
U Z N E S E N I E  č. 4/2013 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 9.12.2013 o 16,00hod 

 na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

 

1/ schvaľuje : 

 

a./ zapisovateľa – p. Mrocková, navrhovateľ- p. Valach 

    overovatelia  - p. Prekopová, Urbanová 

b./ návrh programu s doplnením 

c./ odpustenie dlhu 72,00 € na komunálnom odpade zosnulej Ľubomíre  

    Marcinovej 

d./ úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2013 

e./ zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej  

    štruktúry 

f./ rozpočet na rok 2014 bez pripomienok 

g./ inventarizačnú komisiu a vykonanie inventúry k 31.12.2013 

h./ doplnok k VZN č. 2/2013 o určenie výšky dotácií na prevádzku   

    a školského zariadenia v správe obce 

ch./výšku poplatku za káblovú televíziu na 40,00 € 

i./ predĺženie platnosti PHSR do schválenia strategických dokumentov  

    EÚ 

j./ výrobu autobusových zastávok a rozšírenie verejného osvetlenia  

    od železničnej zastávky 

k./ odmenu knihovníčke a kronikárke po 100,00 €, zástupcovi  

    starostu 500,00 € 

l./ koncoročné posedenie poslancov a pracovníkov OcÚ dňa 17.12.2013 

m./ vystúpenie ľudovej hudby Kysucký prameň 14.12.2013 o 15,00 hod. 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ prezentáciu mapového portálu GEOSENZE 

c./ stav financií k 30.11.2013 a informáciu o neplatičoch v obci  

d./ rozpočet na roky 2015 a 2016 

e./ odporúčanie hlavnej kontrolórky obce a predsedníčky finančnej  

    komisie schváliť rozpočet na rok 2014 

f./ protokol o vykonaní previerky okresnou prokuratúrou a prijatie  

    opatrenia 

g./ žiadosť p. Ševčekovej o udelenie výnimky na parkovanie auta  

    na obecnej komunikácii v zimnom období 

h./ žiadosť p. Fraštíkovej 

ch./sťažnosť p. Križákovej  anonym zaslaný na obec ohľadom  

    reštaurácie p. Hlúbika 

i./ informácie o kontrole z PPA, zbernom dvore, montáž buniek,  

    výstavbe kaplnky 

j./ informácie o odovzdaní projektu Kamerový systém v obci  

    a spoluúčasti 80% štát a 20 % obec 

 

 

 



3/ ukladá :  

 

a./   

- preveriť platnosť zmlúv elektrickej energie a plynu 

t: do  najbližšieho OcZ   zodp. : Ocú 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach 9.12.2013.  

 

 

 

 

Overovatelia:   Janka Prekopová Ing.  ................. 

     

        Marta Urbanová   ................. 

 

Starosta obce: Peter Regina Bc.   ................. 


