Pre občanov obce Kocurany
číslo: 3/2020

907 rokov od I. písomnej zmienky o obci

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia a úspechov do nového roka 2021
prajú
starosta a poslanci OZ, zamestnanci obce
Spolu s občianskym združením
Sadíme stromy a pracovníkmi
Slovaktualu, sme vysadili jabloň,
hrušku, čerešňu, slivku a orech.
Veríme, že z ich plodov sa budú
tešiť hlavne deti zo škôlky. Možno
sa črtá príležitosť, obnoviť ovocný
sad, ktorý tu už raz bol. Zástavky
sme obnovili po dohode s firmou
Maslen. Ešte doplniť názvy.
Ako bude otvorený obecný úrad
Obecný úrad Kocurany bude od 21.12.2020 do
11.1.2021 zatvorený v zmysle usmernení a
vyhlášky hlavného hygienika SR. Zamestnanci
budú čerpať dovolenky.
Ku komunikácií v prípade potreby využite emailovú poštu obec@kocurany.sk a v súrnych
prípadoch volajte na 0905 585 497.

Výzva k parkovaniu vozidiel mimo cesty
Chceme vyzvať a zároveň poprosiť majiteľov motorových
vozidiel a prívesných vozíkov, aby ich nenechávali odstavené
na okrajoch cesty a miestnych komunikáciach, ale premiestnili
ich do svojich dvorov, garáži. Parkovaním na okraji cesty sa
znižuje bezpečnosť cestnej premávky a pri zimnej údržbe takto
odparkované vozidlá spôsobujú problémy pracovníkom údržby
a správy ciest, zároveň hrozí poškodenie obslužnými
mechanizmami údržby. Ďakujeme za pochopenie.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na rokovaní OZ dňa 19.8.2020 poslanci prerokovali doručené žiadosti, bola podaná informácia o pokračovaní
prác na výstavbe materskej škôlky. Ďalej OZ schválilo žiadosť obce o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
od Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v sume 6.460,€, schválili cenník za používanie komunálnej techniky (traktor s vlečkou, čelný nakladač, štiepkovač) pre
verejnosť. Vzhľadom na pandemickú situáciu poslanci zrušili organizovanie kultúrnych a športových podujatí.
Ďalšie zasadnutie OZ sa uskutočnilo 16.9.2020, v rámci programu poslanci prerokovali doručené žiadosti,
schválili VZN č. 83/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kocurany
a VZN č. 84/2020, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Kocurany. Poslanci
ďalej prerokovali zámer upratovania spoločných priestorov v bytových domoch dodávateľsky. Dňa 16.10.2020 sa
uskutočnilo 21. zasadnutie OZ, na ktorom boli prerokované žiadosti občanov, poslanci schválili transformáciu
spoločnosti Obecné služby Kocurany s. r. o., so sídlom Kocurany č. 105, ktorej 100% vlastníkom je Obec
Kocurany, na sociálny podnik so štatútom integračný. Ďalšie informácie sa dotýkali investičnej výstavby
materskej škôlky a výšky preinvestovaných prostriedkov. Prítomní boli ďalej informovaní o vyhlásenej výzve
Miestnej akčnej skupiny MAGURA STRÁŽOV na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Obec
sa do výzvy zapojí s projektom rekonštrukcie stanovišťa č. 2 Nižovec o prístrešok pre návštevníkov Náučného
chodníka, s dobudovaním chodníka, premiestnením tabule č.2 v sume 10.422,98 € bez DPH, nakoľko terajšie
umiestnenie má problematickú dostupnosť pri parkovisku, osadením parkových lavičiek a stojanov na bicykle.
Poslanci boli informovaní o prebiehajúcom sčítaní domov a budov, o získaní návratnej výpomoci z MF SR v
sume 6.460,- €, o vykonaní kontroly na získanú komunálnu techniku, ktorá prebehla bez nedostatkov a tiež o
projekte sponzorskej výsadby 5 ks ovocných stromov nad škôlkou občianskym združením Sadíme stromy. Na
ostatnom rokovaní dňa 9.12.2020 poslanci prerokovali doručené žiadosti, oboznámili sa a schválili 4. úpravu
rozpočtu na rok 2020. Celkový rozpočet roka 2020 sa znížil z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov
z rezervného fondu. Výstavba a investície v roku 2020 prebiehali prioritne z úverových zdrojov SLSP a. s. a z
vlastných zdrojov obce. Z tohto dôvodu bol rozpočet ponížený a po 4. úprave zostáva vyrovnaný vo výške
502 968,00 € na strane príjmov aj výdavkov. V ďalšom bode sa prítomní oboznámili s návrhom rozpočtu na roky
2021 – 2023. Návrh rozpočtu na rok 2021 je vo výške 509.260,- € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
Na rok 2022 je navrhnutý rozpočet vo výške 263.419 € a na rok 2023 je navrhnutý vo výške 271.620 €
v príjmovej aj výdavkovej časti. Poslanci schválili rozpočet na rok 2021 a roky 2022,2023 zobrali na vedomie.
Výkon správy majetku obce zabezpečuje spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o.. Obec získala nový majetok
a tým je komunálna technika (traktor s čelným nakladačom, vlečka, radlica a štiepkovač). Poslanci schválili
výkon správy tohto majetku obecnej spoločnosti. Poslanci ďalej schválili VZN č. 85/2020 o dotáciách
z rozpočtu obce Kocurany a VZN č. 86/2020 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
v obci Kocurany. Poslanci prerokovali a schválili plán činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2021 a tiež plán
zasadnutí OZ na I. polrok 2021 nasledovne: 20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6. 2021 o 18.00 hod. Bol
predložený aj plán kultúrnych a športových podujatí na budúci rok, ktorý poslanci zobrali na vedomie a budú sa s
ním zaoberať začiatkom roka 2021. Medzi hlavné investície pre rok 2021 poslanci schválili dobudovanie

budovy MŠ, hasičskej zbrojnice a obecného múzea, oprava a nátery podhľadov na bytovke č.191 a 192
a tiež na budove obecného úradu, rekonštrukciu stanovišťa č.2 náučného chodníka pri bytovkách, ak
bude schválený projekt z MAS Magura Strážov. Poslanci ďalej boli informovaní o pripravovanej
inventarizácií majetku obce, o zabezpečení upratovania spoločných priestorov v bytových domoch
dodávateľskou firmou LUX servis s.r.o. Prievidza, o stave prác na výstavbe materskej škôlky a o
zabezpečení vývozu biologického kuchynského odpadu z bytových domov spoločnosťou Inta s.r.o.
Trenčín. Na záver rokovania starosta poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke, pracovníkom obce i
členom komisií za vykonanú prácu počas celého roka v prospech obce a jej obyvateľov.
Aktuálny počet obyvateľov k 17.12.2020 je 525 obyvateľov,
z toho je 254 mužov a 271 žien. Počas roka sa narodili 2 dievčatá a jeden chlapec, zomreli 4 občania (2 muži a
2 ženy), prisťahovalo sa 8 ľudí (4 muži a 4 ženy), odsťahovalo sa 16 občanov, z toho 11 mužov a 5 žien.
Oznam Okresného úradu v Prievidzi
Od pondelka 21. 12. 2020 bude Okresný úrad Prievidza presťahovaný do nového sídla na ulici G. Švéniho 3H
Prievidza, kde bude poskytovať služby prostredníctvom klientskeho centra. Úradné hodiny všetkých pracovísk
Klientskeho centra Prievidza sú nezmenené: pondelok, utorok, štvrtok
od 8:00 do 15:00,
streda
od 8:00 do 17:00
piatok
od 8:00 do 14:00

Schválený rozpočet obce na rok 2021
Na 22. zasadnutí OZ dňa 9.12. 2020 bol schválený rozpočet obce na rok 2021 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
114.600
energie bytovky, tvorba FÚ
13.800
poplatky za odpad
12.500
poplatky, služby, príspevky
31.433
poplatok za psa
760
nákup strojov, mat.
15.012
daň z nehnuteľnosti
23.970
vývoz odpadu
14.500
poplatky a úhrady
5.010
správa obce
69.710
prenájom majetku
81.790
odvody
22.969
úroky
150
kultúra, šport, hasiči
12.270
transfery zo ŠR
1.027
splátky úveru
70.004
preddavky energie bytovky
11.650
príspevky ŠR
1.027
ostatné príjmy
803
poistenie majetku
1.535
finančné operácie
257.000
kapitálové výdavky /MŠ/
257.000
Spolu:
509.260
509.260
Úhrada za služby a využívanie obecného majetku
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva Kocurany č. 648/19/2020 písm. l) zo dňa 19.8.2020
Štiepkovanie drevnej hmoty, konárov štiepkovačom
Komunálny traktor John Deer so štiekovačom na biologický odpad sa môže využívať na viaceré účely. Má hlavne
pomôcť likvidovať biologicky rozložiteľný odpad. Objednať službu si môžu samotní obyvatelia, napríklad počas
dňa v obci, v priebehu ktorého sa vyhlási možnosť štiepkovania konárov zo stromov alebo štiepkovania zvyškov
kríkov. Ďalšou možnosťou je práca podľa potreby so súpravou priamo u obyvateľov doma. Takto spracovaná
surovina môže slúžiť ako štiepka na kúrenie, na mulčovanie ovocných záhrad a pod. Zabezpečujeme mechanické
naloženie a odvoz štiepky na určené miesto. Max. priemer konárov a kmeňov, ktoré štiepkujeme je do priemeru
160 mm. Podávanie konárov do stroja si zabezpečuje objednávateľ.
Štiepkovanie
cena za jednu štvrťhodinu práce: 15 min/10,00 €
Práce s čelným nakladačom
cena za jednu štvrťhodinu práce: 15 min/ 8,00 €
Odvoz/dovoz materiálu traktor
cena za jednu štvrťhodinu práce: 15 min/ 6,00 €
Odvoz/dovoz materiálu traktor + vlečka
cena za jednu štvrťhodinu práce: 1 hod/34,00 €
dojazd
1 km / 0,86 €
Služba sa bude objednávať na obecnom úrade osobne, telefonicky, pričom sa dohodne termín a použitá technika.
Čo nás čaká pri nakladaní s odpadom od nového roka
Vzhľadom na zmeny, ktoré priniesla novela zákona č.79/2015 Z.z. o nakladaní s odpadom, schválili sme aj my VZN
č.86/2020 o nakladaní s odpadom na území obce. Novela zákona sprísňuje podmienky, zvyšuje poplatky za každú
tonu odpadu uloženého na skládku, čím chce štát zvýšiť mieru separovania, zavádza sa povinne zber kuchynského
odpadu. Tým, že občania žijúci v rodinných domoch dostali domáce kompostéry, nebudeme zbierať kuchynský
odpad od domu k domu. Pre obyvateľov bytoviek zakúpime vedierka a rozložiteľné vrecká, do ktorých budú
odkladať kuchynský odpad a vhadzovať ho do označenej špeciálnej nádoby, umiestnenej pri bytovkách. Odpad bude
pravidelne 1x týždenne odvážať spoločnosť Inta s.r.o. Trenčín. Občan platí poplatok za odpad v sume 23,- €/rok,
ktorý sme nechceli navyšovať. Aj na základe stretnutí s občanmi, pristúpili sme k vývozu odpadu 1x za dva týždne.
Tu však bude potrebné venovať pozornosť separovaniu odpadov. Zbierať samostatne plasty do vriec resp. žltých
kontajnerov pri bytovkách, zbierať sklo a ukladať ho do zelených kontajnerov, zbierať papier a odovzdávať pri zbere
za protihodnotu, pri bytových domoch ukladať do modrých kontajnerov, zbierať viacvrstvové kombinované
materiály na báze lepenky, kovy a ukladať ich do červených kontajnerov. Ďalej zbierame v obci šatstvo a textil do
kontajnera pri obchode, jedlé tuky a oleje v plastových fľašiach, ktoré môžete priniesť do skladu pri obecnom úrade.
Nebezpečný odpad, elektrický odpad, odpad s obsahom škodlivín zbierame 2x ročne do pristaveného auta. Ak občan
bude zodpovedne separovať, frekvencia vývozu 1x za dva týždne by mala postačovať. Ak nebude separovať, alebo aj
tak mu nebude stačiť jedna nádoba na dva týždne, môže si objednať na úrade ďalšiu nádobu, za ktorú sa však zvýši
úhrada poplatku. Jedna smetná nádoba je určená pre päťčlennú domácnosť. Životnosť nádoby je 7 rokov a je zdarma.
Pre porovnanie uvádzam, ako sa vyvíjajú poplatky za uloženie 1 t odpadu na skládku. V roku 2018 sme separovali
33,81 % a nasledujúci rok platili za 1 t odpadu 8,- €. V roku 2019 sme separovali 32,79 % a platili za 1 t 13,- €. Ak aj
v tomto roku nám vyjde separovanie cca. 35 %, budeme platiť za 1 t odpadu už 22,- €. Všetky odpady, ktoré sa dajú
druhotne využiť, je nutné separovať a nesmú sa ukladať do 110 l kuka nádob. Tie sú určené len na komunálny odpad,
ktorý sa nedá separovať. Zvýšením separovania v obci znížime objem odpadu ukladaného na skládku a tým
nenavýšime poplatok za odpad umiestňovaný na skládku. Znížením frekvencie vývozu 1 x za dva týždni, znížime
náklady obce na zber odpadu a zachováme pre občana poplatok v súčasnej výške. Ďakujeme, že separujete.

Výstavba materskej školy, požiarnej zbrojnice a obecného múzea

Keď sme v apríli začali s terénnymi úpravami pre výstavbu materskej škôlky, s malou nádejou sme dúfali, že sa
nám do konca roka podarí dostať stavbu pod strechu a namontovať okná. Teraz môžeme konštatovať, že sa nám
to podarilo. Dokončujú sa montáže strešných okien a klampiarskych detailov, okná a dvere sú namontované na
celej stavbe. Chýbajú už len garážové brány, ktoré sa budú montovať v budúcom roku, spolu s parapetami a
žaluziami v interiéri. Vo vnútri stavby sa dokončujú priečky. Pôvodný návrh stavby sme ešte v zadnej časti
rozšírili prístavbou veľkej garáže, kde budeme parkovať komunálnu techniku (traktor s vlečkou, radlicu a
štiepkovač). Teraz sú už na rade remeslá, začneme so zdravotechnikou a elektrikou. Zatiaľ sme preinvestovali
takmer 86 tisíc €, do konca roka prepokladáme ešte úhrady za strechu a okná v sume 36 tisíc €. Náš zámer je
škôlku dokončiť tak, aby od 1. septembra 2021 začala fungovať a bolo zabezpečené predprimárne vzdelávanie.
Mikuláš 2020
V tomto roku vzhľadom na pandemickú situáciu ohľadom COVID-19 sa museli takmer všetky podujatia zrušiť.
Podarilo sa nám zorganizovať Koštovku destilátov, Fašiangy so sprievodom a Mikuláša. V tomto roku Mikuláš so
svojimi pomocníkmi anjelom a čertom prešli po obci a odovzdali balíčky deťom pri ich domoch.
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