohli Ministerstvo školstva SR požiadať o zaradenie MŠ Kocurany do siete školských
zariadení, aby prvé deti mohli nastúpiť do škôlky v septembri 2021. Ďalšie práce sú naplánované tak, aby sa celá
budova mohla odovzdať do užívania v auguste 2021 vrátane terénnych úprav okolia škôlky.
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