
U Z N E S E N I E  č. 1/2015 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 11.3.2015 o 16,00hod 

 na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

1/ schvaľuje : 

 

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

    overovatelia  - p. Kútna, Faktor 

b./ návrh programu s doplnením 

c./ darovanie čítačky pre kostol  

d./ komisie a jednotlivých členov komisií 

    stavebná komisia – Ing. Gerbel Viliam, Ing. Michálek Stanislav,   

    Michalec Jozef 

    komisia životného prostredia – Michalec Jozef, Kučík Milan,  

    Urban Ivan 

    sociálna komisia – Ing. Prekopová Janka, Blašková Eva,   

    Galovičová Margita 

    športová komisia – Faktor Milan, Mgr. Urbanová Viera, Kučík  

    Milan 

    poriadková komisia – Valach František, Kučík Milan, Kučík  

    Ladislav   

    finančná komisia – Ing. Kútna Alena, Ing. Prekopová Janka,  

    Maruniaková Ľubica 

e./ rámcovú zmluvu o vývoze odpadov a o oprave a údržbe verejného  

    osvetlenia a verejného rozhlasu 

f./ vypracovanie PHSR na roky 2015 – 2020 - RRAP 

g./ zmluvu medi Mestom Púchov a obcou o spolupráci 

h./ rámcovú zmluvu na opravu výtlkov – ASFA – KDK, s.r.o. 

ch./dofinancovanie dopravného ihriska - nádvoria MŠ do 2000,00 € 

i./ rekonštrukciu plochy pred Vetlabom a návrh výsadby zelene,  

    stavebný dozor – Ing. Gerbel Viliam 

j./ finančný príspevok ZŤP – 150,00 €, Jednota dôchodcov – 300,00 €,  

    plavecký výcvik MŠ a ZŠ – 10,00 € na žiaka 

k./ príspevok pre ZŠ  na akcie 500,00 € 

l./ príspevok na Deň matiek 1000,00 €, MDD 800,00 €, výzdoba  

    veľkonočného vajca 250,00 € 

m./ žiadosť o finančný príspevok na ministerstvo financií  

    a spoluúčasť financovania 

n./ žiadosť o využitie priestorov ZŠ počas denného letného tábora 

o./ navýšenie rozpočtu pre TJ o 350,00 € /stolnotenisový turnaj/ 

p./ príspevok na halový futbalový turnaj 450,00 € 

r./ príspevok na hody 2000,00 € 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ správu kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za rok 2014 

c./ stav financií k 28.2.2015 

d./ žiadosť o vrátenie fin. prostriedkov - chodník 

e./ DDS vo výške 2 % 

f./ informáciu o infokanáli na KTR, internete, kanalizácií v obci –  

    výstavba 



g./ sťažnosť p. Križákovej a p. Šabíkovej 

 

3/ ukladá : 

 

a./  pozvať p. Cibulku na najbližšie zastupiteľstvo 

 z.:    t.: najbližšie OcZ 

b./  verejné zhromaždenie po veľkonočných sviatkoch 

 z.:    t.: do 10.4.2015 

 

V Dolných Kočkovciach 11.3.2015.  

 

 

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

    

Ing. Alena Kútna   ................. 

 

 

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


