Novičke Občine Kuzma

Občina Kuzma
Kuzma 60c, 9263 Kuzma

Številka 499 leto 14, 19.10.2018

02/555 80 14
info@obcina-kuzma.si
www.obcina-kuzma.si

Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor!

•
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2014 dalje do leta 2017 in še realizačijo do 15.10.2018.
Iz tabele (stran 2) smo izluščili tudi vse največje
investicije po letih, ki vam jih tudi podajamo:
Najpomembneje investicije v letu 2014 so:
•
•
•
•

»Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem B«
53.168,14 €
»Asfaltiranje javnih čest« 55.530,28 €
»Energetska
sanačija
OŠ
Kuzma«
291.097,46 €
»Rekonstrukčija JP 697311 v Doliču«
3.879,60 €

Vir: POJASNILA –ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014 – OBČINA KUZMA STR.
13

Najpomembnejše investicije v letu 2015 so:
•
•

»Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem B«
39.394,32 €
»Kanalizačija Kuzma« 1.460.828,91 €

»Rekonstrukčija česte JP 698171 BEKEŠ«
23.690,28 €
»Rekonstrukčija JP 697311 v Doliču«
57.614,13 €

Vir: POJASNILA –ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2015 – OBČINA KUZMA STR.
13

Najpomembnejše investicije v letu 2016 so:
•
•
•
•

»Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem B«
15.649,05 €
»Komunalna ureditev KANALIZACIJA
KUZMA – dodatno« 142.192,64 €
»Ureditev hodnika za pešče na R3721/1317, na R3-7165639« 127.313,93 €
»Cesta do čistilne naprave v Kuzmi in
ureditev okoliče« 35.525,14 €

Vir: POJASNILA –ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 – OBČINA KUZMA STR.
11

Najpomembnejše investicije v letu 2017 so:
•
•
•

»Komun.oprema stavb. Zemlj.KU11 z
kanalizacijo-dodatno« 50.472,59 €
»Ureditev hodnika za pešče na R3721/1317, na R3-716/5639 in na LC197060« 121.825,22 €
»Ureditev kulturnega spomenika domačije
Bežan« 23.845,19 €

Vir: POJASNILA –ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 – OBČINA KUZMA STR.
3

Najpomembnejše predvidene investicije v letu
2018 so:
•
•
•
•
•

»Ureditev vaškega jedra v naselju Gornji
Slaveči« 160.506,09 €
»Ureditev kulturnega spomenika Domačije
Bežan« 40.000,00 €
»Komun.oprema stavb. Zemlj.KU11 z
kanalizacijo-dodatno« 30.000,00 €
»Mini krožno križišče pri čerkvi Kuzma«
16.717,55 €
»Ureditev igrišča pri OŠ Kuzma« 35.000,00
€

Vir: 1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE KUZMA ZA LETO 2018
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Gostilna Gaberšek vas vljudno vabi na domače koline
od petka 26.10.2018 do četrtka 01.11.2018.
Vljudno vabljeni!
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• 01.11.2018 (četrtek)
VABLJENI K SODELOVANJU!

Priporočamo se tudi z domačo kapljičo.

Vljudno vabljeni!

