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898 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Vážení spoluobčania,

dostáva   sa  k vám  posledné  tohtoročné  vydanie  obecného  informátora  Kocuranský  hlásnik,  v ktorom 
prinášame najaktuálnejšie informácie z diania v obci a zároveň nechceme zabudnúť ani na najkrajšie sviatky 
roka – Vianoce.  Zostáva už len pár okamihov a rodiny sa budú chystať k vianočnému stolu, aby spoločne 
oslávili štedrý deň. Skôr ako sa tak stane, utíchne všedný pracovný ruch, zatvoria sa úrady a  ľudia sa budú 
ponáhľať domov k svojim najbližším. Nastane čas, keď rodina bude v poradí záujmov na prvom mieste. Tak 
ako ďakujeme pri štedrovečernom stole, tak by som chcel aj ja  poďakovať všetkým,  ktorí  akýmkoľvek 
spôsobom  prispeli  k rozvoju  obce,  k  jej  reprezentácií  a k  šíreniu  dobrého  mena.  Ďakujem  poslancom 
obecného zastupiteľstva za  vykonávanie  svojho  mandátu  a tiež  zamestnancom obce  za  vykonanú  prácu 
počas celého roka, speváčkam zo skupiny Hrabovka za pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí, ale aj 
za  reprezentáciu  obce  na  rôznych  podujatiach  v rámci  okresu.  Poďakovanie  patrí  aj  členom  Jednoty 
dôchodcov  Slovenska,  za  starostlivosť  o starý  cintorín,  ale  aj  za  ich  spoločenské  organizovanie.  Meno 
a farby obce zviditeľňujú aj futbalisti JUVEKA v mestskej futbalovej lige. Nemôžem zabudnúť ani na naše 
deti, ktoré pomáhali pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach (uvítanie detí do života, deň matiek, 
MDD,  Mikuláš  či  pekná  scénka  „Pani  zima“  na  vianočných  koledách).  Pri  stavaní  mája  už  tradične 
pomáhajú naši hasiči. Ďakujem aj ženám, ktoré sa starajú o Dom smútku a kaplnku. 

Nech sa všetky starosti zrušia, nech vládne pokoj v dušiach.
Čo bolelo, nech prebolí, čo tešilo, nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku, iba slzy šťastia v oku !!

Prajem všetkým občanom obce požehnané vianočné sviatky, plné pokoja, radosti a zdravia, prežité v šťastí 
a v kruhu svojej rodiny,  svojich najbližších, priateľov a známych.  Do nového roka menej starosti, viacej 
radosti, úsmev na tvári, nech vás nič nekvári. 

Ing. Vojtech Čičmanec
              starosta obce

 Pozvánka na silvestrovské stretnutie
Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce pozývajú občanov na  silvestrovské stretnutie dňa 
31.12.2011 o 22.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany, kde po novoročnom prípitku a po 
vzájomných gratuláciách spustíme polnočný ohňostroj.  Príďte spoločne privítať Nový rok 2012.

Ako bude otvorený obecný úrad do konca roka 2011 a začiatkom roka 2012

V dňoch 23.12.,  27.12.  29.  až  30.12.  2011 bude obecný úrad zatvorený z dôvodov čerpania  dovolenky 
všetkých pracovníkov obce. Začiatkom roka bude obecný úrad zatvorený dňa 2 a 3. januára 2012. 
Vážení  občania,  veríme,  že  si  svoje  potrebné  záležitosti  vybavíte,  keď  bude  obecný  úrad  otvorený.  
Ďakujeme za pochopenie.



  

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
-  na  8.  zasadnutí  dňa  14.10.2011  prítomní  boli  informovaní  o čerpaní  rozpočtu  k 30.9.2011,  pričom 
celkové plnenie príjmov obce bolo vo výške 355.807,01 €,  rozpočtovaný príjem 583.984,- €, čo je plnenie 
na 60,9 %. Celkové plnenie výdavkov obce bolo vo výške 354.586,52 €, rozpočet bol 583.984,- €, čo je 
čerpanie na 60,7 %. Poslanci zároveň schválili zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce vo výške 
11.678,73 €,  ktorý mal  byť  použitý na úhradu kapitálových výdavkov.  Ďalej  sa rokovalo o prevádzke 
pohrebiska, kde sú neustále problémy s firmami zabezpečujúcimi rôzne kamenárske a iné práce. Pri vstupe 
iných firiem do areálu cintorína vyplynula potreba, aby tieto informovali správcu pohrebiska resp. obecný 
úrad,  že  idú  vykonávať  určité  práce.  Jedná  sa  hlavne  o úpravy  hrobov,   stavanie  pomníka,  alebo 
betónovanie. Bol prerokovaný a schválený návrh, aby tieto firmy pred vstupom na cintorín a prevzatím 
kľúčika  od  vstupnej  bránky,  uhradili  zálohu  vo  výške  30,-  €   a zároveň  sa  odpísal  stav  vodomera 
a elektromera.  Opatrenie platenia zálohovej platby, je hlavne z dôvodu zabránenia znečisťovania areálu 
cintorína a udržania  poriadku aj  pri  úpravách hrobov.  Po ukončení  prác firma vyzve  prevádzkovateľa 
pohrebiska k prevzatiu areálu cintorína a k odovzdaniu kľúčika od vstupnej bránky. Zároveň k odpísaniu 
stavov vodomera a elektromera. Podmienkou vrátenia celej výšky zálohy je zanechanie poriadku, spotreba 
vody do 1 m3  resp. 1 KWh, pri väčšej spotrebe sa energie vyúčtujú podľa platných cien energií a to buď 
v hotovosti, alebo platbou na faktúru. Poslanci tiež schválili nájomnú zmluvu s RDP Koš, za prenájom 
poľnohospodárskej pôdy v celkovej výmere 13,9 ha za ročné nájomné 184,88 €. Hlavný kontrolór obce 
predložil  poslancom „Správu o kontrolnej  činnosti  a výsledkoch kontrol  za  III.  štvrťrok  2011“,  ktorú 
poslanci vzali na vedomie.
-  9.  zasadnutie  sa  konalo  16.11.2011,  na  ktorom sa  prejednávali  pracovné  návrhy VZN o miestnych 
daniach  a poplatku  za  komunálny  odpad,  návrh  rozpočtu  na  rok  2012,  po  zapracovaní  návrhov 
a pripomienok  budú  VZN  a rozpočet  predmetom  rokovania  na  ďalšom  zasadnutí.  Prítomným  boli 
predložené Výročná správa za rok 2010 a Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2011, 
ktoré  následne poslanci  schválili.  V ďalšom boli  starostom obce prednesené informácie  o pokračovaní 
prác na výstavbe bytovky II. etapa a preinvestovaných prostriedkoch v celkovej výške 438.005,17 € zo 
ŠFRB na bytovku a 12.386,- € z vlastných zdrojov obce na technickú infraštruktúru (ku dňu rokovania 
OZ). Do konca roka bude vykonaná ešte jedna fakturácia a jedna kontrola krajského stavebného úradu.
-  na  poslednom tohtoročnom zasadnutí  dňa  16.12.2011 poslanci  schválili  zmenu  prílohy č.  1  k VZN 
č.44/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, ktorou sa mení výška poplatku z 0,83 €/hod. 
úkonov od 1.1.2012 na sumu 1,-  €/hod.  Ďalej  bolo schválené VZN  č.  53/2011 o miestnych  daniach 
a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorým sa upravujú niektoré sadzby dane (popísané 
v samostatnom článku).  Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie 7.  úpravy rozpočtu na rok 2011 
a schválenie rozpočtu obce na rok 2012. Prijali sa opatrenia na vykonanie inventarizácie majetku obce.  
Prítomní  boli  tiež  informovaní  o  výstavbe  bytovky,  že  stavba  je  uzatvorená,  zhotovená  strecha 
a namontované okná a dvere.  Dňa 13.12.2011 sa  uskutočnila  posledná kontrola  Krajského stavebného 
úradu na bytovke v tomto kalendárnom roku a bola odsúhlasená fakturácia v sume 37.026,32 €. Celkom 
bolo na bytovke v tomto roku preinvestované 475.032,09 € z úveru a 12.386,09 € z vlastných zdrojov.
Bol  schválený  zoznam  uchádzačov  o nájomné  byty  v zmysle  VZN  42/2008  o podmienkach  nájmu 
v nájomných bytoch, ktorí spĺňajú stanovené  podmienky na pridelenie bytu. Z novopostavených 24 bytov 
bude 6 – trojizbových,  14 – dvojizbových a 4 – jednoizbové.  Uchádzači  budú oslovení  a pozvaní  na 
stretnutie začiatkom roka 2012 na Obecný úrad. Hlavný kontrolór obce PhDr. Róbert Géczy predložil  
poslancom správu o činnosti a vykonaných kontrolách za 4. štvrťrok 2011 a tiež plán činnosti na I. polrok 
2012. Poslanci tiež schválili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012. V bode rôzne sa 
poslanci  zaoberali  kultúrnymi  podujatiami,  prípravou  vydania  publikácie  k 900.  výročiu  I.  písomnej 
zmienky o obci v roku 2013 a oboznámili sa s podnetmi Ing. Dušana Mazáňa a občanov obce, ktorým nie 
je ľahostajné to, čo sa deje okolo nich... Najbližšie 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 17.2.2012.

Miestne dane a poplatky v roku 2012
Schválením VZN č.53/2011 sa upravili niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti. Pre občanov obce sa daň 
z pozemkov  zásadne  nemení.  Zmena  nastala  v sadzbe  za  trvalé  trávnaté  porasty  o 0,75%.  U stavieb 
rodinných  domov  sa  daň  nezmenila,  upravuje  sa  sadzba  dane  z 0,07  €/m2  na  0,10  €/m2  u stavieb  na 
poľnohospodársku  produkciu  a skladovanie,  ďalej  sadzba  dane  u rekreačných  a záhradkárskych  chát 
z 0,20 €/m2  na 0,25 €/m2   a pri priemyselných stavbách slúžiacich energetike, sa upravuje sadzba dane 
z 0,33 €/m2 na 0,83 €/m2. Poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu sa upravuje zo 16,50 € na 17.00 € 
za  rok a občana.  Ostatné dane a poplatky ostávajú nezmenené.  Záverom môžeme  konštatovať,  že  pre 
občanov nedochádza k zvyšovaniu daní, žiaľ bolo nutné zvýšiť poplatok za vývoz odpadu.



VII. zmena rozpočtu na rok 2011
Na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 bola schválená VII. úprava  rozpočtu obce na 
rok 2011.

Príjem:                                  €                           Výdaj:                  €
podielové dane                              52.000                 energie (elektr., voda, plyn)              4.350 
príjem zo ŠR SR                              1.089                            poplatky, služby, telefón            12.972
poplatky za odpad                            7.800                            poistenie majetku                                   660
poplatok za psa                      416                  nákup strojov, materiálu               2.043 
daň z nehnuteľnosti:                        8.881                  správa obce                         30.589 
príjem za DS a KD                             250                             odvody do poisťovní, DÚ              9.643
úroky                                            130                             vývoz odpadu                                      8.904
prenájom majetku              41.700                              príspevok na spol. úrad Bojnice         1.070 
správne popl. za hracie prístroje     1.734                   kultúra, šport,                                      9.561
ostatné príjmy                               2.487                       ostatné výdavky               6.193
kapitálové príjmy                          14.312                   kapitálové výdavky                         508.523
príjem z FO – úver ŠFRB           490.709                              výdavky FO – splátky úveru             27.000 
Spolu:                            621.508                        621.508 

Schválený programový rozpočet na rok 2012
Na 10. zasadnutí OZ dňa 16.12. 2011 bol schválený programový rozpočet obce na rok 2012 v štruktúre 
bežné, kapitálové a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.

Príjem:                                      €               Výdaj:                       €
podielové dane                          51.000                       energie (elektr. voda, plyn)        5.200
poplatky za odpad                      8.000  poplatky, služby, telefón        9.590
poplatok za psa                         410               poistenie majetku           700
daň z nehnuteľnosti:                         15.400  nákup strojov, materiálu         4.020
poplatky a úhrady                               2.673                 správa obce                   30.100 
prenájom majetku                             56.100  odvody do poisťovní, DÚ        9.700
úroky                          100  pozemky                                    1.410
transfery zo ŠR                       9.931  príspevok na spol. úrad Bojnice      1.400
kapitálové príjmy                            381.320                vývoz odpadu                   10.500
ostatné príjmy                           50                      kultúra, šport, hasiči                     3.200
úver zo ŠFRB                                 251.000                      ostatné výdavky, úver      44.340
rezervný fond                                   14.600                         investície                                           670.374   
Spolu:                               790.534                                           790.534

Bytová výstavba v obci
V roku  2010  bola  dokončená  bytovka  Nižovec  I.  etapa,  kde  bolo  skolaudovaných  16  bytov  (14 
trojizbových  a 2  dvojizbové)  a celkový  náklad  výstavby  bytovky  bol  879.472,88  €.  Investícia  bola 
financovaná  úverom  zo  ŠFRB,  dotáciou  a vlastnými  zdrojmi.  V bytovke  našlo  svoj  domov  a nové 
bývanie 45 ľudí, ktorí uhrádzajú mesačné nájomné, z ktorého sa platí aj splátka úveru v sume 2.249,- €. 
Nakoľko obecný úrad eviduje  stále  dostatok  žiadostí  o nájomné  byty  v obci,  začalo  sa  v roku 2011 
s výstavbou  bytovky  Nižovec  II.  etapa,  kde  bude  dokončených  24  bytov.  Financovanie  bytovky  je 
zabezpečené úverom zo ŠFRB a dotáciou MDVaRR. Po skolaudovaní a pridelení bytov sa začne splácať 
úver zo ŠFRB z vyberaného nájmu od nájomníkov. Poskytnutie dotácie a úveru je viazané podmienkou, 
že sa zachová nájomný charakter bytov počas 30 rokov a po skolaudovaní stavby sa na liste vlastníctva 
ku konkrétnej stavbe zriadi vecné bremeno – záložné právo v prospech ŠFRB a MDVaRR SR, pre prípad 
nesplácania úveru. Z vyššie uvedeného vyplýva, že keby náhodou ostala bytovka bez nájomníkov, teda 
aj  bez nájomného  a prestal  by sa  splácať úver,  ručenie  je  zabezpečené samotnou budovou bytovky.  
Výstavbou bytov v obci, sa vytvárajú podmienky pre stabilizáciu mladých rodín, alebo len mladých ľudí, 
ktorí si chcú rodinu založiť a bývať v našej obci. Malé obce (do 500 obyvateľov), ktorým klesá počet 
obyvateľov,  sú  odsúdené v budúcnosti  na  transformáciu  a spájanie  sa  s inými  obcami.  Naša obec  si 
takýto model už vyskúšala a nemyslím si, že bol vyhovujúci, a preto je namieste vytvárať podmienky pre 
rozvoj  obce  a zvyšovanie  počtu  obyvateľov.  Len rozvíjajúce  sa  obce  majú  šance  na   samostatnosť 
a riadenie samosprávy vlastnými zástupcami. 
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Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011 
V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení  neskorších predpisov obec Kocurany ako verejný obstarávateľ zverejňuje za  štvrtý 
štvrťrok 2011 nasledovné zákazky s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala sumu 
1000 EUR: 

Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifikácia úspešného 
uchádzača

- - -
Obec Kocurany ako verejný obstarávateľ v štvrtom kalendárnom štvrťroku 2011 vykonala celkom 34 
záznamov z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou.

Blahoželáme jubilantom
V roku 2011 sa okrúhlych životných jubileí dožili a do pamätnej knihy obce boli zapísaní:
65 rokov – Albína Brániková č.7, Emília Klincová č.74, Mária Adámiková č.100, Albína Špániková   
                   č.27, Stanislav Cachovan č.6, Jozef Adámik č. 100 
70 rokov -  Tomáš Hraňo č.131, Otília Dúbravková č.14, Angelína Škandíková č. 39, Viliam Bránik  
                    č.138, Jaroslav Čičmanec č. 48, Gizela Škandíková č. 75
75 rokov -  Július Škandík č. 75, Agneša Škandíková č.133
85 rokov – Petronela Klincová č. 99, Alžbeta Briatková č. 129
90 rokov – Pavlína Beková č. 36
Najstaršími občanmi obce medzi ženami je Pavlína Beková (90 rokov) a medzi mužmi Ondrej Briatka 
(91 rokov). Všetkým jubilantom gratulujeme a prajeme veľa zdravia a pekných chvíľ prežitých v kruhu 
najbližších.

Na záver trocha štatistiky z evidencie obyvateľstva
Do roka 2011 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 462, z toho 222 mužov a 240 žien. Počas 
roka 2011 sa  narodili   4  chlapci  (Andrej  Lachký č.189/3,  Lukáš Sabo,  Filip  Bielik č.  102,  Richard 
Briatka č.129) a 3 dievčatá (Kristína Alaxová č.190/6, Laura Šandorová č.190/3, Nina Čaprnková č.79). 
Rozlúčili  sme  sa  s p.  Zuzanou  Škandíkovou  č.28,  p.  Ľubomírom  Adámikom  č.70, Radoslavom 
Hianikom č. 189/5 a p. Alžbetou Sádeckou č.3. Z obce sa odsťahovali 3 muži  a 2 ženy. Prisťahovalo sa 
6 mužov a 3 ženy. Celkový počet obyvateľov  obce k 20. 12. 2011 je 469, z  toho je 227 mužov a  242 
žien. 

Z činnosti administratívy obecného úradu v Kocuranoch
Výkon  samosprávy  obce  a administratívu  obecného  úradu  zabezpečujú  spolu  so  starostom  obce 
administratívna  pracovníčka,  zamestnaná  na  plný  pracovný  úväzok,  vedenie  účtovníctva  a správu 
rozpočtu zabezpečuje ďalšia pracovníčka počas troch pracovných dní v týždni na základe mandátnej 
zmluvy.  Úväzkovým zamestnancom obce je hlavný kontrolór. Okrem bežnej administratívy,  rôznych 
evidencií,  štatistických  zisťovaní  a vybavovania  stránok,  pracovníci  obce  spravujú  dane  a poplatky, 
stavebnú  agendu,  sociálnu  starostlivosť,  ochranu  krajiny  a prírody,  výrub  stromov,  zabezpečovanie 
nakladania  s odpadmi,  štátny  stavebný  dohľad,  povoľovanie  drobných  stavieb,  stavebných  úprav, 
udržiavacích  prác,  činnosť  na  pozemných  komunikáciách,  správu  cintorína  s evidenciou  hrobových 
miest, vydávanie rybárskych lístkov a iné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy.  V  roku 2011 
bolo  overených  39  strán  listín  a  97  podpisov.  V prenesenom výkone  štátnej  správy boli  vydané  4 
stavebné  povolenia,  1  rozhodnutie  na  odstránenie  stavby,  vykonaný  1  štátny  stavebný  dohľad,  6 
kolaudačných  rozhodnutí,  6  záväzných  stanovísk  obce  a riešená  1  sťažnosť.  Ďalej  bolo  vydané  1 
rozhodnutie  na  hracie  automaty.  Pre  drobné  stavby bolo  vydaných  9  oznámení  a  2  oznámenia  na 
stavebné  úpravy.  Pri  ochrane  prírody a krajiny  bolo  vydaných  8  rozhodnutí  na  výrub  stromov  a 5 
rozhodnutí pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia. V evidencií  stavieb bolo vydaných 7 rozhodnutí 
o určení,  zmene  alebo zrušení  súpisného  čísla.  V podacom  denníku  pošty  sme  zaevidovali  361 
písomných podaní.  Potrebné tlačivá a žiadosti je možné  získať na obecnom úrade, alebo si ich stiahnuť 
zo  stránky  obce  www.kocurany.sk/dokumenty.  K informovanosti  obyvateľov  slúži  obecný  rozhlas, 
úradná tabuľa, Kocuransky hlásnik, stretnutia s občanmi obce a internetová stránka.
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