Pre občanov obce Kocurany
číslo: 2/2022

909 rokov od I. písomnej zmienky o obci
Pozvanie na podujatie „Rozlúčka s prázdninami
S odstupom času a pre pandémiu bola obmedzená
realizácia všetkých kultúrnych a športových podujatí
v obci. Situácia okolo ochorenia na COVID-19 je
momentálne stabilizovaná, boli zrušené všetky
obmedzenia, a preto organizujeme plánované akcie.
Jednou z nich je aj Rozlúčka s prázdninami. Toto
podujatie bude v zmenenom formáte. Z družobnou
obcou Lukoveček sme sa dohodli, že navštevovať sa
budeme jeden rok do Lukovečka a jeden rok do
Kocurian. My sme boli tento rok v Lukovečku, a
preto oni prídu ku nám až budúci rok. Nebudeme
organizovať ani futbalový turnaj. Podujatie začne o
15.00 hod. Moderovať ho bude Vojtech Bartko.
Program sme sa snažili postaviť tak, aby sme oslovili
všetky vekové kategórie, detí, dospievajúcu mládež,
strednú i staršiu generáciu. Medzi sprievodné akcie
sme zaradili rôzne atrakcie pre deti so skákacím
hradom, dielničkami pre deti, mobilné autíčka,
interaktívnu strelnicu a aj maľovanie na tvár. O
občerstvenie sa postarajú členovia Poľovníckeho
združenia Vígľaš Bojnice, ktorí budú variť
poľovnícky guláš. Svoje výrobky ponúkne aj farma
Krovinka, kozie a ovčie výrobky rodiny Pernišovej.
Hot dogy, palacinky, langoše a pečené klobásy sa
budú tiež podávať. Ani smädní nebudeme.
Nový farár Opatovskej farnosti a filiálky Kocurany
Biskupský úrad v Banskej Bystrici vymenoval nového pána farára
našej farnosti, ktorým sa od 1.7.2022 stal pán Ľubomír Grega. Prvú
svätú omšu v Kocuranoch slúžil 3.7.2022, kde sme ho privítali a
popriali veľa zdravia a spokojnosti, aby veriaci obyvatelia našej
obce mali aj naďalej zabezpečené možnosti účasti na pobožnostiach organizovaných v obci, ako aj ďalšie cirkevné obrady. Pán
farár odslúži aj hodovú omšu na námestí dňa 11.9.2022.
Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2022
- Zber vriec s plastami bude: 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
- Pripravujeme zber starého železa, elektroodpadu a nebezpečných látok

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Od ostatného vydaného čísla Kocuranskeho hlásnika sa uskutočnilo len jedno rokovanie obecného zastupiteľstva.
Na 39. zasadnutí OZ dňa 29.6.2022 poslanci prerokovali žiadosti občanov, starosta informoval poslancov
obecného zastupiteľstva o vyhotovení Konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 s poznámkami. Všetky
dokumenty obec zaslala audítorskej spoločnosti NB Consult, s.r.o. Banská Bystrica. Poslanci zobrali na vedomie
informácie o ukončení účtovného roku 2021 a Konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2021. Ďalej sa zaoberali
plánom kultúrnych a športových podujatí na najbližšie obdobie so stanovením jednotlivých úloh na ich
zabezpečenie. V ďalšom bode poslanci schválili navrhnutý plán zasadnutí na II. polrok 2022 a to nasledovne:
24.08.2022, 21.09.2022, 12.10.2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
V bode Rôzne starosta vyhodnotil verejné stretnutie s občanmi obce dňa 10.6.2022 a oboznámil prítomných o
počte detí, prijatých do materskej škole na školský rok 2022/2023. Doteraz pani riaditeľka prijala 13 detí.
___________________________________________________________________________________________
Vznikol „Detský klub - GAME WORD CLUB“
Cieľom „Klubu“ je dobrovoľné stretávanie sa detí, malých aj veľkých, za účelom vykonávania pravidelnej hravej
činnosti mimo školy/mimo vyučovania, v poobedňajších hodinách 1x do týždňa a to pravidelne v stredu v čase
od 16 do18 hod.
Činnosťou klubu je hranie hier, spoločenských hier a vytvorenie miesta, kde by sa deti stretávali a zmysluplne
trávili svoj voľný čas v príjemnom prostredí oddychovo-športového areálu obce. Klub je určený pre hráčov, ktorí
obľubujú kartové hry, doskové hry, strategické, rodinné, vedomostné tzv. brainboxové hry, pohybové hry, pri
ktorých môžeme využiť pekné počasie vonku. Spoločenské hry sú k dispozícií v klube, ale obľúbené spoločenské
hry si členovia klubu môžu priniesť označené (podpísané) a môžu si spoločne zahrať.
Ďalšou činnosťou klubu je usporiadanie rôznych súťaží a spoločných aktivít. V klube je vedená evidencia detí
a každé evidované dieťa má členský preukaz klubu s potvrdením o členstve.
Výška členského poplatku je 5€/ 1rok.
Vedením klubu je poverená Janka Kotríková – kontakt 0918256022.
Občianske združenie „Za Kocurany“
V roku 2021 bolo založené občianske združenie Za Kocurany - združenie na podporu vzdelávania, hasičstva,
pomoci občanom, kultúry a športu v obci Kocurany. Predsedom sa stal p. Peter Ďureje, hospodárom a členom OZ
Mgr. Vladimíra Beňadiková. Uznesením č. 2 dňa 20.10.2021 bol stanovený ročný členský príspevok pre
právnické osoby vo výške 200,- eur a pre fyzické osoby vo výške 20,- eur. OZ má zriadený účet vo FIO banke.
V súčasnej dobe sa OZ Za Kocurany plánuje registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% daní na rok 2023 a bude
možné venovať združeniu 2% daní z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Takto prijaté financie, ako aj
prijaté dotácie od fyzických alebo právnických osôb, prípadne členské príspevky môže OZ využiť v súlade
s platnými stanovami (napr. oblasť vzdelávania, kultúry, športu, ochrana a tvorba ŽP, dobrovoľnícka činnosť).
Číslo účtu občianskeho združenia vo FIO banke: SK78 8330 0000 0022 0206 9312
___________________________________________________________________________________________
Správa Obecné služby Kocurany s.r.o.
Spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o. získala v roku 2020 status sociálneho integračného podniku. Následne
ako sociálny podnik boli prostredníctvom volieb zvolení členovia poradného výboru podniku. Poradný výbor
zasadá každé tri mesiace. Členom poradného výboru je zamestnanec spoločnosti. Na svojich zasadnutiach sa
členovia pravidelne oboznamujú s plánom činnosti na budúce obdobia a s výsledkami spoločnosti. Vyhodnocujú
sa realizované práce a diela, prerokúva sa plán čerpania dovolenky zamestnancov. Za rok 2021 spoločnosti
vznikla povinnosť auditovanej účtovnej závierky. Audit vykonala spoločnosť NB Consult s.r.o. a Správu
nezávislého audítora za rok 2021 predložila 30.6.2022
Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2022.
August – Rozlúčka s prázdninami,
September – Hody, kultúrny program
Október – Stretnutie s dôchodcami a prijatie jubilantov
November - Lampiónový sprievod,
December – Stretnutie s Mikulášom
- Vianočné trhy spojené s koledami

Termín: 28.8. 2022
Termín: 11.9. 2022
Termín: 14.10.2022
Termín: 1.11. 2022
Termín: 11.12. 2022
Termín: 18.12. 2022

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022
K 30.6.2022 bolo čerpanie rozpočtu obce Kocurany nasledovné:
Príjmy v €:
II. úprava
podielové dane
160.210
poplatky za odpad
12.500
poplatok za psa
760
daň z nehnuteľnosti
22.497
poplatky a úhrady
5.380
prenájom majetku
82.240
úroky
150
transfery zo ŠR
6.500
preddavky EE byty
11.650
ostatné príjmy
802
sponzorské
1.000
MŠ strava, réžia, pobyt 7.990
finančné operácie
74.161
Spolu:
385.840

čerpanie
92.357
11.744
647
20.432
2.651
42.727
0
8.182
3.072
748
2.400
2.875
30.657
218.492

Výdavky v €:
II. úprava
energie byty, FÚO
13.800
poplatky, služby
25.933
nákup údržba stroj. mat. 18.402
vývoz odpadu
13.000
správa obce
70.646
odvody
25.223
kultúra, šport, hasiči
13.320
transfery ŠR
13.092
úroky z úveru
10.982
splátky úveru
59.683
MŠ prevádzka
6.912
MŠ správa
39.279
kapitálové výdavky
75.568
385.840

čerpanie
4.958
14.788
2.309
5.709
28.955
10.874
1.355
10.518
4.989
30.085
2.806
16.595
3.564
137.505

Informácia o voľbách do organov samospráv
Voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Kocuranoch uznesením č. 735/ 38/2022 dňa 25.5.2022 určili:
a) v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Kocurany v počte 5,
b) v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Kocurany na plný úväzok,
c) jeden volebný obvod obce Kocurany pre volebné obdobie 2022-2026
Volebná miestnosť bude v sále kultúrneho domu, Kocurany č.108.
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu
modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby
predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname
voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden
hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom
zozname voličov vlastnoručným podpisom. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho
kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom
lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo
len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej
obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu
samosprávneho kraja. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku). Na
hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V
osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre
voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce. Po opustení osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie n e p l a t n é.

Zrekonštruovaná posilňovňa

Priestory pre obecné múzeum

Pracovníci spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
- sociálny integračný podnik realizovali opravu a
údržbu posilňovne, opravené omietky, vymaľované,
položené nové linoleum. Prevádzka a využívanie môže
začať. Aby sa stanovili pravidlá prevádzky, uskutoční
sa prvé stretnutie záujemcov o cvičenie v utorok
6.septembra 2022 o 15.30 h na obecnom úrade.

Priestory sú nachystané, a preto žiadame občanov, ktorí
majú záujem venovať starožitnosti do obecného múzea,
aby kontaktovali obecný úrad osobne, telefonicky alebo
e-mailom. Budeme povďační za predmety, ktoré darujete. Jedná sa napríklad o staré fotografie, legitimácie,
staré modlitebné knižky, cepy, kuchynský riad, truhlice,
kolovrátky, zbonky, rozhanček, kroje, liatance, chomút,
lopata na sádzanie chleba, výšivky, pokrovce, žehličky...

Podujatia od začiatku roka 2022

Oslava Dňa detí v skákacom hrade

Deti absolvovali rôzne súťaže

Súťažili veľkí aj malí

Klub detí v športovom areáli

Deti hrajú rôzne hry

Dobrovoľní hasiči, cvičný poplach

Lukoveček – otváranie ihriska

V družnej debate
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Účastníci nohejbalového turnaja

Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce
www.kocurany.sk
e-mail: obec@kocurany.sk

