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Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2022 
- Zber vriec s plastami bude: 17.6.,15.7., 19.8., 23.9., 21.10., 18.11. a 16.12.2022
- 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

Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany

Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce pozývajú dňa 10. 06. 2022 o 18.00 h. do kultúrneho domu na
verejné stretnutie. V rámci programu chceme prítomných oboznámiť a zhodnotiť činnosť obce za volebné obdobie
2018 – 2022. Oboznámime vás s výsledkom hospodárenia obce za rok 2021, predstavíme rozpočet na rok 2022,
jeho zmeny a čerpanie k 31.3.2022. Tiež poinformujeme o spoločnosti Obecné služby Kocurany, s.r.o. - sociálny
podnik, o jeho činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2021. Poinformujeme o zámeroch obce, čo by sme chceli
ešte do konca roka 2022 realizovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo aj plán činnosti na kultúrno – spoločenské
podujatia v roku 2022. Zároveň vyhlásime súťaž „Moja záhradka, môj dom 2022“, čo je v poradí už 19. ročník
súťaže. Priestor bude aj na diskusie, otázky a odpovede zo strany občanov. V závere bude pripravené drobné
občerstvenie. Tešíme sa na vašu účasť a záujem o veci verejné.



Plán kultúrnych a športových  podujatí v roku 2022.
August – Rozlúčka s prázdninami,  Termín: 28.8. 2022
September – Hody, kultúrny program  Termín: 11.9. 2022
Október – Stretnutie s dôchodcami a prijatie jubilantov  Termín: 14.10.2022
November  - Lampiónový sprievod,  Termín:  1.11. 2022
December – Stretnutie s Mikulášom  Termín: 11.12. 2022
                    -  Vianočné trhy spojené s koledami  Termín: 18.12. 2022

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 35. zasadnutí OZ dňa 26.1.2022 poslanci prerokovali žiadosti o zaradenie do zoznamu uchádzačov o byty a
schválili  pridelenie  nájomných  bytov  pre  žiadateľov,  ktorí  spĺňali  podmienky  v  súlade  s  VZN  obce  o
podmienkach nájmu v nájomných bytoch v obci Kocurany.  Starosta oboznámil poslancov so zámerom podať
žiadosť na dotáciu na spracovanie ÚPD obce Kocurany v roku 2022.  Poslanci obecného zastupiteľstva schválili
podanie  žiadosti  o dotáciu  na  zmeny  a doplnky  Územno-plánovacej  dokumentácie  obce  Kocurany   na
Ministerstvo  dopravy  a výstavby  SR.  Starosta  oboznámil  poslancov  s predbežnou  účtovnou  závierkou
spoločnosti  Obecné  služby  Kocurany  s.r.o.  k 31.12.2021.  Predbežný  HV  za  rok  2021  je  kladný.  Starosta
informoval  poslancov  o  cenovej  ponuke  firmy  NB  Consult  s.r.o.  Banská  Bystrica,  nakoľko  Ing.  Jozef
Adamkovič, ktorý zabezpečoval audítorske služby pre obec ukončil svoju činnosť. Poslanci schválili spoločnosť
NB  Consult  s.r.o.  na  výkon  auditu  obce  za  rok  2021.  Poslanci  obecného  zastupiteľstva  vzali  na  vedomie
informácie o činnosti DHZ Kocurany, s ktorými ich oboznámil p. Peter Ďureje a schvaľujú doplnenie povinnej
výbavy pre členov DHZ Kocurany s použitím aj účelovej dotácie  vo výške 1.400,- . Zároveň poslanci schválili
Patrika Jakála, trvale bytom Kocurany 189/2, pracovníka BOZPO Prievidza za preventivára požiarnej ochrany
obce. Poslanci schválili vstup obce do občianskeho združenia „Za Kocurany“. Na rokovaní 36. zasadnutia OZ
dňa 2.2.2022 poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN č.89/2022 o určení spádovej materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kocurany,  v ktorej dieťa s trvalým pobytom v obci Kocurany plní povinné
predprimárne vzdelávanie. Starosta oboznámil poslancov o havarijnom stave bývalej budovy ZŠ a o možnom
financovaní  rekonštrukcie  budovy  z  úveru.  Poslanci  boli  oboznámení  s  konečným  čerpaním  rozpočtu  k
31.12.2021. Hlavná kontrolórka obce  Ing. Kamila Topoľská predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2021,
ktorú poslanci vzali na vedomie.  Poslanci obecného zastupiteľstva schválili  opakované pridelenie nájomných
bytov  na  základe  žiadostí  nájomcov.  Obec  Kocurany  vyhlásila  výberové  konanie  na  obsadenie  funkcie
riaditeľa/ky MŠ. Na rokovaní 37. zasadnutia OZ poslanci prerokovali a vydali súhlasné stanovisko k zriadeniu
Súkromnej  umeleckej  školy –  gitarovej  akadémie.  Zároveň poslanci  schválili  prenájom malej  zasadačky na
prevádzku gitarovej  akadémie.  Starosta  obce  informoval  poslancov o činnostiach spoločnosti  Obecné  služby
Kocurany s.r.o.  –  sociálny integračný podnik.  V súčasnosti  má  spoločnosť  dvoch zamestnancov a  realizuje
celkovú  rekonštrukciu  priestoru  posilňovne  v budove  obecného  úradu  /omietky,  maľovka,  položenie  novej
podlahy/. Zároveň sa začalo s čistiacimi a udržiavacími prácami na novom cintoríne – kosenie, oprava podhľadov
na budove domu smútku. V pláne je aj úprava areálu ihriska – oprava lavičiek, nátery konštrukcií a pod. Dňa
22.3.2022 prebehla  kolaudácia  Materskej  školy Kocurany,  Kocurany č.  111.  Týmto  bola  skolaudovaná  celá
stavba.  Budova bude zaradená ako SO-01 Materská škola v celkovej  cene obstarania 289.061,64  € a SO-02
Miestna komunikácia v celkovej cene obstarania 79.089,76  € do majetku obce dňom kolaudácie jednotlivých
druhov majetku.  Starosta informoval poslancov OZ o verejnom obstarávaní na realizáciu Detského ihriska pri
materskej  škôlke  v zmysle  projektu  výstavby  detských  inkluzívnych  ihrísk  RODINKA  a jeho  rozpočtu.
Vzhľadom  na  neakceptovateľné  cenové  ponuky  sa  obstarávateľ  rozhodol  súťaž  zrušiť.  Poslanci  schválili
realizáciu výstavby Detského ihriska RODINKA spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o., sociálny podnik,
ktorá predložila cenovú ponuku na zhotovenie detského ihriska vrátane terénnych úprav v sume 33.748,00 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili spevnenie poľnej cesty smerom k poľnohospodárskej farme na parcele
č.  1600/2  v k.ú.  obce  Kocurany.  Realizácia  terénnych  prác  bude  objednaná  u spoločnosti  Obecné  služby
Kocurany s.r.o.  Starosta predniesol správu o hospodárení za rok 2021, pričom obecná s.r.o. vykonávala výkon
správy zvereného obecného majetku.  Poslanci schválili hospodársky výsledok - zisk vo výške 18 693,31€.  Na
ostatnom  38.  zasadnutí  poslanci  prerokovali  a  schválili  žiadosti  o  opakovaný  prenájom  nájomných  bytov.
Prerokovali  a  schválili  VZN č.  91/2022 o udržiavaní  čistoty v obci,  VZN č.  92/2022 o vyhlásení  miestneho
referenda  v obci,  VZN  č.  93/2022  o činnostiach,  ktorých  vykonávanie  je  zakázané  a  VZN  č.  94/2022
o podmienkach  držania  psov.  V ďalšom bode  sa  oboznámili  so  záverečným účtom obce  za  rok  2021 a  po
vypočutí si stanoviska  hlavnej kontrolórky a stanoviska  nezávislého audítora hospodárenie obce a záverečný
účet za rok 2021 schválili bez výhrad. Pani Beňadiková oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu k 31.3.2022
a s návrhom II. úpravy rozpočtu, ktorý poslanci schválili. Poslanci schválili zápis do kroniky obce Kocurany za
rok 2021. Poslanci obecného zastupiteľstva určili pre ďalšie volebné obdobie 2022- 2026  počet poslancov 5,
výkon  funkcie  starostu  obce  na  plný  úväzok  a  jeden  volebný  obvod,  ktorý  tvorí  Obec  Kocurany.  Starosta
informoval o nepridelení dotácie na zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Kocurany pre rok 2022.



     

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 a II. úprava na rok 2022

Na 38. zasadnutí OZ dňa 25.5.2022 bola schválená II. úprava rozpočtu na rok 2022 nasledovne:

Príjmy v €:                   II. úprava      čerpanie    Výdavky v €:                II. úprava            čerpanie  

podielové dane              160.210              55.320     energie byty, FÚO            13.800                    1.219
poplatky za odpad           12.500                3.921     poplatky, služby               25.933                     5.981
poplatok za psa                    760                   160      nákup údržba stroj.,mat.  18.402                        704  
daň z nehnuteľnosti        22.497                 2.931     vývoz odpadu                  13.000                      1.912         
poplatky a úhrady             5.380                1.116      správa obce                     70.646                    15.634
prenájom majetku           82.240              21.715      odvody                            25.223                      5.554 
úroky                                   150                        0      kultúra, šport, hasiči       13.320                           12
transfery zo ŠR                 6.500                5.711      transfery ŠR                    13.092                      4.776   
preddavky EE byty         11.650                3.095      úroky z úveru                  10.982                      2.570
ostatné príjmy                      802                   147      splátky úveru                   59.683                   14.908
sponzorské                        1.000                1.000      MŠ prevádzka                   6.912                         612
MŠ strava, réžia, pobyt     7.990                1.443      MŠ správa                       39.279                      8.340
finančné operácie                                      74.161                                  30.657            kapitálové výdavky                             75.568                                                                3.564
Spolu:                           385.840            127.216                                            385.840                    65.786    

Investičné zámery obce pre rok 2022
Vstúpili sme do náročného obdobia roka 2022. Ťažko skúšané rozpočty samospráv, či už obdobím COVID alebo
vojnovými  nepokojmi  sa  tvoria  veľmi  opatrne.  Prognózy  neprinášajú  žiadne  uspokojivé  vidiny.  Napriek
nepriaznivej  situácii  obec  roku  2022  plánuje  vybudovať  v oblasti  nad  materskou  školou  detské  ihrisko
s altánkom.  Finančnú  dotáciu  vo  výške  20.500,-  EUR  obec  získala  ešte  v priebehu  roku  2021.  Realizácia
detského ihriska je vo veľkej miere závislá od reakčného času a schopnosti dodávateľov, nakoľko všetky atribúty
potrebné na dokončenie detského ihriska obec objednala v dostatočnom časovom predstihu.
V auguste 2021 obec podala žiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu Náučného chodníka, časť Bytovky Nižovec vrátane vybudovania prístrešku. Veríme, že tento rok
bude žiadosť zo strany PPA skontrolovaná a tento investičný zámer sa podarí do konca roku 2022 zrealizovať.
Na základe viacerých žiadostí zo strany občanov obec pripravila podklady k Územno-plánovacej dokumentácii –
Zmeny a doplnky č. 2. Z vlastných zdrojov obec nie je schopná financovať zmeny ÚPD, a preto sme opätovne
žiadali o finančný príspevok z Ministerstva dopravy.  Žiaľ z dôvodu veľkého počtu uchádzačov a nedostatku
financií sme neboli úspešní.

Moja záhradka – môj dom,
Aj v roku 2022 vyhlasujeme už 19. ročník súťaže „Moja záhradka – môj dom“. Počas mesiaca máj 2022 boli
odfotené  predzáhradky  a priečelia  rodinných  domov.  Fotografie  budú  prvý  krát  vystavené  na  oslave  MDD
5.6.2022 na ihrisku a potom v priestoroch predajne Koruna. Aj počas rôznych kultúrnych a športových podujatí
bude možné hlasovanie. Každý občan môže dať svoj hlas ľubovoľnej fotografii. Na záver súťaže budú prví traja
výhercovia ocenení vecnými cenami.

Materská škola Kocurany
V školskom roku 2021/2022 po prvýkrát  otvorila svoje brány aj  novovybudovaná Materská škola Kocurany.
Funguje bez právnej subjektivity – zriaďovateľom je Obec Kocurany. Riaditeľkou MŠ je pani Bc. Lívia Svítková
a ďalej sa o deti starajú Veronika Vidová a Denisa Hudecová. Pre školský rok 2021/2022 bolo zapísaných 14
detí. Kapacita MŠ je 15 detí. Stravu obec zabezpečuje dodávateľsky zo školskej jedálne z obce Koš.
Naši malí škôlkári prvýkrát vystúpili s kultúrnym programom na Deň matiek. Za snahu a pekný kultúrny zážitok
patrí „Ďakujem“ našim učiteľkám, ktoré neúnavne s deťmi program nacvičovali. Zápis detí do nového školského
roka 2022/2023 prebiehal v mesiaci máj 2022 a rozhodnutia o prijatí budú vydané do konca júna.

Starožitné predmety do pripravovaného múzea obce
Chceli by sme požiadať občanov, ktorí majú záujem venovať starožitné predmety do pripravovaného obecného
múzea, galérie obce, aby kontaktovali obecný úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom. Pripravujeme koncepciu
celej  expozitúry  a  budeme  veľmi  povďační  za  predmety,  ktoré  budete  ochotní  darovať.  Jedná  sa  o  rôzne
predmety – staré fotografie, legitimácie, staré modlitebné knižky,  cepy,  kuchynský riad, truhlice, kolovrátky,
zbonky, rozhanček, kroje, liatance, chomút, lopata na sádzanie chleba...
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Lesné a pozemkové združenie Kocurany
Stretnutie vlastníkov lesa sa konalo dňa 19. marca 2022 o     15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany za účasti 60
osôb vrátane splnomocnení, t.j. 54 747 podielov, čo je 44,65 % . Naposledy sa valné zhromaždenie konalo dňa
23.3.2019 a potom z dôvodu protipandemických opatrení sa nekonalo. Výbor pracoval v zložení Ing. Vojtech
Čičmanec,  Ľudmila  Hrdá,  Ing.  Miloš  Perniš,  Miroslav  Škandík  a  Štefan  Kliniec.  Medzi  konaním  valných
zhromaždení sa výbor zišiel celkom 8 krát a to 6.3.2019, 11.12.2019, 26.2.2020, 19.5.2020, 24.3.2021, 14.7.2021,
8.12.2021 a 2.3.2022. 
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 €.
Výdaj v roku 2020 -          860,48 eur                            Zostatok k 31.12.2020 – 3.235,30 €.

Hospodárenie v roku 2021 a vypracovanie uzávierky k 31.12.2021

Zostatok k 1.1.2021 – 3.235,30 eur                              Príjem v roku 2021 -  4.358,30 eur
Výdaj v roku 2021  -     707,44 eur                         Zostatok k 31.12.2021 – 3.650,86 €.

Zostatok k 31.12.2021 predstavoval sumu 3.650,86 eura, čo prítomní schválili ako príjem do pokladne na

rok 2022 a tým aj počiatočný stav financií k 1.1.2022.

Výbor po voľbách zostal nezmenený. 

Podujatia od začiatku roka 2022                                                                                                                   

Deti MŠ – pálenie Moreny                           Zahráme sa spolu                                     Priatelia z Lukovečka darovali lavičky    

Program pred stavaním mája                     Seniór Vtáčnik spolu s malým Vtáčnikom  Koštovka destilátov 2022 

Oslava Dňa matiek a program detí MŠ        Deti a pani učiteľky z MŠ                           Pridávali sme aj stoličky

Ženy ktoré napiekli Vychádzka do prírody Kláštor p.Znievom preberanie ocenenia

http://www.kocurany.sk/
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