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Ako bude otvorený obecný úrad 

Obecný  úrad  Kocurany  bude  od  23.12.2022  do

5.1.2023  zatvorený. Zamestnanci  budú  čerpať  dovo-

lenky.  Ku komunikácií  v  prípade  potreby využite  e-

mailovú poštu obec@kocurany.sk.

Pozvanie na vianočné trhy 2022

Poďakovanie na záver roka
Ani  sme  sa  nenazdali  a  znova  sme  sa  prehupli  do  druhej  polovice
decembra, keď s radosťou očakávame najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Sú to jedny z mála dní v roku, keď sa život trocha spomalí a viac času
venujeme rodine a svojim blízkym. Ale je to aj čas, aby sme poďakovali za
spoluprácu,  za  vykonanú  prácu  a  pomoc  pri  riešení  rôznych  úloh.  Rok
2022 je aj rok volebný, a preto by som chcel poďakovať za prácu a aktivity
všetkým  poslancom  volebného  obdobia  2018-2022.  Ďakujem  Zdenovi
Bránikovi, Petrovi Ďureje, Miroslavovi Synkovi, Miroslavovi Šemrincovi
a  Jánovi  Škandíkovi.  Poďakovanie  patrí  aj  hlavnej  kontrolórke,
pracovníčkam obce a všetkým pracovníčkam materskej škôlky.Naša škôlka
funguje od 1.9.2021 a som veľmi rád, že sme túto investíciu zrealizovali.
Pani riaditeľka so svojím kolektívom vytvorili v škôlke krásne prostredie,
kam deti veľmi radi chodia. Sú vedené k zručnostiam, k práci v kolektíve.
O  ich  šikovnosti  nás  presviedčajú  na  rôznych  podujatiach  svojimi
vystúpeniami. Poďakovať chcem za činnosť Jednote dôchodcov, speváckej
skupine  Hrabovka,  za  vzornú  reprezentáciu  obce  našim  hasičkám.
Ďakujem  aj  hasičom,  ktorí  pomáhajú  pri  rôznych  podujatiach  a  sú
pripravení v prípade potreby pomôcť. Ďakujem aj členkám kultúrnej komisie, novému klubu detí. Aj duchovný
život v obci pookrial príchodom nového duchovného Ľubomíra Gregu, ktorému ďakujem za spoluprácu a ľudský
prístup. Na území obce pôsobia viacerí podnikatelia a živnostníci, poľovníci, včelári, rybári, farmári a chovatelia,
ktorým tiež  ďakujem za  spoluprácu.  Všetkým obyvateľom obce  Kocurany prajem pokojné  vianočné  sviatky,
prežité v radosti a zdraví. Do nového roka veľa šťastia, trpezlivosti a porozumenia.                      Vojtech Čičmanec, starosta

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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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 41. zasadnutí OZ dňa 21.10.2022 poslanci prerokovali žiadosti občanov, oboznámili sa s čerpaním rozpočtu k
30.9.2022,  schválili  rekonštrukciu  vykurovania  sály  kultúrneho  domu  elektrickými  stropnými  panelmi
s kalkuláciou  výdavkov  do  výšky 8.000,-  €.  Starosta  informoval  prítomných  o  získaní  dotácie  z Programu
obnovy dediny 2022 vo výške 6.000,-  €  na nákup interiérového vybavenie obecného múzea (vitríny, panely).
Obstaranie a montáž jednotlivých komponentov zabezpečí pre obec spoločnosť Obecné služby Kocurany s.r.o.
v celkovej  sume:  6.366,80  €.  Ďalej  bola  pozornosť  venovaná  pripravovaným  podujatiam  a  stručnému
zhodnoteniu  činnosti,  kde  počas  volebného  obdobia  bolo  zrealizované  osvetlenie  sochy  Panny  Márie,
odkanalizovanie budov obecného úradu, školy a ihriska. Dokončila sa rekonštrukcia NN siete dolný koniec v
spolupráci s SSD a.s. Žilina, opravila sa dlažba okolo domu smútku, osadili sa fitnes stroje v športovom areáli,
kúpila sa komunálna technika (traktor s  vlečkou,  nakladačom,  štiepkovačom a radlicou) v sume 97.900,-  €,
dobudoval sa kamerový systém v športovom areáli, na cintoríne, pri bytovkách a vstupe do obce. Opravila sa
atika na kultúrnom dome a obecnom úrade, vymenil  sa poškodený obklad a na bytovkách sa natreli drevené
obklady. Najväčšou investíciou bola výstavba materskej školy, požiarnej zbrojnice a múzea (289.061,64 €) spolu
s priľahlou komunikáciou (79.089,76 €).  V poslednom roku volebného obdobia sa dokončila optická sieť po
obci,  zrekonštruovala  posilňovňa,  opravila  dlažba  na  ihrisku  a priľahlom  chodníku,  začalo  sa  s výsadbou
ovocných stromkov nad škôlkou. Do novej požiarnej zbrojnice sa zakúpili nové zásahové obleky pre 8 hasičov a
v budove bývalej školy sa odizolovala stropná konštrukcia minerálnou vlnou.
Prvé ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28.10.2022. O výsledku volieb boli
prítomní  oboznámení  predsedníčkou  miestnej  volebnej  komisie  Jankou  Kotríkovou.  Následne  zákonom
predpísaný sľub zložil starosta obce a novozvolení poslanci OZ. Po zložení sľubu vystúpil novozvolený starosta
Ing. Vojtech Čičmanec, ktorý zablahoželal zvoleným poslancom k získanej dôvere od občanov a poprial im veľa
zdravia a chuti do tvorivej a náročnej práce v prospech občanov obce. Načrtol zámery rozvoja obce, ktoré budú
predmetom  ďalších  rokovaní  a  schvaľovania  v  obecnom  zastupiteľstve.  V  ďalších  bodoch  rokovania  boli
schválené  komisie  a  ich  členovia,  starosta  informoval,  že  za  zástupcu starostu  menoval  Jána  Škandíka.  Pri
obecnom zastupiteľstve boli zriadené komisie:
a) komisia finančná a správy majetku – predseda Miroslav Synko , člen Zdenek Bránik a Adriana Ďureje 
b) komisia kultúry a športu – predseda Adriana Ďureje, člen Miroslav Šemrinec a Zdenek Bránik
c) komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ján Škandík, člen Miroslav Synko a Miroslav Šemrinec
d) komisia na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík, člen Zdenek Bránik a Adriana Ďureje
Prítomní  boli  oboznámení  s  pracovným návrhom rozpočtu  na  rok  2023.  Ďalšie  2.rokovanie  novozvoleného
zastupiteľstva sa konalo 14.12.2022. Po schválení programu poslanci prerokovali a schválili 6. zmenu rozpočtu
na rok 2022, schválili rozpočet na rok 2023 ako vyrovnaný v sume 414.602,- €. Ďalej uznesením schválili VZN
č.95/2022 o miestnych daniach a poplatku, VZN č.96/2022 MŠ zmena finančného pásma, VZN č.97/2022 MŠ
určenie výšky finančných zdrojov. Po prednesení návrhov a rokovaní bol schválený investičný plán na ďalšie
obdobie, komisie na vykonanie inventúr majetku, plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 a plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023 – 18.1., 22.2., 22.3., 19.4., 24.5. a 21.6.2023.
Po doplnení bol schválený aj rámcový plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023. Na záver starosta obce
poďakoval za konštruktívny prístup k rokovaniu a poprial všetkým krásne vianočné sviatky.

Schválený rozpočet obce na rok 2023
Na 2. zasadnutí OZ dňa 14.12. 2022 bol schválený rozpočet obce na rok 2023 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný. Celková výška rozpočtu je schválená nasledovne:
Príjmy v €:                           Rozpočet 2023                 Výdavky v €:              Rozpočet 2023

podielové dane                      185.000                       energie                            14.950                         
poplatky za odpad                   13.000                       poplatky, služby             42.303           
poplatok za psa                          1.200                        poistenie majetku               2.275                
daň z nehnuteľnosti                 23.100                       nákup strojov, mat.         17.112             
poplatky a úhrady                     5.030                      správa obce                     62.586           
preddavky energie bytovky    11.650                       opatrovateľská služba       12.155             
MŠ réžia, poplatok, strava        7.600                      Materská škola                   59.210           
prenájom majetku                   82.140                       odvody                            17.490               
úroky                                           150                       príspevky ŠR                       2.432             
transfery zo ŠR                         2.432                       vývoz odpadu                13.500             
kapitálové príjmy                            0                       kultúra, šport, hasiči       18.670             
ostatné príjmy                           1.600                       splátky úveru                  70.219                
príjem finančné operácie                          81.700                                                                                 kapitálové a FO                                                           81.700                              
Spolu:                                   414.602                                                                                 414.602           



     

  

Ako budeme platiť dane a poplatky v budúcom roku
Poslanci prerokovali návrh VZN č.95/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný
odpad. Vzhľadom k súčasnej situácií  v národnom hospodárstve, inflácií  a zvyšujúcim sa cenám energií,  boli
zvýšené aj niektoré sadzby daní a poplatku za komunálny odpad. Pri dani z pozemkov ostatné vykonané zmeny
nenavýšia daň pre obyvateľov obce. Pri dani zo stavieb sa obyvateľov obce dotkne len sadzba dane za stavby na
bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, kde sa sadzba mení z 0,13 €
na 0,15 €.  Ostatné vykonané zmeny nenavýšia daň pre obyvateľov obce. Najväčšia zmena je pri dani za psa,
chovaného v rodinnom dome, kde sa daň upravuje z 5,- € na 10,- € za jedného psa. Vyrovnali sme sa tak sadzbou
so susednou obcou, ale hlavným dôvodom bola legislatívna povinnosť obce, mať zmluvného partnera na odchyt
túlavých psov, ktorému mesačne platíme paušál 45,- €. V prípade odchytu túlavého psa sú faktúrované ďalšie
náklady, ktoré znáša obec a má si ich vymáhať od vlastníka psa (pokiaľ ho zistí). Prijaté nariadenie upravuje ešte
aj poplatok za komunálny odpad, kde sa mení sadzba z 0,063 € na obyvateľa a deň, čo bolo 23,- €/obyv/rok, na
zvýšenú sadzbu poplatku v sume 0,07 €, čo bude 25,55 €/obyv/rok.  Napriek neustálemu strašeniu z médií  o
radikálnom zvyšovaní  daní a poplatkov zo strany samosprávy,  snažili  sme sa preniesť čo najmenšou mierou
zvýšenie  poplatkov na  občana.  Pri  znižovaní  nákladov na  vývoz  odpadov pomohol  aj  dvojtýždňový cyklus
vývozu a tiež odklad povinnosti obce na mechanicko biologickú úpravu komunálneho odpadu o jeden rok.
Aj naďalej vás chceme požiadať o dôsledné separovanie odpadov. Budeme zbierať samostatne plasty do vriec
resp. žltých kontajnerov pri bytovkách, pri cintoríne a pri obchode, 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, ktoré 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.  Zvýšením separovania znížime objem odpadu ukladaného na skládku a tým znížime aj poplatok za
odpad umiestňovaný na skládku. Ďakujeme, že separujete.  

Upozornenie na ponuky na predaj pozemkov
Obracajú sa na nás občania s otázkami,  že boli  písomne oslovení  neznámou firmou a osobou s ponukou na
odkúpenie nehnuteľnosti. V dnešnej elektronickej dobe a bezproblémovej dostupnosti informácií, si môže každý
prezerať informácie  o vlastníctve pozemkov.  V obci  Kocurany boli  vykonané  pozemkové  úpravy,  zcelili  sa
pozemky  a  tak  je  jednoduchší  spôsob  nakupovania.  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. K
takýmto návrhom na odkúpenie pristupujú rôzne „skupiny“, ktoré následne s nehnuteľnosťami obchodujú, resp.
riešia rôzne developerske projekty. Z úcty k vlastníctvu pôdy a našim predkom, ktorí ju ochraňovali pre svoje
deti, odporúčam pozemky nepredávať.

Výsledky komunálnych volieb dňa 29.10.2022
Na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 sa volilo 5 poslancov Obecného zastupiteľstva.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 444 oprávnených voličov. 
Volieb sa zúčastnilo 206 voličov, t.j. 46,4 %.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 193 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 190
Zvolený starosta: Ing. Vojtech Čičmanec – počet hlasov 193 
Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva v obci Kocurany: 

poslanec                                             počet hlasov 
Ján Škandík                                        173 
Miroslav Šemrinec                             166 

   Zdenek Bránik                                     163 
               Adriana Ďureje                                   159
               Miroslav Synko                                   159 
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa volieb do orgánov samosprávy dňa 29.10.2022 zúčastnili a odovzdali nám 
svoj hlas. Budeme sa snažiť získanú dôveru nesklamať.

Občianske združenie „Za Kocurany“
V máji  2021  bolo  zaregistrované  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. Chceme požiadať všetkých,
ktorí sa rozhodnú prispieť 2 % z daní, aby si tlačivo stiahli zo stránky obce Kocurany www.kocurany.sk, prípadne
si vyzdvihli na obecnom úrade. Uvádzam IČO združenia: 53 773 063.
O financiách bude rozhodovať valné zhromaždenie a budú použité na činnosť podľa stanov. Vopred Ďakujeme.

http://www.kocurany.sk/
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Výstava v obecnom múzeu
Výstavu  otvorila  Dominika  Richterová,  hviezda  muzikálu  Vyznanie.  Výstava  sa  nesie  v duchu  vyváženia
životných priorít a uvedomenia si, že každý človek má stáť na 4 nohách:
1. noha je rodina- ona vás pozná najviac, vie vás podržať, keď ste na dne a rovnako zdieľa s vami všetky radosti 
a životné cesty.
2. noha ste vy- vaše zdravie, vaše záujmy, vaše vnútro.
3. noha sú priatelia- tí vás vedia rozveseliť, viete sa o nich oprieť, povedia vám pravdu a pomáhajú vám keď to
potrebujete.
4. noha je vaša práca- tá vás živí, tam uplatňujete svoj potenciál.
Len keď dávate dôležitosť všetkým 4 nohám rovnako, tak je váš život vyrovnaný a stabilný. Pokiaľ preferujete
jednu nohu pred druhou, je to ako so stolom, ktorý ma rozdielne nohy,  je rozheganý, ale stojí. Pokiaľ vám chýba
niektorá z nôh, stále máte 3, na ktoré sa dá postaviť, no už stabilita nie je taká aká by mala byť. Výstava potrvá do
18.12.2022 aj počas Vianočných trhov. 
Verím, že Galéria bude v budúcnosti priestorom na prezentáciu prác viacerých Kocurčancov.  Máme veľmi peknú
a reprezentatívnu budovu, ktorú nám závidia mnohé okolité obce.          Napísala Vierka Rečková.

 
Z kultúrnych podujatí

Hasiči a hasičky obce Kocurany                   Slávnostný príhovor predsedu DHZ          Gratulanti z Opatoviec nad Nitrou

Púšťanie šarkanov, vlastná výroba              Program deti z MŠ pre seniorov                  Stretnutie s Mikulášom pri stromčeku

http://www.kocurany.sk/
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