Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 23. 03. 2018 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2017
Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
3) Schválený rozpočet na rok 2018
Investičné zámery v roku 2018
4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2018
5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“
6) Rôzne
7) Diskusia

8) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany
dňa 23. 03. 2018 v Kultúrnom dome.
Podľa pripojenej prezenčnej listiny počet 29 prítomných občanov obce.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2017
Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
3) Schválený rozpočet na rok 2018

4)
5)
6)
7)
8)

Investičné zámery v roku 2018
Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2018
Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“
Rôzne
Diskusia
Záver

1) Verejné stretnutie otvoril starosta obce Ing. Vojtech Čičmanec. Privítal prítomných občanov a
oboznámil ich s programom stretnutia. Všetky prerokovávané body sa zároveň premietali na veľké
plátno, tak že občania videli prezentovanú problematiku.
2) Výsledok hospodárenia obce za rok 2017,
Čerpanie schváleného rozpočtu 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 bol postavený ako vyrovnaný. Posledná zmena
rozpočtu bola uskutočnená 13.12.2017. Celková výška rozpočtu sa nemenila.
Príjmy v €:

schválený čerpanie Výdavky v €:

podielové dane
93.300
poplatky za odpad
12.500
poplatok za psa
550
daň z nehnuteľnosti
19.700
poplatky a úhrady
4.145
prenájom majetku
90.750
úroky
280
transfery zo ŠR
2.239
kapitálové príjmy
53.032
ostatné príjmy
1.559
príjem z vlastných peňaž. fondov 106.945

Spolu:

schválené čerpanie

93.213 energie (elektr. voda, plyn)
15.500
12.199
poplatky, služby, telefón
38.150
483 poistenie majetku
960
19.368 nákup strojov, materiálu, iné
9.200
3.738 správa obce
38.000
89.856 odvody do poisťovní, DÚ
14.900
156 príspevok na spol. úrad Bojnice 1.900
1.657 vývoz odpadu
14.500
3.532 kultúra, šport, hasiči
7.600
1 270 splátky úveru
45.700
0 investície
198.590

385.000

225.772

385.000

10.029
30.065
959
5.361
37.356
12.729
1.581
11.179
6.661
41.799
21.690

179.409

Rozdiel: 46.363,- €
Celkové skutočné príjmy rozpočtu boli vo výške 225.772 € a schválený rozpočet bol vo výške 385.000,- € čo
predstavuje 59 % plnenie. Celkové skutočné výdavky rozpočtu boli vo výške 179.409,- € a schválený
rozpočet 385.000,- €, čo predstavuje plnenie 47 %. K 31.12.2017 boli uskutočnené štyri úpravy rozpočtu a to
presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu, kde sa konečná výška rozpočtu nemenila.

O hospodárení obce a plnení rozpočtu boli občania informovaní aj v Kocuranskom hlásniku, po
schválení záverečného účtu obce zastupiteľstvom budú všetky údaje zverejnené aj na stránke obce.

Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
Spoločnosť zabezpečovala činnosti na základe zmluvy s Obcou Kocurany o výkone správy
zvereného majetku obce. Zabezpečovala prevádzku, údržbu a platby za energie v spravovaných
objektoch. Jedná sa o nasledovné objekty: Obecný úrad, č. súp. 105, na parcele č. 367, Kultúrny
dom, č. súp. 108, na parcele č. 368, Dom smútku na parcele č. 591, Budova bývalej školy č. súp.
128, na parcele č. 553, Športovo – oddychový areál č. súp. 157, na parc. č. 546, Verejné osvetlenie,
Bytový dom Nižovec, č. súp. 189 a 190, na parcele č. 665/21, Bytový dom Nižovec, č. súp. 191 a
192, na parcele č. 665/29, Priľahlé pozemky k Obecnému úradu - parcely č. 125/1, 124, 135/1,
133/2, 136,5 a 129, Miestna komunikácia pri Obecnom úrade – parcely č. EKN č.130 a CKN č.
391, Miestna komunikácia pri Beňov – parcela č. EKN č.82, Miestna komunikácia pri Briatkov –
parcely č. CKN č. 485, Miestna komunikácia pri Srnov – parcely č. EKN č.190/1, Miestna
komunikácia k Hianikov – parcely č. EKN č.211/1, Miestna komunikácia pri bytovke – parcely č.
CKN č. 665/23 a „Ihrisko Vyšovec“ na parcelných číslach CKN č.1123/1- ostatná plocha o výmere
3478 m2 a č.1123/2 - ostatná plocha o výmere 191m2.
Spoločnosť CzechCoating Sk s.r.o. Dubnica nad Váhom má v prenájme Budovu bývalej školy,
Kocurany č.128 a Koruna s.r.o. Žilina má v prenájme časť priestorov Kultúrneho domu, č. súp. 108
- Predajňa potravín, za čo platili zmluvne dohodnuté nájomné.
Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči Magna Energia Piešťany za dodávky zemného plynu a za
dodávky elektrickej energie do spravovaných objektov.
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.
Hospodársky výsledok spoločnosti bol pred zdanením zisk vo výške 1.063,72 €. Z dôvodu
zavedenia daňovej licencie podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 46 b) je daňovou
licenciou minimálna daň, čo predstavuje 960,- €. Čistý hospodársky výsledok spoločnosti po
zdanení je zisk 103,72 €.
Hospodársky výsledok zisk vo výške 103,72 € navrhujeme použiť na tvorbu zákonného
rezervného fondu v sume 5,19 € a sumu 98,53 € použiť na pokrytie straty minulých rokov.
3) Schválený rozpočet na rok 2018
Investičné zámery v roku 2018
Na 32. zasadnutí OZ dňa 13.12. 2017 bol schválený rozpočet obce na rok 2018 v štruktúre bežné, kapitálové
a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.

Na rok 2018 je rozpočet navrhnutý ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
424.000 €.
Príjmy bežného rozpočtu:
225.470,- €
Výdavky bežného rozpočtu:
164.510,- €
Prebytok bežného rozpočtu:
60.960,- €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu:
57.530,- €
Výdavky kapitálového rozpočtu:
213.790,- €
Schodok kapitálového rozpočtu: - 156.260,- €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie:
141.000,- €
Výdavkové finančné operácie:
45.700,- €
Hospodárenie finančných operácií:
95.300,- €
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 156.260,- € bude pokrytý z prebytku bežného
rozpočtu a finančných príjmových operácií.

Investičné zámery na rok 2018
- budovanie WC na cintoríne
- osadenie smetných košov, prerobenie kuchynky a osadenie umývačky riadu
- odkanalizovanie budov obce – OcÚ, škola, ihrisko
- rekonštrukcia detského ihriska a oddychovej zóny pri bytovkách
- vybudovanie chodníkov po obci – realizácia len ak bude schválená dotácia z PRV
- dobudovanie kamerového systému – ihrisko, cintorín, bytovky, web kamera
- oprava podhľadov na KD, oprava oplechovania atiky, oprava dlažby DS,
- vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí
Pripravované investície, podľa finančných a technických možností:
- oprava miestnej komunikácie k MITANI
- energetické zhodnotenie budov - výmena okien, fasáda, strecha - budova bývalej školy
- úprava a osadenie autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie, obrubníky
- spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N.
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky
Starosta informoval o požiadavke na vybudovanie cesty na pieskovni, o nevysporiadaných
majetkových pomeroch, o telekomunikačnom stĺpe, autobusovej zastávke, čo bolo aj graficky
premietnuté do katastrálnej mapy a zobrazené občanom. Vzhľadom na zložitosť problematiky táto
investícia nebola zaradená do roku 2018.
4) Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2018
Starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného plánu na
rok 2018.
Apríl
Máj

- Stavanie Mája s občerstvením
- výstup na Maguru – XII. ročník
- Deň matiek - súťaž o najchutnejší koláč našej mamy - zber receptov.
- vychádzka do prírody spolu so Šútovcami

Jún – Detský futbalový turnaj, MDD – rôzne súťaže pre deti
Návšteva družobnej obce – Lukoveček
Oslavy 905. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kocurany,

August – Futbalový turnaj o pohár starostu, Rozlúčka s prázdninami,

Termín: 30.4.2018
Termín: 5.5.2018
Termín: 13.5. 2018
Termín: 26.5.2018
Termín : 3.6.2018
Termín: 30.6. - 1.7.2018
Termín: 16.6. - 17.6.2018
Termín: 18.- 19.8.2018

September – Hody, kultúrny program
Termín: 9.9.2018
-Výstava dopestovaných plodov, ocenenie víťazov súťaže -Moja záhradka - môj dom 2018
Október – Stretnutie pri príležitosti - Mesiaca úcty k starším a prijatie jubilantov

Termín: 14.10.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí – predpoklad 10.11.2018
November - Lampiónový sprievod,
- Koštovka destilátov

Termín: 1.11.2018
Termín: 17.11.2018

December – Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka
- Vianočné trhy spojené s koledami.

Termín: 9.12.2018
Termín: 16.12.2018

5) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“
Vyhlasuje už 15. ročník súťaže „Moja záhradka, môj dom.“ V priebehu najkrajšieho mesiaca máj
budú vyfotografované vybrané predzáhradky a priečelia rodinných domov. Fotografie budú potom
vystavené na nástenke v obchode „Koruna“. Každý občan a návštevník obce, podľa svojho výberu
bude hlasovať pomocou hlasovacieho lístka a môže dať hlas tej predzáhradke alebo priečeliu
domu, ktoré sa mu najviac páčia. Hlasovanie bude pokračovať aj počas kultúrnych a spoločenských
podujatí organizovaných obcou. Posledné hlasovanie bude v auguste na „Rozlúčke s prázdninami“
dňa 18. augusta 2018. Aj v tomto ročníku bude uplatnené pravidlo, že do súťaže už nebudú
fotografované záhradky, ktoré boli v predchádzajúcom období už trikrát ocenené. Podľa počtu
platných odovzdaných hlasov komisia stanoví poradie a prvé tri najkrajšie predzáhradky a priečelia
domov budú odmenené vecnými cenami na verejnom stretnutí občanov na jeseň tohto roka.
Touto súťažou máme za cieľ inšpirovať a motivovať občanov o starostlivosť a vzhľad svojich
nehnuteľností, pretože vzhľad jednotlivých predzahrádok a priečelí domov, je zároveň aj vzhľadom
celej obce.
6) Rôzne
 podané informácie o napájaní sa na kanalizácia v obci, pripojenosť sa bude kontrolovať
 informácie o platení daní a poplatkov na rok 2018
 informácie o separovanom zbere odpadov
- Kompostovanie v rodinných domoch
- zber veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu sa uskutoční od 4.4.2018
- zber vriec s plastmi budeme organizovať podľa harmonogramu
- zber rastlinného použitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne
- šatstvo v kontajnery pred obchodom, bude charitatívna zbierka – Diakonia Broumov

informácia o rekonštrukcií el. siete spoločnosťou SSD Žilina, občanom boli doručené
listy, ak rekonštrukciou bude dotknutý súkromný pozemok
6) Diskusia
v diskusií vystúpili občania:

Daniela Slámová – má pocit, že sa cesta po obci rozširuje smerom na súkromné pozemky a
zároveň navrhuje osadenie značky s prednosťou v jazde pri dom č.96

Anton Kliniec – navrhol zmenu prednosti v jazde pri kaplnke a na vybudovanie schodov na
vstupnej ceste k domu smútku

Jozef Adámik – vysoká zver, daniele sa pohybujú voľne po obci

Jozef Fábry – navrhol označiť nelegálne smetisko tabuľou – zákaz vyvážať odpad

Milan Bíro – zopakoval požiadavku na čistenie koryta potoka po obci
7) Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.
V Kocuranoch 23. 3.2018

Starosta:

Ing. Vojtech Čičmanec

