Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany
dňa 24. 10. 2018 v Kultúrnom dome.
Začiatok stretnutia o 18.00 hod.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2018
Zhodnotenie činnosti za rok 2018

3)
4)
5)
6)
7)

Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2018
Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“
Rôzne
Diskusia
Záver

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

Zápisnica z verejného stretnutia s občanmi obce Kocurany
dňa 24. 10. 2018 v Kultúrnom dome.
Podľa pripojenej prezenčnej listiny počet 19 prítomných občanov obce.
PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2018
Zhodnotenie činnosti za rok 2018

3)
4)
5)
6)
7)

Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2018
Vyhodnotenie 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) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2018
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 bol postavený ako vyrovnaný.
Posledná zmena rozpočtu bola uskutočnená 10.10.2018. Celková výška rozpočtu sa zmenila
nasledovne:
Príjmy v €:

schválené upravené čerpanie Výdavky v €:

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 FO
.

92.000
12.500
520
21.400
2.210
92.850
100
800
57.530
3.090
141.000

100.000
12.500
520
21.400
2.235
94.270
450
811
8.000
2.840
12.154

Spolu:

424.000

256.180 191.703

schválené upravené čerpanie

79.472 energie
14.000
11.689
poplatky, služby
22.350
446 poistenie majetku
960
18.299 nákup strojov, mat.
10.500
664 správa obce
60.500
67.201 odvody
15.500
355 príspevok SoCÚ
2.500
1.289 vývoz odpadu
15.000
8.000
kultúra, šport, hasiči 11.200
3.390 splátky úveru
57.700
12.154 kapitálové a FO
213.790

424.000

14.000
24.270
960
11.175
55.100
15.500
1.773
15.000
16.210
60.932
41.260

6.689
16.338
0
5.321
30.010
9.514
573
7.673
10.231
44.568
11.500

256.180 142.417

Rozdiel: 49.286,- €

Celkové skutočné príjmy rozpočtu boli vo výške 191.703 € a schválený rozpočet po úprave vo
výške 265.180,- € čo predstavuje 72 % plnenie. Celkové skutočné výdavky rozpočtu boli vo výške
142.417,- € a schválený rozpočet po úprave 265.180,- €, čo predstavuje plnenie 54 %.
O hospodárení obce a plnení rozpočtu budú občania informovaní aj v Kocuranskom hlásniku.

Zhodnotenie činnosti za rok 2018
- budovanie WC na cintoríne

- osadenie smetných košov, info tabule a oprava lavičiek v autobusových zastávkach
- prerobenie kuchynky a osadenie umývačky riadu
- rekonštrukcia detského ihriska a oddychovej zóny pri bytovkách
- ozvučenie Domu smútku a zakúpený digitálny číselník na piesne
- vybudovanie chodníkov po obci – realizácia len ak bude schválená dotácia z PRV
- dobudovanie kamerového systému – ihrisko, cintorín, bytovky, web kamera
- vstup do obecného úradu, KD, výmena vchodových dverí, obec spracovala Komunitný plán
sociálnych služieb a bude žiadať dotáciu cez MPSVaR SR
Pripravované investície, podľa finančných a technických možností:
- oprava miestnej komunikácie k MITANI
- energetické zhodnotenie budov - výmena okien, fasáda, strecha - budova bývalej školy (SSE)
- úprava a osadenie autobusovej zastávky na hornom konci, odvodnenie, obrubníky
- spojovací chodník Kocurany – Opatovce n.N.
- vytvorenie oddychových miest po obci – okolie studní, lavičky
- pripravuje sa rekonštrukcia NN siete dolný koniec
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.
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2018
Starosta informoval prítomných o kultúrnych a športových podujatiach podľa schváleného plánu na
rok 2018.
November - Lampiónový sprievod,
Termín: 1.11.2018
- Koštovka destilátov
na budúci rok
December – Mikuláš, rozsvietenie vianočného stromčeka
- Vianočné trhy spojené s koledami.
Termín: 9.12.2018
4) Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“
V tomto roku sme vyhlásili už 15. ročník súťaže „Moja záhradka, môj dom.“ V priebehu mesiaca máj boli
vyfotografované predzáhradky a priečelia rodinných domov. Fotografie boli vystavené na nástenke
v obchode „Koruna“. Výsledky verejného hlasovania a poradie je nasledovné:
1. miesto – Kulich Kamil a Daniela
2. miesto – Bránik Tibor a Mariana
3. miesto – Mjartan Milan a Eva
Hlasovania sa zúčastnilo:
Platných hlasov bolo:
Neplatné:

Kocurany č. 11 - 12 hlasov
Kocurany č. 24- 9 hlasov
Kocurany č. 152 - 7 hlasov
69 občanov
69
0

Sčítanie hlasov vykonali: Ing. Vojtech Čičmanec, Silvia Grajciarová, Ing. Kamila Topoľská

5) Rôzne
 podané informácie o napájaní sa na kanalizácia v obci, pripojenosť sa bude kontrolovať
 informácie o platení daní a poplatkov na rok 2019, neplánujeme meniť dane a poplatky,
 informácie o separovanom zbere odpadov
 zber vriec s plastmi budeme organizovať podľa harmonogramu
 zber rastlinného použitého oleja a jedlých tukov sa organizuje priebežne
 šatstvo v kontajnery pred obchodom,
 kompostovanie v rodinných domoch
 po voľbách sa uskutoční I. ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 5.12.2018
 bude sa robiť plán činnosti na roky 2019 – 2022, máme zámer osloviť občanov formou dotazníka,
kde uvedieme plánované investície a tiež necháme priestor na doplnenie vašich návrhov

6) Diskusia
v diskusií vystúpili občania:
Zita Csitáriová – možnosti zavedenia žetónového zberu, alebo váženie odpadu, zmena ÚPD
Jozef Adámik – informácie ohľadom možnosti oplotenia športového areálu
Ondrej Hianik – informácie ohľadom cesty na Pieskovni
7) Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.
V Kocuranoch 24. 10.2018

Starosta:

Ing. Vojtech Čičmanec

