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Dedina roka 2021
V  Banskej  Bystrici 1.  septembra  2021 počas  slávnostného
podujatia  Slovenský  deň  kroja  pod  Pamätníkom  SNP
verejnosti  predstavili  víťaza  národnej  súťaže Dedina  roka
2021. V  aktuálnom 11.  ročníku  súťaže  striebro  získala obec
Kocurany.
Víťaz  súťaže  obec  Kláštor  pod  Znievom  najkomplexnejšie
naplnila princípy a požiadavky na Dedinu roka 2021 spomedzi
28 zúčastnených obcí. „Aj napriek výraznej konkurencii sa v
Kláštore pod Znievom našlo niečo, čo ho odlíšilo od ostatných
a zároveň mu táto výnimočnosť zabezpečila prvé miesto. Ako
národný  víťaz  bude  Kláštor  pod  Znievom  v  roku  2022
zastupovať Slovensko na 17. ročníku súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny.  Pre  obec  Kocurany v  konkurencií  obcí  bez
rozdielu veľkosti  a  počtu obyvateľov,  je to veľké uznanie a
ocenenie  práce  vedenia  obce  a  jej  obyvateľov.  Veď  národná  hodnotiaca  komisia  hodnotila  obec  v  oblasti
partnerstva, hospodárenia, vzhľadu obce, kultúrneho bohatstva, vytváraných podmienok pre život, atraktivity a
tiež  životného prostredia.  Meno  obce  sa  dostalo  do  širokého povedomia  v  rámci  slovenskej  republiky a  jej
riadiacich orgánov. V mesiaci december tohto roka sa uskutoční slávnostný galavečer za účasti ministra životného
prostredia a ocenených obcí v súťaži.

Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2021 

- Zber vriec s plastami bude: 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
- Zber veľkoobjemových a nebezpečných odpadov bude v závere októbra, upozorníme rozhlasom

Návšteva ministra Milana Krajniaka v obci Kocurany
Pri návšteve regiónu hornej Nitry 20.8.2021, zavítal aj do našej obce  pán minister Milan Krajniak, ktorý si prezrel
novovybudovanú Materskú školu, hasičskú zbrojnicu a obecné múzeum. Sprevádzali ho poslankyňa NR SR Petra
Hajšelová, riaditeľka sociálnej poisťovne Gabriela Smoláriková a riaditeľ úradu práce v Prievidzi Jozef Fabian. 
Pána  ministra  zaujala  aktivita  obce  a  rozhodnutie,  pustiť  sa  do  výstavby  náročnej   investície,  ktorá  bola
realizovaná zo 120 tisíc € úveru a 240 tisíc € zaplatila obec z vlastných zdrojov z rezervného fondu. 

Stavbu zabezpečoval sociálny integračný podnik Obecné služby Kocurany s.r.o.,  ktorý získal štatút sociálneho
podniku od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ešte v roku 2020.



Plán kultúrnych a športových  podujatí do konca roka 2021.

November  - Lampiónový sprievod,  Termín: 1.11.2021
 - Koštovka destilátov (pravdepodobne bude zrušené)  Termín: 13.11.2021

December – Stretnutie s Mikulášom  Termín: 5.12.2021
                    -  Vianočné trhy spojené s koledami  Termín: 19.12.2021

Budeme sa riadiť aktuálnym Covid automatom a epidemiologickou situáciou.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na  28.  zasadnutí  OZ  dňa  16.6.2021  poslanci  prerokovali  žiadosti,  boli  informovaní  o zamietnutí  žiadosti
o dotáciu na spracovanie územného plánu obce, o získaní sponzorského daru od SLSP a.s. vo výške 200,- € na
nákup pomôcok do MŠ. Na ďalšom 29. zasadnutí dňa 18.8.2021 poslanci prerokovali žiadosti občanov, pričom
sa jednalo hlavne o opakované pridelenie nájomných bytov. Starosta ďalej informoval prítomných o pokračovaní
na dokončovacích prácach pri výstavbe Materskej školy, hasičskej zbrojnice a múzea. V ďalšom bode poslanci
obecného zastupiteľstva schválili  predĺženie platnosti  aktualizovaného Programu rozvoja obce do konca roka
2023. V bode kultúrne podujatia poslanci schválili slávnostné otvorenie MŠ Kocurany dňa 21.8.2021o 15,00 hod
a Hodovú sv. omšu na námestí spojenú s požehnaním novovybudovanej MŠ Kocurany dňa 5.9.2021 o 10,00 hod.
Poslanci  tiež  schválili  podanie  žiadosti  o Dotáciu  na  podporu  plnenia  funkcií  rodiny  –  Detské  ihriská
z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, kde výška žiadanej dotácie pre obec je 20.520,- €, vlastné
zdroje:  2.280,-  €.  Podmienkou  čerpania  dotácie  bude  zabezpečenie  zemných  prác,  dopadových  plôch
a vybudovanie  oplotenia.  Poslanci  na  rokovaní  ďalej  schválili  plán  zasadnutí  obecného zastupiteľstva  na  II.
polrok 2021 v termínoch 22.09.2021, 13.10.2021, 10.11.2021 a  08.12.2021 a tiež predložený plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Kocurany na II. polrok 2021. Okrúhle 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutočnilo 22.9.2021. Prítomní boli oboznámení s čerpaním rozpočtu k 31.8.2021, ktoré bolo spracované 
spoločnosťou p. Ing. Miroslava Hýbla, Banská Bystrica. Pričom čerpanie rozpočtu v príjmovej časti bolo celkovo
vo výške  415.723,-  €  a schválený rozpočet  bol  533.082,-  €,  čo je  plnenie  na 78 %.  Čerpanie  rozpočtu vo
výdavkovej časti bolo celkovo vo výške 374.690,50 € a schválený rozpočet 533.082,- €, čo je plnenie na 70 %.
Prítomní boli oboznámení s navrhovanými úpravami rozpočtu, ktorými sa príjmová aj výdavková časť upravuje
na  sumu  539.750,-  €.  Poslanci  obecného  zastupiteľstva  vzali  na  vedomie  čerpanie  rozpočtu  k 31.8.2021  a
schválili  V.  úpravu rozpočtu  na  rok  2021 podľa  prílohy.  V ďalšej  časti  rokovania  poslanci  riešili  zákonnú
povinnosť  obce  v zmysle  zákona  č.39/2007  Z.z.  o veterinárnej  starostlivosti  ohľadom  túlavých  psov,  audit
kybernetickej  bezpečnosti  a ochranu  osobných  údajov  v rámci  fungovania  obecného  úradu,  oboznámili  sa
a schválili  Komplexné poistenie majetku novej  budovy Materskej  školy,  hasičskej zbrojnice a múzea vrátane
poistenia zodpovednosti za škodu v poisťovni GENERALI a.s., kde má obec poistený všetok majetok. V závere
rokovania bol obecným zastupiteľstvom schválený do funkcie veliteľa DHZ Kocurany Zdenek Bránik. Ostatné
31. rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 13.10.2021. Poslanci vzali na vedomie žiadosť ohľadom
budovania cesty na Pieskovni a tiež informácie o stave v odpadovom hospodárstve na území obce. Zároveň bol
schválený  nákup  120  l  smetných  nádob  od  spoločnosti  FEREX s.r.o.  Nitra  za  cenu  24  €/ks.  Pripravované
podujatia sa budú realizovať vždy na základe aktuálnej pandemickej situácie a na základe odporúčaní hygienika. 

Výpadky elektrickej energie v obci
Viacerí občania sa obracajú na obecný úrad so sťažnosťami na časté výpadky elektrickej energie počas dňa,
pričom sa mnohokrát jedná len o krátky výpadok, doslova zlomky sekundy. Napriek tomu to spôsobuje problémy
ľuďom, ktorý pracujú z domu tzv. Home office. Spôsobuje to aj prerušenie internetového spojenia. Obrátili sme
sa s reklamáciou na Stredoslovenskú distribučnú spoločnosť a.s. Žilina aj v mene našich obyvateľov nasledovne: 
„Vzhľadom na to, že v poslednom období zaznamenávame neustále výpadky dodávok elektrického prúdu v obci
Kocurany,  obraciame  sa  na  Vás  ako  dodávateľa  elektrickej  energie  so  žiadosťou  o prešetrenie  neustálych
prerušení  dodávok elektriny na území  našej  obce.“  Z podávanej  reklamácie  musí  byť  jasné,  kto reklamáciu
podáva (meno a priezvisko odberateľa), musí tam byť uvedený EIC kód odberného miesta (nájdete na faktúre
alebo  zmluve),  adresa  odberného  miesta  a  opísaný  predmet  reklamácie  (ako  napr.  časté  výpadky  dodávok
elektrickej energie počas pracovného dňa (napr. 7.9.2021 v rozmedzí času od 10,00 h. – 14,00 h. výpadok 3x).
Preto ak vás obťažujú časté výpadky elektrickej energie, napíšte svoju žiadosť, resp. reklamáciu  na adresu: 

Stredoslovenská distribučná, a.s., 
Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47   Žilina 
Podarilo sa nám so Stredoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s. rekonštruovať elektrické rozvody v dolnom
konci obce, verím že postupne to budú aj ostatné úseky, čím sa zlepší kvality dodávky energie.



     

  

Čerpanie rozpočtu k 31.8. 2021 a V. úprava rozpočtu na rok 2021
Na 30. zasadnutí OZ dňa 22.9. 2021 bola schválená V. úprava rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne: 

Príjmy v €:                      V. úprava   čerpanie             Výdavky v €:              V. úprava     čerpanie
podielové dane                   118.600       81.398                energie                            13.800            5.448   
poplatky za odpad                12.800       12.782                poplatky, služby             22.425           16.349
poplatok za psa                         760            703                poistenie majetku             1.535                324
daň z nehnuteľnosti              23.970       21.441               nákup strojov, mat.         13.012             2.553
poplatky a úhrady                  8.002         4.615               správa obce + MŠ            83.332           44.699 
preddavky energie bytovky 11.650         6.021                opatrovateľská služba       9.490             5.106
prenájom majetku                81.790       55.803                odvody                            26.841           14.707   
úroky                                         150               0                príspevky ŠR                   14.306            13.552 
transfery zo ŠR                    13.166       13.082               vývoz odpadu                  10.500              5.436
kapitálové príjmy                      149           149                kultúra, šport, hasiči          7.921              2.239
ostatné príjmy                        1.169        1.020                splátky úveru                   70.184            46.709    
príjem finančné operácie              267.544            218.709                                           kapitálové a FO                                          266.404                                217.569
Spolu:                                539.750     415.723                                                      539.750          374.691  

Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Výbor združenia zasadal v roku 2021 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 2021 prejavilo záujem celkom 25 ľudí. Zatiaľ ťažbu dokončili 19 ľudia, ktorí za
vyťažené drevo zaplatili do pokladne Združenia. Zostatok financií k 25.10.2021 je 3.690,86 eura.  

Voľný pohyb psov
Viacerí  obyvatelia našej obce, ale vo veľkej miery aj cudzí návštevníci a turisti,
prechádzajú sa v zastavanej časti obce ale aj mimo, vo voľnej prírode so svojimi
štvornohými miláčikmi. Všetko by to bolo v poriadku, keby sa rešpektovali určité
pravidlá vodenia zvierat s ohľadom na bezpečnosť a ochranu ostatných ľudí a zvierat.
Dosť často sa stáva, že zvieratá, hlavne psy, sú pustené voľne bez vodítka. Tento
spôsob je značne nebezpečný, pretože následne dochádza ku vzájomnému stretu
zvierat, napádaniu a rôznym útokom. Týmto si dovoľujem požiadať všetkých
vlastníkov zvierat, s ktorými sa voľne prechádzajú po prírode, aby mali zvieratá pod
kontrolou, psov na vodítku. Rodičia by mali zvážiť možnosti bezpečia, keď púšťajú menšie deti na prechádzky so
zvieratami. Bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí, ale aj zvierat by nemala byť nikomu ľahostajná.

Štatistické údaje o počte obyvateľstva
Aktuálny počet obyvateľov k 27.10.2021 je 526 obyvateľov, z toho je 257 mužov a 269 žien. Počas roka sa
narodili 2 deti, jedno dievča a jeden chlapec, zomreli 7 občania (1 muž a 6 žien), prisťahovalo sa 15 ľudí (7
mužov a 8 žien), odsťahovalo sa 9 občanov, z toho 3 muži a 6 žien.

Občianske združenie „Za Kocurany“
V rámci obce sme založili dobrovoľné záujmové občianske združenie na podporu vzdelávania, hasičstva, pomoci
občanom,  kultúry a športu v obci Kocurany.   Hlavným cieľom združenia je všestranná podpora svojich
členov  v  príprave, tvorbe a realizácii obecných projektov v  oblastiach vzdelávania,  hasičstva,  občanov,
kultúry a športu so zreteľom na rozvoj detí a mládeže. Orgánmi združenia sú Valné zhromaždenie,  ktoré je
najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje o
založení, zlúčení a zániku združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, plán činnosti, výročnú správu,
rozpočet a správu o hospodárení. Volí a odvoláva členov rady združenia a revíznu komisiu. Rada združenia je
výkonným orgánom združenia. Na jej čele je predseda rady. Rada je za svoju činnosť zodpovedná valnému
zhromaždeniu členov. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a
pripravuje materiály na tieto rokovania.  Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia. Zvoláva
radu združenia a valné  zhromaždenie,  zastupuje  združenie  na  verejnosti.  Revízna komisia je kontrolným
orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu členov. Členstvo v revíznej komisii
je nezastupiteľné s členstvom v ostatných orgánoch združenia. Revízna komisia kontroluje hospodárenie
združenia,  upozorňuje  orgány na nedostatky a  navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj
dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Pripravujeme zriadenie webovej stránky, aby sme mohli informovať
podrobne o činnosti a o zámeroch. Občianske združenie už bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
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Súťaž „Moja záhradka, môj dom 2021“ - vyhodnotenie.

V tomto roku sme vyhlásili  už  18.  ročník súťaže „Moja záhradka,  môj  dom.“  V priebehu mesiaca  máj  boli
vyfotografované predzáhradky a priečelia rodinných domov. Fotografie boli  vystavené na nástenke v obchode
„Koruna“ a počas kultúrnych a športových podujatí v obci. 

Výsledky verejného hlasovania a poradie je nasledovné:
1. miesto – Rodina Kodajová           Kocurany č. 49 - 15 hlasov
2. miesto – Rodina Grosová           Kocurany č. 77-   12 hlasov
3. miesto – Rodina Romana Šandora,  Kocurany č. 17 -  8 hlasov

Hlasovania sa zúčastnilo: 106 
Platných hlasov bolo: 106
Neplatné:              0

Sčítanie hlasov vykonali: Vladimíra Beňadiková, Silvia Grajciarová, Ing. Kamila Topoľská.

Spoločných podujatí bolo málo, tak aspoň niekoľko fotografií

Nohejbalový turnaj 17.7.2021                 Záverečná spoločná fotografia              Víťazné mužstvo turnaja

Deň otvorených dverí v škôlke               Slávnostné otvorenie 21.8.2021            Detské súťaže

Obľúbené maľovanie na tvár                 Pripravené bolo aj občerstvenie             Spieval Marek Kotian

Požehnanie škôlky                                  Hasiči v novej výstroji                           Budova škôlky, zbrojnice a múzea

http://www.kocurany.sk/

