
U Z N E S E N I E  č. 2/2013 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 20.6.2013 o 16,30hod 

 na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

 

1/ schvaľuje : 

 

a./ zapisovateľa – p. Urbanová, navrhovateľ- p. Michalec 

    overovatelia  - p. Prekopová, Túček 

b./ návrh programu s doplnením 

c./ ročnú účtovnú závierku a hospodárenie obce za rok 2012 

d./ stanovisko kontrolóra k ročnej závierke a hospodárení obce za  

    rok 2012        

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

    obce 

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

    v účtovnej závierke 

g./ stanovisko nezávislého audítora 

h./ stanovisko o preverení súladu hospodárenia obce  

ch./plat starostu – zostáva nezmenený 31,3% 

i./ nákup plynovej stoličky do KD, príspevok na MDD 730,00 €, na Deň  

    matiek 930,00 €, oprava tanečného kruhu na ihrisku 2 300,00 €  

    a Deň otcov 200,00 €. 

j./ predaj obecného pozemku parc. č. 1078/6 o výmere 82 m
2
  

    v katastrálnom území Dolné Kočkovce za 10,00 €/m
2
 

k./ výstavbu cesty za MŠ s podmienkou predloženia projektovej  

    dokumentácie 

l./ zmluvu o vývoze plastového odpadu s firmou JTeko, s.r.o. 

m./ darovaciu zmluvu a spoluúčasť na detskom ihrisku 3 000,00 € 

n./ príspevok na Olympiádu ZŠ 300,00 € a plavecký výcvik MŠ 108,00 €  

    a plavecký výcvik ZŠ 112,00 € 

o./ konanie tábora v ZŠ počas prázdnin 

p./ výmenu vchodových dverí do ZŠ a zádveria 

r./ vykonanie auditu spoločnosťou KREDIT – AUDIT 

s./ konanie vatry spoločne s hodami, ohňostroj 400,00 €, príspevok  

    na hody 400,00 € 

t./ v rozpočte na rok 2014 doplniť príspevok DDS pre zamestnancov  

u./ výspravky obecných výtlkov 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ stav financií k 31.5.2013 a informáciu o neplatičoch v obci  

c./ vyjadrenie kontrolóra ku kontrole rozpočtu a dokladov  

    k 31.12.2012  

d./ žiadosť na ministerstvo financií na výmenu okien pre ZŠ  

e./ vystúpenie riaditeľa ZŠ ku kontrole plnenia úloh v ZŠ ako 

reakcia na list starostu obce 

f./ žiadosť p. Križáka 

 

 

 

 

 

 



 

3/ ukladá :  

 

a./ zaslať list o stanovisko rady školy k situácii v ZŠ a riaditeľa  

    ZŠ. 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach 20.6.2013.  

 

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

     

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

 

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


