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Ako bude otvorený obecný úrad 

Obecný  úrad  Kocurany  bude  od  22.12.2021  do

7.1.2022  zatvorený. Zamestnanci  budú  čerpať  dovo-

lenky.  Ku komunikácií  v  prípade  potreby využite  e-

mailovú poštu obec@kocurany.sk.

Detské ihrisko pri materskej škôlke
V predchádzajúcom vydaní Kocuranskeho hlásnika sme informovali o návšteve ministra Milana Krajniaka, ktorý
si prezrel novú škôlku, bol informovaný o procese výstavby a ďalších zámeroch. S odstupom času prinášame
informáciu, že výstavba nového detského ihriska pri škôlke sa bude realizovať v roku 2022 aj s pomocou dotácie z

    Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 9b 
    zákona o dotáciách. Ihrisko nad škôlkou plánujeme oplotiť, aby
    sme zamedzili voľnému prístupu zveriny a ochránili a udržali v
    čistote celé ihrisko. Inštalované budú prvky: altánok, hojdačka 
    hniezdo, reťazové hojdačky, pieskovisko v tvare člna, drevená 
    loď PINTA so šmýkalou a lezeckou stenou, otočný kolotoč. 
    Doplňujúcimi prvkami budú lavičky, smetný kôš a informačná 
    tabuľa. Detské ihrisko budú využívať tak deti materskej škôlky,
    ako aj ostatné deti z obce. Celý priestor bude monitorovaný a 
    chránený kamerami.
   

Poďakovanie na záver roka
Koniec niečoho, znamená vždy začiatok niečoho iného, možno lepšieho
pre nás. Každá zmena má v sebe niečo pozitívne. Ide nový rok, začína sa
ďalšia  etapa nášho života.  A práve v tomto  období  je čas  na to,  kedy
spomíname a hodnotíme, aký bol tento rok, čo všetko sa stalo a ako veľa
sa toho zmenilo a čo všetko sme nestihli.  Chvíle nie sú len tie dobré, vždy
sú aj tie horšie, ale vždy sú ľudia, vďaka ktorým bol ten rok lepší. Pre
našu  obec  bol  rok  2021  veľmi  náročný,  ale  na  druhej  strane  aj  dosť
priaznivý. Podarilo sa nám po 45. rokoch vrátiť späť do obce školstvo a to
vybudovaním  novej  materskej  školy,  požiarnej  zbrojnice  a obecného
múzea.  Škôlku  od  septembra  navštevujú  deti.  Máme  14  zapísaných.
Okrem  toho  sme  boli  úspešní  v súťaži  Dedina  roka  2021,  kde  sme
v obrovskej  konkurencií  bez  veľkostného  rozdielu  obsadili  2.  miesto.
Žiaľ, ako všetci naokolo, aj my sme sa museli popasovať s problémami,
ktoré nám priniesla situácia v boji s pandémiou. Podpísalo sa to hlavne na
našom kultúrno  spoločenskom živote,  lebo  sme  nemohli  robiť  viaceré
podujatia  a  spoločne  sa  stretávať.  Napriek  tomu  chcem  poďakovať  poslancom,  pracovníkom  obce,  jednote
dôchodcov, speváckej skupine Hrabovka, hasičom, hasičkám, pánovi farárovi, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do života v obci a neváhali pomôcť. Chcem vysloviť presvedčenie, že nový rok
2022 bude po všetkých stránkach lepší, zdravší a hlavne pozitívnejší v medziľudských vzťahoch v spoločnosti.

Výzva k parkovaniu vozidiel mimo cesty
Vyzývame  majiteľov  vozidiel  a  prívesných  vozíkov,
aby neparkovali na kraji cesty, ale vo svojich dvoroch a
garážach.  Parkovanie  na  ceste  znižuje  bezpečnosť
cestnej  premávky  a  pri  zimnej  údržbe  vozidlá
spôsobujú  problémy  pracovníkom  údržby  a  správy
ciest,  zároveň  hrozí  poškodenie  obslužnými
mechanizmami údržby. Ďakujeme za pochopenie.
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Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Výbor združenia zasadal 8.12.2021. O ťažbu palivového dreva prejavilo  v tomto roku záujem celkom 25 ľudí, v
skutočnosti ťažilo 21  ľudí, ktorí za drevo zaplatili do pokladne Združenia. Ťažba prebiehala v lesnom celku 582,
kde sa doťažovala jelša, a v celku 494 a 495. Vyťažilo sa celkom  94,79   m3. Hospodárenie v roku 2021 pri
vypracovaní predbežnej uzávierky k 8.12.2021 je zostatok v pokladni 3.650,86 eura. Výbor sa dohodol na konaní
stretnutia vlastníkov lesa v marci 2022. Štatistické hlásenia pripraví za rok 2021 odborný lesný hospodár  p. Jozef
Hatványi, s termínom ukončenia ťažby 11/2021.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na  32.  zasadnutí  OZ  dňa  10.11.2021  poslanci  obecného  zastupiteľstva  boli  oboznámení  s aktualizáciou
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kocurany na roky 2021-2027, ktorý následne schválili. Ku koncu
roka 2021 končí platnosť zmluvy s T+T, a.s.  Žilina na vývoz odpadu z obce, a preto bude potrebné vykonať
verejné  obstarávanie  prieskumom  trhu  na  dodávateľa  služieb  poskytovaných  v odpadovom hospodárstve  na
obdobie rokov 2022 - 2024. Starosta oboznámil poslancov so zámerom udržať súčasné sadzby miestnych daní
a poplatok  za  komunálny  odpad  aj  pre  rok  2022  a  pokračovať  s vývozom KO  v dvojtýždňových  cykloch.
Poslanci sa následne zaoberali pracovným návrhom rozpočtu na rok 2022. Z plánovaných kultúrnych podujatí sa
pripravuje sprievod po obci Mikuláš, čert a anjel, ktorí budú roznášať deťom balíčky. V ďalšom bode starosta
oboznámil poslancov s obsahom zmluvy č. Z312081BGY301 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na pokrytie výdavkov spojených s realizáciou projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci
Kocurany“.  Ďalším  projektom sa  obec  uchádza  o finančný  príspevok  „Dotácia  na  podporu  plnenia  funkcií
rodiny“. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili realizáciu projektu výstavby detského ihriska po schválení
„Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny“ z prostriedkov MPSVaR SR. Na rokovaní 33. zasadnutia OZ dňa
10.12.2021 poslanci prerokovali žiadosti, zaoberali sa čerpaním rozpočtu k 30.11.2021 a následne schválili VI.
úpravu rozpočtu,  ktorá  sa  týkala  len  presunu a  úprave  jednotlivých položiek,  celkový rozpočet  sa  nemenil.
Očakávané plnenie rozpočtu tohto roka bolo východiskom na rozpočet roka 2022. Zmenila sa výška podielových
daní, vzhľadom na zaradenie škôlky do siete školských zariadení a samozrejme na strane výdavkovej pribudli
položky na jej prevádzku. K rozpočtu na roky 2022-2024 predniesla svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka obce,
ktorá konštatovala súlad s legislatívou a odporučila navrhnutý rozpočet schváliť. Podľa schváleného rozpočtu a
finančných možností, bol schválený aj investičný plán na rok 2022. Zámerom je oprava podhľadov na kultúrnom
dome  a  obecnom úrade,  projekt  prístrešok  Nižovec,  dokončenie  výsadby zelene  v  areáli  materskej  škôlky,
vybudovanie detského ihriska nad škôlkou a jeho oplotenie a podľa možností dokončenie vrchného poschodia,
múzea a zasadačky.  Do technickej a projektovej prípravy podľa možností  a výsledkov získaných dotácií sme
zaradili bezbarierovosť vstupu do obecného úradu a kultúrneho domu, zmeny a doplnky územného plánu obce
Kocurany č.2 a príprava územia pre komunikáciu na pieskovni. Poslanci boli oboznámení s príkazom starostu na
vykonanie inventarizácie majetku obce a s výsledkami verejného obstarávania služieb spojených s likvidáciou
odpadov a dodávkou elektrickej energie a plynu. V odpadovom hospodárstve pokračujeme so spoločnosťou T+T,
a.s. Žilina, ale už za zvýšené ceny a energie bude dodávať SSE a.s. Žilina, tiež za iné, vyššie ceny. Bude to
náročné  zvládnuť.   V  ďalších  bodoch  poslanci  schválili  plán  činnosti  hlavnej  kontrolórky a  plán  zasadnutí
zastupiteľstva na I. polrok 2022, plán kultúrnych podujatí na rok 2022 a schválili niektoré zmluvné vzťahy.

Rozpočet obce na rok 2022
Na 33. zasadnutí OZ dňa 10.12. 2021 bol schválený rozpočet obce na rok 2022 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný. Celková výška rozpočtu je schválená nasledovne:
Príjmy v €:                           Rozpočet 2022                 Výdavky v €:              Rozpočet 2022

podielové dane                      160.210                       energie                            13.800                         
poplatky za odpad                   12.500                       poplatky, služby             24.784           
poplatok za psa                            760                        poistenie majetku               2.285                
daň z nehnuteľnosti                22.497                       nákup strojov, mat.         14.442             
poplatky a úhrady                     5.680                       správa obce                     65.940           
preddavky energie bytovky    11.650                       opatrovateľská služba         8.764             
MŠ réžia, poplatok, strava        7.990                      Materská škola                   45.191           
prenájom majetku                   82.240                       odvody                            22.969               
úroky                                           150                       príspevky ŠR                       1.031             
transfery zo ŠR                         1.031                       vývoz odpadu                14.000             
kapitálové príjmy                             0                       kultúra, šport, hasiči       13.520             
ostatné príjmy                              503                       splátky úveru                  70.485                
príjem finančné operácie                          45.904                                                                                 kapitálové a FO                                                           53.904                              
Spolu:                                   351.115                                                                                 351.115           



     

  

Plán kultúrnych a športových  podujatí do konca roka 2022.
Február –          Koštovka destilátov                                                                      Termín: 19.2.2022

-   Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou                           Termín: 26. 2.2022

Marec - Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2022                             Termín: 18.3.2022

Apríl     -  Stavanie Mája a hudobný programom                                                 Termín: 30.4.2022

Máj     -    Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy                          Termín: 8.5. 2022 
-    Vychádzka do prírody spolu so Šútovcami, Bankami a Máčovom  Termín: 14.5.2022
-    Návšteva  družobnej obce – Lukoveček,                                           Termín: 28.5.- 29.5.2022

Jún –          Oslava MDD                                                                                  Termín  : 5.6.2022

Júl –          Leto v Kocuranoch – zážitok pre malých i veľkých                            Termín  :  2.7.2022
-    Nohejbalový turnaj                                                                         Termín  :  16.7.2022

August –  Rozlúčka s prázdninami                                                                   Termín: 28.8. 2022 

September – Hody, kultúrny program                                                             Termín: 11.9.2022

Október – Stretnutie - Mesiac úcty k starším a prijatie jubilantov                         Termín: 14.10.2022
               - Púšťanie šarkanov – lúka nad Pieskovňou                                  Termín: 16.10.2022    

November  - Lampiónový sprievod                                                                   Termín: 1.11.2022

December –  Mikuláš,  rozsvietenie vianočného stromčeka                                 Termín: 11.12.2022
                   -  Vianočné trhy spojené s koledami                                                     Termín: 18.12.2022

Predaj pozemkov
V ostatných dňoch sa na nás obracajú občania s informáciou, že boli oslovení neznámou osobou, ktorá si zistila
cez kataster portál vlastníctvo a ponúka im kúpnu cenu za nehnuteľnosti. Táto skutočnosť je daňou za to, že
mnoho informácií je verejne dostupných, a tak aj o vlastníctve pozemkov sa dajú zistiť podrobné informácie cez
spomínaný portál. Na druhej strane vlastníctvo je chránené u každého jednotlivca, a preto je len na vás, ako sa
rozhodnete. Či máte záujem pozemky predať, alebo si ich ponecháte. Pozemkovými úpravami sa pozemky scelili,
majú zaujímavú výmeru a hlavne založený list vlastníctva so známym vlastníkom. K takýmto praktikám cez
nastrčené osoby sa uchyľujú rôzne „skupiny“, ktoré následne s tým obchodujú, resp. riešia rôzne developerske
projekty. Z úcty k vlastníctvu pôdy a našim predkom, ktorí ju ochraňovali pre svoje deti, odporúčam nepredávať.

Čo nás čaká pri nakladaní s odpadom od nového roka

V obci naďalej platí VZN č.86/2020 o nakladaní s odpadom na území obce. Poplatok za odpad sa nenavyšoval a
ostáva  v  sume  23,-  €/osoba/rok.  Vývoz  odpadu  bude  pokračovať  1x  za  dva  týždne.  Nevieme  čo  prinesie
zálohovanie plastových fliaš, a preto budeme naďalej zbierať samostatne plasty do vriec resp. žltých kontajnerov
pri  bytovkách,  zbierať  sklo  do  zelených  kontajnerov,  zbierať  papier  zberom za  protihodnotu,  pri  bytových
domoch ukladať do modrých kontajnerov, zbierať viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,  kovy do
červených kontajnerov. Ďalej zbierame šatstvo a textil do kontajnera pri obchode a pri ihrisku, jedlé tuky a oleje
v plastových fľašiach môžete priniesť do skladu pri obecnom úrade. Nebezpečný odpad, elektrický odpad, odpad
s obsahom škodlivín zbierame 2x ročne do pristaveného auta. Jedna smetná nádoba je určená pre päťčlennú
domácnosť. Životnosť nádoby je 7 rokov a je zdarma. V roku 2018 sme separovali 33,81 %, platili za 1 t odpadu
8,- €, v roku 2019 sme separovali 32,79 % a platili za 1 t 13,- €,v roku 2020 sme separovali 40,96 %, platili za 1 t
18,- €. Je dôležité udržať mieru separovania nad 40 %, prípadne ešte viac.  Zvýšením separovania znížime objem
odpadu ukladaného na skládku a tým znížime aj poplatok za odpad umiestňovaný na skládku. O ďalšom
postupe v odpadovom hospodárstve budeme informovať samostatne. Ďakujeme, že separujete.  

Štatistické údaje o počte obyvateľstva
Aktuálny počet obyvateľov k 17.12.2021 je 531 obyvateľov, z toho je 257 mužov a 274 žien. Počas roka sa
narodili 2 deti, jedno dievča a jeden chlapec, zomreli 7 občania, jeden muž a šesť žien, prisťahovalo sa 20 ľudí, z
toho 7 mužov a 13 žien, odsťahovalo sa 9 občanov, z toho 3 muži a 6 žien.

Občianske združenie „Za Kocurany“
V máji  2021  bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra  SR  dobrovoľné záujmové  občianske združenie „Za
Kocurany“ - združenie na podporu vzdelávania, hasičstva, pomoci občanom, kultúry a športu v obci Kocurany.
Združenie disponuje vlastným bankovým účtom vo FIO banke číslo: SK78 8330 0000 0022 0206 9312
O financiách,  ktoré  združenie  získa  bude  rozhodovať  valné  zhromaždenie  a  bude  sa  používať  na  podporu
činnosti, za účelom ktorého bolo založené. Príspevok môže poslať ľubovoľný prispievateľ, s uvedením činnosti
na ktorú prispieva. Rozdeľovanie príspevkov bude zverejňované.
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Obrázky z obce

V závere roka sa nám podarilo vysadiť zeleň v okolí materskej školy, živý plot z Vavrinovca zvonku zábradlia a
pavinič trojlaločný zvnútra.  Ďalej  bola vysadená jedľa korejská,  levanduľa a pripravená plocha na pamätový
chodník. Všetko to žiaľ musíme chrániť pred zverov, aby robota nevyšla nazmar. Postavený máj pri fontáne,
symbol lásky a priateľstva, aj v tomto roku bol postavený v tichosti  na rozkvitnutom námestí.

Mikuláš 2021 

Aj v tomto roku prišiel do našej obce Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. V predvečer sviatku
Mikuláša prešiel celú dedinu, pristavil sa pri domoch s deťmi od 1 do 10 rokov a odovzdal im balíček. Deti mali
veľkú radosť, mnohé mu zarecitovali alebo zaspievali. 

V materskej škôlke sa deti tiež tešili na príchod Mikuláša. Napiekli si medovníčky,
postavili a vyzdobili vianočný stromček. Mikuláš s čertom priniesli a rozdali deťom
balíčky. Tie mali pripravený pekné básničky. Počas obednej vychádzky prišli deti
zo  škôlky  na  návštevu  obecného  úradu,  priniesli  nám ochutnať  z  medovníkov,
zarecitovali vianočné vinše a potom sme sa spolu odfotografovali pri stromčeku.

http://www.kocurany.sk/
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