
U Z N E S E N I E  č. 1/2014 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 10.3.2014 o 16,30hod 

 na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

 

1/ schvaľuje : 

 

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

    overovatelia  - p. Gerbel, Túček 

b./ návrh programu s doplnením 

c./ zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej  

    štruktúry podľa uznesenia č.4/2013 bod 1. písm. i 

d./ 1% na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov 

e./ lokalitu pre výstavbu rekreačných chát do 60 m
2
 od Mliečnice cez  

    Belovú, Sokolín, Kohútkové, Lašček až do Hrobíc /okolo Konopného  

    potoka/ 

f./ vyradenie školskej knižnice zo zoznamu knižníc 

g./ príspevok ZO SZZP 150,00 €, Jednote dôchodcov 250,00 € 

h./ výstavbu chodníka na ul. M. Kukučína  

ch./rekonštrukciu verejného priestranstva pri Vetlabe – dopracovať  

    projekčne a určiť stavebný dozor 

i./ zmluvu o vývoze textilu 

j./ zmluvu o vývoze kuchynského odpadu z MŠ 

k./ výmenu zadných dverí v MŠ 

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

    500,00 €, ozdobu veľkonočného vajca 250,00 € 

m./ vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov 

n./ vypracovanie plánu odpadového hospodárstva 

o./ vyúčtovanie poskytnutej dotácie 4000,00 € TJ Slovan Dolné  

    Kočkovce 

p./ zriadenie detského letného tábora v ZŠ 

r./ výmenu okien a podláh v ZŠ 

s./ zakúpenie dvojtrúby do ŠJ z financií za obedy dôchodcov 

t./ uskutočniť verejné zhromaždenie občanov 

u./ informáciu o výmene autobusových zastávok 

v./ rozšírenie verejného osvetlenia pri areáli TJ a cintoríne 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ stav financií k 28.2.2014 a informáciu o neplatičoch v obci 

c./ doplnenie detského ihriska o zostavy podľa schváleného rozpočtu 

d./ reklamáciu tanečnej plochy na ihrisku 

e./ info tabuľa k cintorínu 

f./ informáciu o reflexných prvkoch pre deti MŠ, ZŠ a dôchodcov 

g./ informáciu o vrátení DPH 

 

 

 

 

 



3/ ukladá :  

 

a./ účtovníčke obecného úradu vydokladovať príjem v r.2013 za 

kultúrny dom 

t: do  najbližšieho OcZ   zodp. : účtovníčka OcÚ 

 

V Dolných Kočkovciach 10.3.2014.  

 

 

Overovatelia:   Ing. Viliam Gerbel  ................. 

     

        Ján Túček    ................. 

 

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


