
U Z N E S E N I E  č. 3/2016 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 20.6.2016 

 o 16,00hod na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

 

1/ schvaľuje : 

 

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

    overovatelia  - p. Faktor, Mgr. Urbanová 

b./ návrh programu s doplnením 

c./ ročnú účtovnú závierku a hospodárenie obce za rok 2015 
d./ stanovisko kontrolóra k ročnej závierke a hospodáreniu obce  

    za rok 2015 

e./ stanovisko o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou  

    závierkou 

f./ stanovisko o overení súladu údajov záverečného účtu s údajmi s 

    účtovnou závierkou 

g./ stanovisko nezávislého audítora 

h./ stanovisko o preverení súladu hospodárenia obce 

ch./VZN č. 1/2016 o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

i./ VZN č. 2/2016 o komunálnych odpadoch  

j./ nákup stoličiek do domu smútku a do zasadačky TJ 

k./ projekt na recyklačný fond o recyklačný príspevok 

l./ výmenu rozvádzačov podľa cenovej ponuky 

m./ zachovanie dvoch tried v MŠ  

n./ úpravu okolia cintorína, OcÚ, ZŠ, MŠ a požiarnej zbrojnice 

o./ občerstvenie pre hostinu na fare 

p./ výmenu kazety v káblovke 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh, písm. d. doriešiť do najbližšieho  

    zastupiteľstva 

b./ stav financií k 31.05.2016 

c./ správu audítora k účtovnej závierke, záverečnému účtu 

d./ info o výstavbe parkoviska pri TJ, dopravného ihriska pri ZŠ 

e./ žiadosť p. Ing. Vaculovej 

f./ informáciu o obecných prípojkách na kanalizáciu 

 

 

3/ ukladá : 

 

a./ doplniť nájomnú zmluvu za školský byt o nebytové  priestory,  

    (WC, kúpeľňa)a upraviť na sumu 120,00 € mesačne. 

 zodp.:    t.: do 30.6.2016 

b./ vybrať priestor pre umiestnenie kontajnerov zo stredu obce 

 zodp.: poslanci   t.: do ďalšieho zastupiteľstva 

 

 



4/ vyhovuje : 

 

a./ protestu prokurátora o určení ročného poplatku za znečisťovanie  

    ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja. 

 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach 20.6.2016.  

 

 

 

Overovatelia:   Milan Faktor   ................. 

    

 

Mgr. Viera Urbanová  ................. 

 

 

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


