
U Z N E S E N I E  č. 1/2013 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 18.3.2013 o 16,00hod 

 na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

1/ schvaľuje : 

 

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

    overovatelia  - p. Prekopová, Urbanová  

b./ návrh programu s doplnením 

c./ „Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce“ 

d./ Návrh VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na     

    dieťa v MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej   

    pôsobnosti obce 

e./ „Komunitný plán sociálnych služieb“ 

f./ výrobu stolov do kultúrneho domu  

g./ nákup 2 ks garáží pre zberný dvor 

h./ nákup bojlerov pre TJ 

ch./príspevok na „Deň matiek“ 800,00 €, MDD 600,00 € 

i./ príspevok pre Jednotu dôchodcov v sume 250,00 € a ZŤP 100,00 € 

j./ doplnenie KTR o ďalšie programy 

k./ projekt na dostavbu chodníka na ulici M. Kukučína 

l./ výsadbu a úpravu okolia kostola, MŠ a detského ihriska  

    z financií na zeleň 

m./ vyradenie DKP v MŠ a ZŠ podľa zoznamu 

n./ akciu pre deti k Veľkej noci na detskom ihrisku 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ stav financií k 28.2.2013  

c./ kontrolu záznamov o prevádzke vozidla - traktora  

d./ vyúčtovanie TJ Slovan Dolné Kočkovce 

e./ informáciu z PPA a Conti Matador Truck Tires 

f./ žiadosť D+D Michálek o pripojenie verejného osvetlenia 

g./ list od rodičov detí, ktorí navštevujú ZŠ v Dolných Kočkovciach 

h./ žiadosť STC a CVČ Púchov o dotáciu 

 

 

3/ ukladá :  

 

a./ vypracovať list pre riaditeľa ZŠ 

b./ vypisovať žiadanky na použitie traktora a dôsledne vypisovať , 

    záznam o prevádzke vozidla 

c./ prepracovať vyúčtovanie TJ 

d./ osloviť rodičov listom a návratkou oznámiť OcÚ či ich dieťa  

    navštevuje CVČ 

e./ uskutočniť verejné zhromaždenie občanov  

 zodp.: starosta a OCZ    t.: mesiac apríl 

 

V Dolných Kočkovciach 18.3.2013.  

 

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

     

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

 

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


