Pre občanov obce Kocurany
číslo: 1/2021

908 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Dedina roka 2021
Naša obec sa prihlásila do súťaže Dedina roka 2021, ktorá sa organizuje každé dva roky. Vo štvrtok 3.6.2021 nás
navštívila národná hodnotiaca komisia, ktorej sme predstavili obec, ako žijeme počas celého roka, čo sa nám
podarilo vybudovať a čo by sme ešte chceli urobiť. Komisiu sme privítali na začiatku obce, kde im patrón obce sv.
Juraj prikázal odstaviť tátošov a predstavil richtára, ktorý bude komisiu sprevádzať obcou. Navštívili sme
Pálenicu, zastavili sa po trase Náučného chodníka pri bytovkách. Kúpeľným vláčikom sme pokračovali spolu
s deťmi k soche Panny Márie – kráľovnej pokoja na miestny cintorín. Na návštevu do svojho ateliéru neplánovane
pozvala pani Vierka Rečková, ktorá vyrába bižutériu a keramiku. V športovom areáli už čakal znova sv. Juraj so
svojim drakom, aby porozprával čo to o histórií obce. V stánku ponúkla hostí výrobkami z ovčieho a kozieho
mlieka pani Pernišová. Ďalšou zastávkou bola kaplnka a kríž Božie muky. Cestou do jazdeckého areálu MITANI
sa hasičským útokom predstavili dobrovoľné hasičky z obce. Nechýbalo ani množstvo trofejí z rôznych
hasičských súťaží. Hosťom sa predstavili aj poľovníci z Kocurian s trofejami a psíkom. Po prehliadke konskej
stajne sa komisia v sprievode detí vláčikom presunula k obecnému úradu. Na námestí čakali včelári, so živým
rojom včiel a výrobkami (med, propolis a peľ). V závere prehliadky obce sme navštívili novú materskú škôlku,
múzeum a hasičskú zbrojnicu. V sále kultúrneho domu sme krátkou prezentáciou ukázali, ako žijeme počas roka
kultúrou, športom a spoločenským životom. Ďakujem všetkým, ktorí reprezentovali obec a tiež našim deťom za
ich spontánnosť. Výsledok sa dozvieme v septembri, ako sme obstáli v konkurencii 29 obcí z celého Slovenska a
dvoch obcí okresu Prievidza.

Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2021
- Zber vriec s plastami bude: 16.7., 20.8., 17.9., 19.10., 12.11. a 10.12.2021
- 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. a pri športovom areáli
- Zber skla: do pristavených zelených 1100 l kontajnerov
- Zber nápojových a kovových obalov: rozmiestnené oranžové kontajnery
Dôsledným separovaním docielime znižovanie množstva komunálneho odpadu vyvážaného na skládku a tým
lepšie východzie podmienky pri určovaní poplatku za uloženie odpadu na skládku aj poplatku pre občana.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 23. zasadnutí OZ dňa 17.1.2021 poslanci prerokovali žiadosti, boli informovaní o výstavbe na materskej
škôlke. Starosta informoval prítomných o zámere podať žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie. V bode rôzne starosta informoval o distribúcii informačných letákov
o separovaní odpadu na území našej obce. Pre obyvateľov nájomných bytových domov bola zverejnená formou
letákov aj informácia o triedení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu /BRKO/ a o spôsobe
vyprázdňovania kontajnera určeného na takýto druh odpadu. Miera triedenia odpadu v našej obci za rok 2020
bola 40,96%. Vzhľadom k dosiahnutému percentu bude obec v roku 2021 platiť 18,00 € za uloženie jednej tony
odpadu na skládku odpadov. Poslanci sa zaoberali aktuálnou pandemickou situáciou a testovaním v obci.
Zdravotný aj administratívny personál má obec zabezpečený. Dňa 17.2.2021 sa konalo 24. zasadnutie OZ, kde
boli prerokované žiadosti občanov. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 a Správu z kontroly zameranej na
kontrolu tvorby fondu rekonštrukcie, opráv, prevádzky a údržby bytového fondu v správe obce Kocurany,
predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská. Starosta obce informoval poslancov o čerpaní
rozpočtu k 31.12.2020. Suma príjmov v roku 2020 predstavovala 503.081,65 € t.j. čerpanie na 99%. V rámci
kapitálových a finančných príjmov bola načerpaná nenávratná finančná pomoc z PPA v sume 97.000,00 € /na
komunálny traktor s príslušenstvom/. Načerpaný úver na výstavbu MŠ v sume 120.000,00 € a návratná finančná
pomoc zo ŠR v sume 6.460,00 €. Suma výdavkov roku 2020 predstavovala 437.170,34 € t.j. čerpanie na 86%.
V rámci kapitálovej časti výdavkovej strany rozpočtu na výstavbu materskej školy bolo preinvestovaných
112.252,07 €, čerpanie rezervného fondu obce bolo vo výške 2.860,15 €. Prebytok rozpočtového hospodárenia
65.911,31 €. Poslanci v ďalšom bode schválili zaradenie Materskej školy a školskej jedálne bez právnej
subjektivity do siete škôl a školských zariadení. Poslanci schválili v rámci prevencie nákup Imunovitamínu
(C,D3,ZN bez cukru) pre seniorov s pribalením 2 ks respirátorov FFP2. Na rokovaní dňa 17.3.2021 boli
prerokované ďalšie žiadosti občanov, poslanci schválili hospodársky výsledok spoločnosti Obecné služby
Kocurany s.r.o., integračný sociálny podnik - zisk vo výške 1 465,35 €. Hospodársky výsledok sa rozdelil na
tvorbu zákonného rezervného fondu v sume 73,27 € a suma 1 392,08 € sa použila na pokrytie straty minulých
rokov. Ďalej poslanci schválili aktualizovanú Koncepciu práce s deťmi a mládežou v obci Kocurany na roky
2021 – 2027. Starosta informoval o nefungujúcom zbere šatstva, lebo spoločnosť TextilEco a. s. si dlhodobo
neplní svoje zmluvné záväzky, napriek neustálej urgencii zo strany obce. Vzhľadom na vzniknutú situáciu
organizuje obec Charitatívnu zbierku obnoseného, nepoškodeného šatstva, obuvi a trvanlivých potravín, ktorá
bude odovzdaná občianskemu združeniu Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Obec uzavrela zmluvu so
spoločnosťou EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o. z., ktorá zabezpečí kontajner na zber použitých
textílií, oblečenia a obuvi za paušálny poplatok 570,- €/ročne. Dňa 21.4.2021 boli prerokované žiadosti občanov,
schválené VZN č. 87/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany. V bode Nakladanie s majetkom obce boli prítomní
informovaní o žiadosti a poskytnutí peňažného daru na nákup pomôcok na výučbu detí v novopostavenej
materskej školy od Slovenskej sporiteľňe a. s. Bratislava vo výške 200,- €. Podobná žiadosť bola adresovaná na
Stredoslovenskú energetiku a. s. avšak bez úspechu. Poslanci schválili prenájom pôdy pre SHR Ing. Miloš
Perniš. Prítomní boli ďalej informovaní o pokračovaní prác na materskej škôlke a procese príprav zabezpečenia
činnosti a stravovania. Schválili zápis do kroniky za rok 2020. V rôznom boli poslanci informovaní o rozširovaní
kamerového systému, o založení občianskeho združenia Za Kocurany. Ďalšie rokovanie sa uskutočnilo 26.5.2021
a poslanci prerokovali žiadosti občanov, schválili záverečný účet za rok 2020, oboznámili sa so správou audítora
a s čerpaním rozpočtu k 30.4.2021. Starosta informoval o materskej škole a o súťaži Dedina roka 2021. Poslanci
zobrali na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Obec Kocurany za rok 2020. Na
ostatnom rokovaní dňa 16.6.2021 sa riešila žiadosť o nájomný byt a prítomní boli informovaní o stave prác na
materskej škôlke, začínajú sa práce na terénnych úpravách a budovaní prístupovej komunikácie. Priebežne sa
objednáva materiálové zabezpečenie a vybavenie pre plynulé otvorenie MŠ 2.9.2021. Bolo vydaných 10
rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ. Sú to deti od 2,5 – 3,5 roka. Starosta informoval poslancov o neúspešnosti
žiadosti o dotáciu na spracovanie ÚPD .
Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2021.
Júl – Nohejbalový turnaj a detské popoludnie
August – Rozlúčka s prázdninami,
September – Hody, kultúrny program
Október – Stretnutie s dôchodcami a prijatie jubilantov
- Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou
November - Lampiónový sprievod,
- Koštovka destilátov
December – Stretnutie s Mikulášom
- Vianočné trhy spojené s koledami

Termín: 17.7.2021
Termín: 21.8. 2021
Termín: 12.9.2021
Termín: 10.10.2021
Termín: 17.10.2021
Termín: 1.11.2021
Termín: 13.11.2021
Termín: 5.12.2021
Termín: 19.12.2021

Čerpanie rozpočtu k 30.4. 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 509.260,- €. Čerpanie rozpočtu k 30.4.2021
Príjmy v €:

schválené čerpanie

podielové dane
114.600
44.798
poplatky za odpad
12.500
9.272
poplatok za psa
760
380
daň z nehnuteľnosti
23.970
6.074
poplatky a úhrady
5.010
2.245
preddavky energie bytovky 11.650
1.858
prenájom majetku
81.790 27.925
úroky
150
0
transfery zo ŠR
1.027
9.732
kapitálové príjmy
0
0
ostatné príjmy
803
132
príjem FO
257.000 86.942
Spolu:
509.260 189.358

Výdavky v €:

schválené

energie
13.800
poplatky, služby
23.000
poistenie majetku
1.535
nákup strojov, mat.
15.012
správa obce
69.710
opatrovateľská služba
8.433
odvody
22.969
príspevky ŠR
1.027
vývoz odpadu
14.500
kultúra, šport, hasiči
12.270
splátky úveru
70.004
kapitálové a FO
257.000
509.260

čerpanie
1.187
6.964
125
1.355
18.578
976
6.015
5.989
2.995
1
23.329
104.009
171.523

Ako sme triedili odpad v roku 2020

Výpočet koeficientu miery separovania za rok 2020
61315

UVKO= _____________________________ = 40,96 %
164662

Poplatok za uloženie 1 t odpadu na skládku pre obdobie od 1.3.2021 do 28.2.2022 bude 18,- €.

Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Výbor združenia zasadal v tomto roku dvakrát. Spoločne s odborným lesným hospodárom sa vykonala obhliadka
lesa a vyznačenie úsekov na ťažbu palivového dreva pre rok 2021. Vzhľadom k situácií okolo Covid-19 nevieme
naplánovať konanie valného zhromaždenia. Výbor sa dohodol, že informácie o združení budú publikované
v Kocuranskom hlásniku a tiež na stránke obce.
O ťažbu palivového dreva za rok 2020 prejavilo záujem celkom 23 ľudí, v skutočnosti ťažilo 19 ľudí, ktorí za
drevo zaplatili do pokladne Združenia. Nie všetko vyznačené drevo bolo vyťažené. Ťažba prebiehala v lesnom
celku 582, 494. Vyťažilo sa celkom: Jelša – 14,00 m3 Dub – 39,00 m3
Hrab – 20,00 m3 Bôra – 13 m3
Spolu – 86,00 m3 Zostatok: 4310 m3.
Hospodárenie v roku 2020 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2020
Zostatok k 1.1.2020 – 2.962,78 eur
Príjem v roku 2020 - 4.095,78 eur
Výdaj v roku 2020 - 860,48 eur
Zostatok k 31.12.2020 – 3.235,30 eura - ako príjem na rok 2021 .
Pre tento rok sa vyznačenie ťažby dreva uskutočnilo v máji 2021 – ťažba bude prebiehať v období 06-11/2021.
Žiadame o dodržanie termínov.

1) - pohľad spredu na škôlku
prebieha osadenie zámkovej dlažby
2) - trieda materskej škôlky pre 15 detí
3) - umyvárka a sociálne zariadenie
4) - kuchynka, výdajňa stravy
5) - pohľad od zadu, garáž na komunálnu
techniku, vlečku, radlicu, štiepkovač

Materská škôlka, hasičská zbrojnica a múzeum
Investičný zámer výstavby škôlky, ktorý sme schválili začiatkom minulého roka a začali realizovať v 05/2021 sa
blíži k záveru dokončovacích prác. Materská škôlka je zaradená do siete škôl a školských zariadení a 2.9.2021
vstúpia do nej prví škôlkari. Vzhľadom k tomu, že nám činnosť škôlky povolili na základe výnimky ministra
školstva, financovanie zo strany štátu bude až od 1.1.2022. Tento rok budeme musieť zvládnuť z vlastných
finančných zdrojov. Hospodárime tak, aby sme to zvládli. Rozhodnutie o prijatí do škôlky si prevzalo 12 detí.
Činnosť bude zabezpečovať jedna pani riaditeľka, jedna učiteľka a jedna obslužná sila, ktorá bude pripravovať
desiaty, olovranty, vydávať obedy a starať sa o poriadok a čistotu. Obedy pre škôlku budeme dovážať zo školskej
jedálne v Koši. Nakúpený je už aj nábytok, stoly, stoličky a elektrospotrebiče (chladnička, sporák, mikrovlnka,
pračka, sušička prádla...). Prístupová komunikácia poskytne aj možnosť parkovania pre štyri vozidlá vrátane
miesta pre invalidov. Súčasťou stavby je aj hasičská zbrojnica, ktorá sa tiež postupne dokončí a presťahujeme tam
hasičskú techniku a výbavu pre hasičov. Hasiči sú zaradení do „C“ kategórie, a preto sme postupne začali
nakupovať výstroj – topánky, odev, prilby, rukavice, tričká a šiltovky. Zatiaľ sme vystrojili 5 hasičov. Verím, že
aj nové priestory prilákajú ďalších nových členov dobrovoľných hasičov. Samostatný vchod odzadu budovy bude
slúžiť pre vstup do pripravovaného obecného múzea, kde chceme inštalovať históriu našej obce. Okrem múzea
zázemie tvoria sociálne zariadenia, WC pre imobilných, kotolňa a mala zariadená kuchynka . Ďalšou miestnosťou
je zasadačka, ktorú chceme vybaviť nábytkom, technikou s možnosťou premietania. Tu bude priestor na
rokovania, stretávanie sa generácií, vzdelávacie aktivity a možno aj malé rodinné oslavy. Už teraz môžeme
hodnotiť, že rozhodnutie začať realizovať investíciu bolo správne. Ak nám situácia dovolí, plánujeme pozvať
všetkých občanov na otvorenie a prehliadku budovy na konci augusta 2021.
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