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Ešte krátka spomienka na vianočné koledy a trhy 2022
Po dvojročnej prestávke spôsobenej covidovými obmedzeniami, mohli sme sa v predvianočnom období minulého
roka opäť stretnúť na námestí  obce, kde bol pripravený program s koledami od našich najmenších zo škôlky,
zavinšovali  aj  ženy zo  speváckej  skupiny Hrabovka.  Ako hosť sa  so  svojim vianočným pásmom predstavila
folklórna skupina Sielnica z Lazian. V postavených stánkoch sme mohli ochutnať vianočnú kapustnicu, vianočný
punč, kúpiť si medovníky, sušené ovocie, zabíjačkové špeciality, rôzne sviečky, výrobky od domáceho včelára a
tiež chutné výrobky z ovčieho a kozieho mlieka z farmy Krovinka.

 Deti z materskej školy s učiteľkami              Hrabovka a FS Sielnica                                 Trhy

Pozvanie na ochutnávku fašiangových zabíjačkových špecialít

Zber separovaných zložiek odpadov v roku 2023 
- Zber vriec s plastami bude: 17.2.,24.3., 21.4., 19.5., 23.6.2023
- 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
- Obec v spolupráci so zberovou spoločnosťou T+T a.s. Žilina vykoná jarný zber veľkoobjemového odpadu do
  pristavených kontajnerov a tiež zber elektroodpadu a nebezpečných odpadov. Informácia obecným rozhlasom.



O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na 3. zasadnutí OZ dňa 18.1.2023 poslanci prerokovali žiadosti občanov, oboznámili sa s vyúčtovaním energií za
rok 2022 a s cenami energií na rok 2023. Rok 2022 dopadol dobre, obec nedoplácala na energiách. Rok 2023
bude náročnejší, ceny energií a distribučné poplatky sa zmenili smerom nahor. Obecné služby Kocurany s.r.o. sa
snažia dostať medzi regulované subjekty, čím by sa zabezpečili aspoň ceny, ktoré zastropovala vláda SR a pre
elektrickú energiu je to suma 199,- €/MWh a za plyn 99,- €/MWh. V ďalšom bode hlavná kontrolórka predniesla
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a tiež Ročnú správu hlavnej kontrolórky. Vzhľadom na končiace
sa volebné obdobie hlavnej kontrolórky, obecné zastupiteľstvo vyhlásilo nové voľby hlavnej kontrolórky obce na
obdobie od 4.4.2023 do 3.4.2029. Poslanci sa zaoberali plánom a termínmi kultúrnych a športových podujatí na
rok 2023, ktoré následne schválili.

Ako sme triedili odpad v roku 2022

V  tabuľke  vedľa  vidíme  množstvá  odpadov
podľa  jednotlivých  druhov,  ktoré  sme
vyzbierali  a  vyseparovali  za  rok  2022.  Pre
porovnanie  sme  nechali  aj  prehľad  za  roky
2020  a  2021.  Tieto  množstvá  separovaných
zložiek odpadov sa prísne sledujú, potvrdenia
nám zasielajú jednotlivé zberne odpadu a tiež
zberové  spoločnosti.  Tu  chcem upozorniť  na
rôznych  výkupcov,  ktorí  chodia  po  obci,
vyhlasujú z auta, že vykupujú rôzne veci. Na
jednej  strane  porušujú  zákon  o  odpadoch  aj
výkupca aj predajca (občan) a na druhej strane
obec  nedostane  potvrdenie  o  takto
vyzbieranom odpade. Cely tento byrokratický
proces  sa  deje  za  účelom,  aby sme  vždy na
začiatku  roka  vypočítali  mieru  triedenia
odpadov  v  obci,  čo  má  následne  vplyv  na
poplatok  za  uloženie  1  tony  odpadu  na
skládku, čo nám faktúruje zberová spoločnosť.
Poplatok sa odvíja od percenta miery triedenia
odpadov  a  vypočíta  sa  ako  pomer  súčtu
triedených  zložiek  odpadov  k  celkovému
množstvu komunálnych odpadov. Poplatok pri
miere triedenia je:  nad 40 % -  18,- €/t
                               nad 50 % -  15,- €/t
                               nad 60 % -  11,- €/t
V roku 2022 sme vyseparovali a odovzdali na
zhodnotenie 106 799 kg odpadov. Celkom bolo
z obce vyvezených 175 378 kg komunálnych
odpadov. Z pomeru týchto čísel sme vypočítali
mieru triedenia odpadov, ktorá je za rok 2022
vo výške  60,9  %.  Na  základe  tohto  výpočtu
môžeme konštatovať, že poplatok pre rok 2023
bude 11,- €/t za zmesový komunálny odpad a
veľkoobjemový odpad platný od 1.3.2023 do
29.2.2024.  Chcem aj  v  tomto  roku  požiadať
občanov, aby venovali pozornosť separovaniu
odpadov. V obci sú vytvorené podmienky, aby
mohol  každý  občan  separovať.  Plasty  do
plastových  vriec,  sklo  do  kontajnerov,
biologický  odpad  do  kompostérov,  papier
odovzdať zberovému autu, kuchynský olej vo
fľašiach  na  obecný  úrad,  elektro  odpad  a
nebezpečný  odpad  2  x  do  roka  zberovému
autu,  textil  do kontajnerov pri  obchode a  pri
ihrisku,  tetrapaky a plechovky do kontajnerov.



     

  

Plán kultúrnych a športových  podujatí v I. polroku 2023
Február – Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou  
                  Obecná zabíjačka na ihrisku, výrobky, tombola                 Termín: 18. 2.2023
Marec - Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2023              Termín: 22. 3.2023
Apríl - Stavanie Mája a hudobný programom skupina LUBENA s Poluvsia Termín: 30. 4.2023
Máj - Koštovka destilátov Termín: 12. 5.2023
        - Vychádzka do prírody spolu so Šútovcami, Bankami a Máčovom Termín: 13. 5.2023
        - Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy, zber receptov Termín: 14. 5.2023 
Jún - Oslava Medzinárodného dňa detí Termín:   4. 6.2023
       - Nohejbalový turnaj Termín: 10. 6.2023
Júl - Oslavy 910. výročia obce - Leto v Kocuranoch, návšteva z Lukovečeka      Termín: 29.7.-30.7.2023

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022
Na  2.  zasadnutí  OZ  dňa  14.12.  2022  bol  schválená  VI.  zmena  rozpočtu.  Na  strane  príjmov  bolo  čerpanie
k 31.12.2022 vo výške 93%, na strane výdavkov sme rozpočet naplnili na 76%.
Prinášame celkové čerpanie rozpočtu k 31.12.2022:

Príjmy v €:                     VI. úprava     čerpanie           Výdavky v €:             VI. úprava      Čerpanie
podielové dane                191.189          191.189      energie                         13.800             9.974          
poplatky za odpad             12.516            12.516       poplatky, služby            48.600          36.474           
poplatok za psa                      760                  703      poistenie majetku           2.133              2.132          
daň z nehnuteľnosti          22.497             22.237       nákup strojov, mat.         6.631              2.649
poplatky a úhrady               6.779               5.952       správa obce                   74.018            62.039
preddavky energie            11.650               9.270       opatrovateľská služba   10.437              6.267     
MŠ réžia, poplatok, strava 7.990                6.151        Materská škola              55.671            52.237     
prenájom majetku            84.818              83.056       odvody                          21.456            17.969   
úroky                                     150                       0 príspevky ŠR                 24.084           19.465     
transfery zo ŠR                 24.257             24.162       vývoz odpadu                13.365           13.068
kapitálové príjmy                       0                      0 kultúra, šport, hasiči      16.774             8.724 
ostatné príjmy                     2.848               2.747      splátky úveru                 70.485            69.883
príjem finančné operácie        67.568                                            46.063                            kapitálové a FO                                         75.568            26.774   
Spolu:                            433.022            404.046                                                  433.022         327.655 

Lesné a pozemkové združenie Kocurany – pozvanie na stretnutie vlastníkov
Stretnutie vlastníkov lesa sa uskutoční dňa 11. marca 2023 o     15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany. 
Program stretnutia: -  Informácie o činnosti výboru, hospodárenie v lesoch, stav v pokladni k 31.12.2022
                                    - Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
                                    - Diskusia, Občerstvenie
O ťažbu palivového dreva prejavilo vlani záujem 32 ľudí, ťažilo 26 ľudí. Ťažba prebiehala v lesnom celku 582 –
doťažovala  sa  jelša,  a dielec  49301,  49501,  49401,  483,  503.  Vyťažilo  sa  130  m3.  O  ťažbu  v  roku  2023  sa

záujemcovia budú môcť prihlásiť na obecnom úrade do 30.4.2023 a ťažba sa bude realizovať do 30.9.2023. 
Hospodárenie združenia
Zostatok z roka 2021 v sume 3650,86 € sa preniesol do príjmovej časti roka 2022.
                         Príjmy v roku 2022:                          5148,86 €
                         Výdavky v roku 2022:                      1746,94 €
                         Zostatok k 31.12.2022                      3.401,92 €, bude ako počiatočný stav financií k 1.1.2023.

Aktuálny počet obyvateľov k 31.12.2022 je 531 obyvateľov
Do roka 2022 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 531, z toho bolo 257 mužov a 274 žien. Počas roka
sa narodili 2 deti, 2 dievčatá , zomreli dve ženy, prisťahovalo sa 8 ľudí (5 mužov a 3 ženy), odsťahovalo sa 8
občanov, z toho 4 muži a 4 ženy. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2022 bol 531, z toho bolo 258 mužov a
273 žien.  K 13.2.2023 je stav 529 obyvateľov, 257mužov a 272 žien.

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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Moje prvé Vianoce medzi vami
Vianočné sviatky sú výnimočné aj tým, že nimi končíme starý rok a začíname nový.  Po celoročnom maratóne
prác, služieb a povinností sa akoby zastavujeme a chceme aspoň pár dní prežiť bez toho, aby sme museli sledovať
termíny,  povinnosti  alebo čas.  Avšak pre veriacich sú to aj  dni,  v ktorých človek cíti,  že sa potrebuje nielen
upokojiť, ale aj usporiadať si svoj vzťah s Bohom aj s človekom, teda nežiť len pre túto zem, ale aj pre nebo. 
Tieto riadky píšem ako váš nový farár, ktorý v tejto obci prežil svoje prvé Vianoce. Priznám sa, že som nosil
v sebe rôzne očakávania a netušil som, ako to všetko dopadne. Večer 24. decembra som prišiel do Kocurian na
svoju prvú „polnočnú“ svätú omšu, aby som spolu s veriacimi tejto obce prežil najkrajšie sviatky roka. Aj keď som
predtým nikdy neslávil vianočnú omšu v Dome smútku, v ten deň mi tento dom pripomínal viac „dom radosti“,
ako smútku. Prežil som s vami krásnu svätú omšu zakončenú tradičnou „Tichou nocou“, ktorú sa v tej chvíli všetci
snažíme spievať akoby so srdcom v hlase.  Nehovoriac  aj  o osobitnej  vianočnej  atmosfére  v malej  Mariánskej
kaplnke, s malým stromčekom a ešte s menším Betlehemom na oltári.  Toto všetko iba mocne hovorilo o Bohu,
ktorý sa tiež stal na Vianoce najmenším spomedzi nás. 
Nakoniec sme dva vianočné týždne (aj keď bez snehu) ukončili priam „kráľovsky“. 6. januára na sviatok Zjavenia
Pána alebo aj „Troch kráľov“ svätá omša začala kráľovským sprievodom, ktorý prinášal v dlhých kráľovských
rúchach a s korunami na hlavách tri  vzácne dary:  zlato, kadidlo a myrhu.  Všetky tieto kráľovské dary sme aj
patrične  využili:  kadidlo  zavoňalo  hneď  v úvode
svätej omše a v jej závere zasa boli každému rozdané
zlaté  mince  (s  čokoládovou  náplňou)  a voňavým
myrhovým  olejom boli  potreté  všetky  ruky.  Takže
okrem „trojkráľovej vody“ a malej tabuľky s novým
rokom nad dvere, si  ľudia mohli odniesť aj voňavú
radosť do svojich domovov.  Samozrejme,  že z tejto
výnimočnej  slávnosti  nemohlo  chýbať  ani  spoločné
foto,  ktoré  prikladáme  ako  dôkazový  materiál.  Na
záver chcem sa poďakovať pani Stazke a Sidke, ale aj
všetkým  ostatným  obetavým  rukám,  ktoré  mi
v tichosti  počas  celého  roka  pomáhajú  pripravovať
obidve  miesta  na  slávenie  bohoslužieb.  Veľmi  si  to  cením.  Osobitne  ďakujem pánovi  starostovi  Vojtechovi
Čičmancovi za jeho ústretovosť a pohotovosť k našim požiadavkám. Nech dobrý Boh chráni každý dom v tejto
obci a žehná vás po celý rok 2023. 
Ľubomír Grega, farár.

Informácie ku správe pohrebiska – miestnych cintorínov
Obec Kocurany má dva cintoríny. Starý cintorín umiestnený nad obcou, pod košatou starou lipou, na ktorom sa už
nepochováva od roku 1953.  Toto miesto má svoju atmosféru,  preto mu venujeme starostlivosť,  staráme sa o
údržbu  formou  kosenia  a  čistenia.  Počas  pamiatky  zosnulých  je  krásnym  symbolom  piety,  keď  hroby  sú
vyzdobené a zapálené sviečky večer jasne svietia a vidieť ich z viacerých miest v obci. Nový cintorín začal písať
svoju históriu v roku 1953. Aj prvý hrob na cintoríne je z roku 1953, cintorín bol požehnaný v júni 1955. Od toho
času prešiel viacerými úpravami a zmenami, najskôr tu bola len malá márnica, ktorá slúžila ako sklad náradia.
Dom  smútku  bol  dokončený  a požehnal  ho  19.7.1992  vdp  Jozef  Šmál.  Oplotenie  cintorína  bolo  obnovené
a zrekonštruované v roku 1994. Rozšírenie cintorína sa realizovalo začiatkom roka 2000. Pravú časť cintorína
požehnal 5.7.2000 vdp František Havlík. Ľavú časť cintorína požehnal 5.7.2007 vdp Jozef Meško. Sochu Panny
Márie a urnovú stenu požehnal 23.7.2017 vdp Jozef Meško. Sociálne zariadenia bolo postavené a odovzdané do
užívania  v roku  2018.  Pochovávanie  malo  tiež  rôzne  podoby,  keď kopanie  hrobov  si  najskôr  zabezpečovali
pozostalí, čo malo za následok, že boli oslovovaní s malou obmenou stále tí istí ľudia. Toto viedlo k dohode na
verejných stretnutiach a zaviedol sa systém kopania hrobov podľa súpisných čísel. Tento spôsob sa celkom ujal a
obyvatelia túto svoju povinnosť rešpektovali zodpovedne. Prišla však legislatívna zmena, kde správu cintorína
musela  zabezpečovať  preškolená  osoba,  s  oprávneniami  a  certifikátom.  V  súčasnej  dobe  správu  cintorína
zabezpečuje spoločnosť PARTE s.r.o. Prievidza, zastúpená Miroslavom Mičom. Spoločnosť poskytuje kompletné
pohrebné  služby  od  vybavenia  pohrebu,  obradu  až  po  zhotovenie  hrobového  miesta.  Najbližšie  sídlo  je  v
Bojniciach, Jesenského 35.  Stála služba 0907 55 22 00, alebo linky 046/542 48 21, 0917 807 691.
Hrobové miesta a služby na cintoríne musia byť podľa zákona o pohrebníctve spoplatnené. Obec má schválené
VZN a prevádzkový poriadok cintorína.  Na hrobové miesta sú uzatvorená nájomné zmluvy.  Podľa dohody a
schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva, občania obce platia príspevok na správu cintorína v sume 2,- € na
osobu a rok. Potom už neplatia nájom za hrobové miesto, ani iný poplatok za užívanie domu smútku. Kto neplatí
príspevok 2,-€/osoba/rok, má hrobové miesto a použitie domu smútku spoplatnené podľa schváleného cenníka.

http://www.kocurany.sk/
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