Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 11. 03. 2016 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2015
Schválený rozpočet na rok 2016
Investičné zámery v roku 2016
3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2016
4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany
dňa 11. 03. 2016 v Kultúrnom dome.
Počet prítomných občanov podľa pripojenej prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnili stretnutia
bol 19 občanov obce.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2015
Schválený rozpočet na rok 2016
Investičné zámery v roku 2016
3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2016
4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
5) Rôzne
6) Diskusia
7) Záver
1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Privítal prítomných
občanov a oboznámil ich s programom stretnutia.
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2015, Schválený rozpočet na rok 2016
Investičné zámery v roku 2016
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2015
Hospodárenie obce k 31.12. 2015
Príjmy
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Komunálny odpad
Ostatné miestne dane
Prenájom – byty
Prenájom pozemky, KD a ostatné
Správne poplatky
Úhrada za cintorín a hr. miesta
Ostatné úhrady
Úroky a poistné plnenie
Príjem z predaja pozemkov
Dotácie na pren. kompetencie a voľby
Dotácie zo ŠR
Spolu príjmy
Rozdiel príjmov a výdavkov

77 503,49 €
21 465,91 €
459,26 €
9 275,81 €
730,13 €
86 409,18 €
384,00 €
1 283,28 €
728,00 €
544,68 €
708,71 €
740,52 €
1 172,23 €
6 180,00 €
207 585,20 €
46 025,20 €

Výdavky
Správa obce
Elektrická energia
Vodné
Poštovné, telefóny
Prevádzkové stroje
Kanc. , čistiace potreby, materiál
Školenia, členské príspevky
Všeob. a špeciálne služby
Úver, úroky, poplatky banke, iné
Vývoz a uloženie odpadu
Kultúrne podujatia
Požiarna ochrana
Investície - kamery
Investície – náučný chodník
Ostatné výdavky
Spolu výdavky

50 726,56 €
3 665,56 €
6 142,65 €
869,86 €
1 033,99 €
736,72 €
466,10 €
10 783,72 €
57 161,73 €
10 866,97 €
2 715,35 €
1 716,99 €
2 534,24 €
4 420,00 €
7 719,56 €
161 560,00 €

O podrobnom plnení rozpočtu vrátane finančných operácií, budú občania informovaní po
schválení záverečného účtu obce na zastupiteľstve v máji 2016. Všetky dokumenty budú
zverejnené aj na stránkach obce.

Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2015
Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči Magna Energia Piešťany za dodávky zemného plynu
a za dodávky elektrickej energie do spravovaných objektov. Po ročnom zúčtovaní dodávok
energií bolo obci fakturovaný nedoplatok na elektrickej energií v sume 1303,99 € za plyn v
sume 63,13 €.
V roku 2015 spoločnosť Obecné služby s.r.o. Kocurany realizovala pre Obec Kocurany
opravu ihriska a vybudovanie zázemia ako WC, sklady a prístrešok spolu v sume 3 716,41 €.
Plnili sa aj všetky povinnosti voči daňovému úradu a to hlavne pri podávaní daňového
priznania k dani z motorových vozidiel, podaní daňového priznania k DPH a daňového
priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Správu a výkon účtovnej agendy zabezpečuje
spoločnosť DT servis s.r.o. Prievidza. Spoločnosť za rok 2015 dosiahla hospodársky
výsledok pred zdanením – stratu v sume 1 647,12 €. Zmenou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov § 46b bola zavedená daňová licencia právnickej osoby. Daňovou licenciou je
minimálna daň v našom prípade je to suma 960,- eur.
Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je strata 2 607,12 eur. Stratu
navrhujeme preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.
Schválený rozpočet na rok 2016
Na 12. zasadnutí OZ dňa 9.12. 2015 bol schválený rozpočet obce na rok 2016 v štruktúre bežné,
kapitálové a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.
Príjem:
podielové dane
poplatky za odpad
poplatok za psa
daň z nehnuteľnosti
poplatky a úhrady
prenájom majetku
úroky
transfery zo ŠR
kapitálové príjmy
ostatné príjmy
príjem z fondov a zostatku
Spolu:

€
80.000
12.000
520
21.600
3.705
93.250
50
2.777
104.100
480
75.518
394.000

Výdaj:
energie (elektr. voda, plyn)
poplatky, služby, telefón
poistenie majetku
nákup strojov, materiálu
správa obce
odvody do poisťovní, DÚ
príspevok na spol. úrad Bojnice
vývoz odpadu
kultúra, šport, hasiči
splátky úveru
investície

€
11.300
37.124
960
8.750
37.550
14.500
1.800
15.200
7.600
45.000
214.216
394.000

Investičné zámery na rok 2016
Zo schváleného plánu investičných akcií by sa v roku 2016 mali realizovať nasledovné:
 rozšírenie kamerového systému v obci (ak bude schválená dotácia z PRV)
 kanalizačné prípojky k stavbám vo vlastníctve obce
 úprava ihriska v hornom konci
 vybudovanie toaliet na cintoríne, výstavba kolumbária
 úprava verejného priestranstva pri bytovkách, vysadenie zelene
3) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2016
Starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného
plánu na rok 2016. Medzi tradičné podujatia patrí stavania mája, Deň matiek a súťaž
o najchutnejší koláč našej mamy, MDD, návšteva družobnej obce Lukoveček, Rozlúčka
s prázdninami, futbalový turnaj o pohár starostu a návšteva z Lukovečka, stretnutie
s jubilantmi a dôchodcami z obce, lampiónový sprievod, Mikuláš a vianočné koledy.

4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2016“
V tomto roku vyhlasujeme ďalší, 13.ročník súťaže „Moja záhradka, môj dom - 2016.“
V priebehu mesiaca máj a začiatkom júna budú odfotené predzáhradky a priečelia rodinných
domov. Fotografie budú potom vystavené na nástenke v obchode. Každý občan a návštevník
obce svojim hlasom bude môcť rozhodnúť, ktorá predzahrádka alebo priečelie domu je
najkrajšie. Ďalšie hlasovanie bude počas kultúrnych a spoločenských podujatí
organizovaných obcou. Posledné hlasovanie bude v auguste na „Rozlúčke s prázdninami“ .
Aj v tomto ročníku bude uplatnené pravidlo, že do súťaže nebudú fotografované záhradky,
ktoré boli v predchádzajúcom období už trikrát ocenené. Podľa počtu platných odovzdaných
hlasov komisia stanoví poradie a prvé tri najkrajšie predzáhradky budú odmenené vecnými
cenami na verejnom stretnutí občanov na jeseň tohto roka.
5) Rôzne

Informácia o skončení poslaneckého mandátu – Roman Šandor, Kocurany č.17 a
príprava na sľub náhradníka, ktorým bude Miroslav Synko, Kocurany č. 189

Informácia o zvýšení poplatku za komunálny odpad a odôvodnenie ceny
6) Diskusia
Diskusia prebiehala voľnou debatou prítomných na rôzne témy.
7) Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.
V Kocuranoch 11. 3.2016

Starosta:

Ing. Vojtech Čičmanec

