
                                                                                     

           
Pre občanov obce Kocurany     

                                                číslo: 3/2016

903 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Vážení spoluobčania,

na sklonku roka prichádzame k vám s posledným tohtoročným vydaním Kocuranskeho hlásnika, aby sme
vás informovali  o dianí  v obci,  o schválených dokumentoch obecného zastupiteľstva,  poďakovali  sa za
spoluprácu a pomoc pri riešení vecí verejných, za spoločne strávené chvíle pri kultúrnych, športových a
spoločenských podujatiach, ale hlavne vám chceme popriať

veselé a šťastné vianočné sviatky v kruhu rodiny a blízkych,

v novom roku 2017 

veľa zdravia, šťastia, porozumenia a úspechov

prajú

poslanci obecného zastupiteľstva,
zamestnanci obecného úradu

starosta obce
                                                

Poslanci obecného zastupiteľstva a Komisia kultúry a športu 

srdečne pozývajú

v nedeľu 18.12.2016 o     13,30 hod. na námestie obce Kocurany na

 „Vianočné koledy v Kocuranoch“ 

Vianočnú atmosféru budú spríjemňovať:
- Reprodukované vianočné piesne a koledy
- Vianočné koledy v podaní speváckej skupiny Hrabovka
- Vianočné koledy v podaní detí z materskej škôlky v Opatovciach nad Nitrou
- Vianočné trhy s ponukou:

Sušené ovocie, bylinkové a ovocné čaj
Ponuka ikebán
Zdobenie a ochutnávka perníčkov
Vianočný punč pre deti i dospelých v obecných šálkach
Koštovka destilátov z Pálenice Kocurany
Ponuka sviečok a vianočných ozdôb
Vianočné klobásky
Vianočné oblátky
Rôzne šité výrobky

Zapáľme spoločne vianočnú sviečku v našich srdciach                                                                       

Ako bude otvorený obecný úrad do konca roka 2016 a začiatkom roka 2017
Obecný  úrad  bude  od  štvrtka  22.12.2016  až  do  konca  roka  zatvorený  z dôvodov  čerpania  dovolenky
všetkých pracovníkov obce. V novom roku 2017 začne obecný úrad vykonávať činnosť v utorok 3.1.2017. 
Ďakujeme za pochopenie.



Niekoľko úžitočných rád
Rok 2016 sa pomaly končí a zároveň aj pracovný ruch ochabne, tempo sa troška spomalí a ľudia sa budú
venovať svojím rodinám. Aby sme v budúcom roku vykročili správnou nohou, chceme upozorniť na niektoré
povinnosti, na ktoré by sme nemali zabudnúť. Obecné zastupiteľstvo na základe vyhodnotenia hospodárenia
obce a  platnej  legislatívy neprijalo žiadne zmeny vo všeobecne záväzných nariadeniach,  ktoré  by priniesli
zvýšenie daní z nehnuteľností a poplatku za likvidáciu odpadov. Je potrebné však upozorniť na povinnosti, ako
napríklad zmeny vo vlastníctve majetku, napr. kúpa, predaj, dedičstvo a iné, je daňovník povinný podať daňové
priznanie do konca januára 2017. Ak občan vlastní nového psa, je povinný to oznámiť správcovi dane, teda obci
a na základe rozhodnutia obce zaplatiť daň za psa staršieho ako 6 mesiacov. Tu je dôležité upozorniť na fakt, že
aj naša obec prešla elektronizáciou a všetky dokumenty sa nahrávajú do systému, ktorý automaticky prideľuje
dátum a číslo konania. Ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť, správca dane Obec Kocurany, musí zo
zákona uložiť daňovníkovi pokutu. Verím, že k takým prípadom nebudeme musieť pristúpiť.
Ešte niekoľko informácií ohľadom kanalizačných prípojok. Pred budovaním domovej kanalizačnej prípojky je
potrebné ohlásiť drobnú stavbu na obecnom úrade na predpísanom tlačive, priložiť list vlastníctva a situačný
nákres prípojky. Pokiaľ nemáte potrebné doklady, tieto vám vieme na obecnom úrade pripraviť a vytlačiť. Po
ohlásení drobnej stavby obdržíte od obce oznámenie k drobnej stavbe spolu so žiadosťou na Stredoslovenskú
vodárenskú  spoločnosť,  ktorú  vlastník  nehnuteľnosti  osobne  odnesie  k  vodárom,  kde  podpíše  zmluvu  o
stočnom. Chceme požiadať občanov, aby si vybavovanie písomných povolení nenechávali na poslednú chvíľu,
ale v kľude ešte pred realizáciou samotnej kanalizačnej prípojky.

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na svojom 22. zasadnutí dňa 22.11.2016 poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali v zmysle § 9a ods. 8
písm.  e)  zákona  138/1991 Zb.  o majetku  obcí  predaj   z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľnosť
zapísanú  na  LV  č.1139  parcelu  registra  „CKN“  č.1147  ostatná  plocha  o výmere  442  m2 v  prospech
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  Banská Bystrica,  za  kúpnu cena celkom 2.652,-  €,  za  účelom
výstavby Vodojemu 100 m3.  Obec sa už dlhšiu dobu snažila v  spolupráci  s  STVS a.s.  Banská Bystrica  o
vybudovanie „Vodojemu 100 m3“   pre zabezpečenie rezervy pitnej vody pre domácnosti, z dôvodu ďalšieho
rozvoja bytovej výstavby ako aj dostatku požiarnej vody. Stavba bola vodárenskou spoločnosťou schválená na
realizáciu  a  z  toho dôvodu je  potrebné  zabezpečiť  pozemky  pod výstavbu  vodojemu,  prístupovej  cesty a
elektrickej prípojky. Ďalej poslanci schválili zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre STVS
a.s. Banská Bystrica z dôvodu uloženia elektrickej prípojky k Vodojemu. Prerokovali tiež žiadosti občanov
ohľadom ukončenia nájmu a pridelenie bytov v bytových domoch Nižovec. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
žiadosť DHZ Kocurany – ženy, o príspevok na repasáciu požiarnej striekačky PS 12 v sume 4.200 €.  Ženské
družstvo v tomto roku získalo 30 ocenení - pohárov na hasičských súťažiach v športovej kategórií, avšak vždy
si  museli  mašinu požičiavať.  Poslanci  schválili  zámer  repasácie PS 12 a schválili  pre spoločnosť  Obecné
služby Kocurany s.r.o.,  ktorá  opravu zabezpečí,  kapitálový výdavok v  sume  4.200,-  €.  Čerpanie  rozpočtu
k 31.10.2016 predložil poslancom starosta obce. Celkové plnenie príjmov bolo vo výške 200.129,18 € čo je
50,79 % a čerpanie výdavkov bolo vo výške 138.718,82 € čo je 35,21 %. Rozdiel príjmov a výdavkov bol vo
výške 61.410,36 €. Výška schváleného rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti je 394.000,- €. Po informáciách
o stave žiadostí o nenávratné finančné príspevky z Programu rozvoja vidieka nasledoval bod rôzne a ukončenie
rokovania zastupiteľstva. Posledné 23. rokovanie zastupiteľstva sa uskutočnilo 7.12.2016. Prítomní prerokovali
a schválili Rozpočet obce Kocurany na rok 2017, v príjmovej a výdavkovej časti v sume 385.000,- €. Pred
schválením rozpočtu, si  vypočuli  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a jeho odporúčanie na
schválenie.  Prítomní  boli  informovaní  o  uskutočnení  verejného  obstarávania  formou  prieskumu  trhu  na
dodávku služieb v odpadovom hospodárstve obce, pričom boli oslovené 4 firmy na zaslanie ponuky. Cenové
ponuky doručili v stanovenom termíne dve firmy a víťazom sa stala spoločnosť T+T a.s. Žilina, ktorá ponúkla
najnižšiu cenu. Poslanci  schválili  zmluvu o poskytovaní  služieb v odpadovom hospodárstve na obdobie od
1.1.2017 do  31.12.2018 s  víťaznou firmou.  V ďalšom bode  poslanci  aj  vzhľadom na  schválený rozpočet
prerokovali a schválili Investičné zámery na rok 2017. Medzi hlavné bude patriť vybudovanie vodojemu 100m3

v  spolupráci  s  STVS a.s.  Banská  Bystrica,  vybudovanie  kanalizačnej  prípojky  do  uličky  pri  Hianikov,
odkanalizovanie obecných budov, vybudovanie WC na cintoríne, urnovej steny a stĺpu so sochou Panny Márie,
riešenie bezbarierového vstupu do obecného úradu a kultúrneho domu, technická príprava prístupovej cesty na
pieskovni.  Ďalej  poslanci  zobrali  na  vedomie  Správu o činnosti  hlavného kontrolóra,  schválili  komisie  na
vykonanie  inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.  Prerokovali  a schválili  Plán kultúrnych a športových
podujatí  na  rok  2017,  Plán  činnosti   hlavného  kontrolóra  na  I.  polrok  2017  a  Plán  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva  na I. polrok 2017. Na záver rokovania starosta poďakoval všetkým za prácu vykonanú počas
roka v prospech obce a jej obyvateľov, poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2017 a
zasadnutie ukončil.



Problém dostupného zubára pre obyvateľov obce vyriešený.
Viacerí občania našej obce boli nespokojní, keď sa dozvedeli, že po skončení činnosti zubára MUDr. Hajaša v Bojniciach,
boli zdravotné záznamy občanov Kocurian presunuté k lekárke do Nitrianskeho Rudna. Hlavne dopravná dostupnosť pre
občanov v dôchodkovom veku bol veľký problém. Trenčiansky samosprávny kraj tak urobil z dôvodu, že v tom čase nebol
ochotný nad rámec svojich kapacít žiadny lekár v blízkom okolí, prevziať pacientov z našej obce. Túto situáciu sme riešili
najskôr osobnými rozhovormi, neskôr písomne, zaslaním žiadosti trenčianskemu samosprávnemu kraju o zabezpečenie
dostupnej  stomatologickej  ambulancie  pre  obyvateľov  obce  Kocurany.  Trenčiansky  samosprávny  kraj  na  základe
intervencií a urgencií zo strany Obce Kocurany, ale hlavne z dôvodu, že nastúpil nový zubný lekár, vydal rozhodnutie,
ktorým určil s účinnosťou od 1.januára 2017 pre poskytovanie špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti spoločnosť Molčani, s.r.o., odborný zástupca MUDr. Pavol Molčani, ktorá prevádzkuje ambulanciu zubného
lekárstva  na  ulici  Janka  Kráľa  573/15,  Bojnice  (budova  Polikliniky).  Vydaným  rozhodnutím  majú  pacienti  z  obce
Kocurany právo a lekár povinnosť na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Občanom našej obce sa tak vytvorila možnosť
na dostupnejšiu zubnú ambulanciu v Bojniciach, kde sídlia aj iní lekári, či už všeobecní alebo odborní. Slobodná voľba
lekára zostáva zachovaná.

Aktuálny počet obyvateľov k 13.12.2016 je 525 obyvateľov

z toho je  264 mužov  a 261 žien.  Počas roka sa  narodilo  8  detí  (4  chlapci  –Horniak Dávid,  Benko Kevin,
Dúbravka  Damián,  Bakalár  Jayden  a 4  dievčatá  –  Adámiková  Sofia,  Líšková  Natália,  Kotríková  Janka,
Brániková Patrícia), zomreli 3 občania (2 muži – Perniš Jozef, Kliniec Milan a 1 žena – Škandíková   Agnesa),
prisťahovalo sa 20 ľudí, odsťahovalo sa 8 občanov, z toho 5 mužov a 3 ženy. 

Plán kultúrnych a športových  podujatí v roku 2017.

Január
 – stolnotenisový  turnaj – sála kultúrneho domu

Termín: 28.1.2017 od 14.00 hod.
Február – Fašiangový sprievod masiek po obci s hudbou,  obecná zabíjačka

    Termín: 25. 2.2017
                - Maškarný ples pre deti

Termín: 1. 3.2017  o 15.00 hod.
Marec - Vyhlásenie súťaže- Moja záhradka - môj dom 2017

              Termín: 10.3.2017
             - Oslava MDŽ v spolupráci s Jednotou dôchodcov

Termín: 12. 3. 2017 o 15.00 hod.
–  uvítanie deti do života

      Termín: 17.3.2017
Apríl     -  Stavanie Mája s  hudbou a občerstvením
               Termín: 30.4.2017
Máj     - Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov
                  Termín: 14.5. 2017

- vychádzka do prírody, výstup na Maguru
                         Termín: 8.5. 2017
Jún –  Detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti
                 Termín  : 4.6.2017
            Návšteva  družobnej obce – Lukoveček
                  Termín: 17.-18.6.2017
August –  Futbalový turnaj o pohár starostu, Rozlúčka s prázdninami, varenie guláša
                     Termín: 19.-20.8.2017   
 September – Hody, kultúrny program

       Termín: 10.9.2017
Október – Stretnutie s dôchodcami pri príležitosti -Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov
                   Termín: 13.10.2017
November  - Lampiónový sprievod,

Termín: 1.11.2017
       - Koštovka destilátov

Termín: 11.11.2017
December –  Mikuláš,  rozsvietenie vianočného stromčeka –rozdávanie darčekov pre deti.

Termín: 10.12.2017
                   - Vianočné koledy na námestí obce.
                      Termín: 17.12.2017
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Schválený rozpočet na rok 2017 

Na 23. zasadnutí OZ dňa 7.12. 2016 bol schválený rozpočet obce na rok 2017 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.

Príjmy:                                      €               Výdavky:                                            €

podielové dane                          89.400                       energie (elektr. voda, plyn)      15.500
poplatky za odpad                    12.500          poplatky, služby, telefón      22.810
poplatok za psa                         550                      poistenie majetku                960
daň z nehnuteľnosti                          21.300  nákup strojov, materiálu, iné  25.040
poplatky a úhrady                               3.855                 správa obce                   38.000 
prenájom majetku                             95.850  odvody do poisťovní, DÚ      14.900
úroky                          300  príspevok na spol. úrad Bojnice         1.900
transfery zo ŠR                       1.270  vývoz odpadu                    14.500
kapitálové príjmy                             51.000                kultúra, šport, hasiči                        7.600
ostatné príjmy                      2.030                      splátky úveru           45.700
príjem z     vlastných peňaž. fondov   106.945                        investície                                                   198.090             
Spolu:                               385.000                                                                             385.000

Kompostéry v rodinných domoch a nakladanie s odpadmi.
Obec  zakúpením  kompostérov  a  ich  bezplatným  poskytnutím  občanom,  podporila  systém  domáceho
kompostovania v rodinných domoch a i vzhľadom k tomu očakávame zníženie množstva komunálneho odpadu
v  smetných  nádobách.  Cieľom kompostovania  je  znížiť  náklady na  zber  a zvoz  komunálneho  odpadu  na
skládku a štart separácie biologického odpadu v rodinných domoch, čo bude povinnosťou  od 1.1. 2017. Kto
začal triediť odpadky z kuchyne a ukladať ich do kompostéra, určite zistil, že sa nejedná o malé množstvo,
ktoré  v domácnostiach vyprodukujeme.  Veď  do kompostu  sú vhodné zemiakové  šupky,  kuchynský  odpad
(káva, škrupiny, šupky, kôstky, zvyšky jedál), rozdrvené drevo, piliny, hobliny, zvyšky rastlín, buriny, kvety,
lístie, pokosená tráva, zemina z kvetov, slama a iné pozberné zvyšky, popol z dreva, novinový papier, kartón,
kôra stromov, handry z prírodných tkanín.
V obci máme zavedený aj  separovaný zber plastov, skla, papiera, jedlých tukov a olejov, elektroodpadu a
nebezpečného odpadu. Je len na škodu, že nie všetci občania sa do separovania zapájajú, čo je hlavne vidieť v
stredu,  kedy je  vývoz domového  komunálneho  odpadu.  Apelujem preto opätovne na všetkých,  aby podľa
svojich možností sa do separovania zapojili.
Príklady využitia recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu:
Papier – je možné recyklovať 5- 8 krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je
možné ušetriť približne 17 stromov. 
Plasty – plasty majú pri recyklácii viacero obmedzení, avšak mnohé z nich je možné efektívne a opakovane
recyklovať. Medzi najčastejšie druhy plastového odpadu patria PET fľaše. Z nich sa vyrába mnoho výrobkov
(obklady, prímesi do stavebných materiálov a pod.), ale aj vlákna na výrobu rozmanitých odevov.
Sklo –  sklo  je  výborne  recyklovateľným  materiálom.  Sklenené  obaly  (fľaše  a pod.)  možno,  pokiaľ  sa
nepoškodia opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na
výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.)

Koštovka destilátov
v sobotu 12. novembra 2016 sa v kultúrnom dome Kocurany uskutočnila po prvý krát Koštovka destilátov.  Do
súťaže sa  celkom prihlásilo 13 súťažiacich,  ktorí  priniesli  po pol  litri  domáceho destilátu.  Súťažiaci,  ktorí
prejavili záujem, sa stali porotcami, degustovali jednotlivé destiláty a udeľovali body. Na záver koštovky sa
všetky body spočítali  a  určilo  sa poradie destilátov.  Na treťom mieste  sa umiestnil  s  Jablkovicou Vojtech
Čičmanec,  52,5  % a  odniesol  si  pohár  za  tretie  miesto,  pohár  za  druhé  miesto  získal  Rudolf  Adámik  s
Jablkovicou 52 %. Na prvom mieste sa umiestnil Jaroslav Gatial, pracovník Pálenice Kocurany so Slivovicou
52 % a okrem pohára za 1. miesto získal aj putovný pohár. Všetci účastníci Koštovky dostali drobné darčeky vo
forme  pier,  fľaštičiek,  samolepiek  a  iné  predmety.  Odborným  garantom  súťaže  boli  pracovníci  Pálenice
Kocurany.  Pálenica  venovala  tiež  rôzne  vzorky  destilátov,  ako  napr.  bazovicu,  čerešňovicu,  hruškovicu,
šípkovicu, marhuľovicu, jablkovicu, dulovicu a iné, ktoré mohli degustovať všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili.
Veríme, že v budúcom roka sa do súťaže zapoja viacerí naši občania so vzorkami destilátov. 

http://www.kocurany.sk/
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