
U Z N E S E N I E  č. 2/2015 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 22.6.2015 o 16,00hod 

 na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

 

1/ schvaľuje : 

 

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

    overovatelia  - p. Prekopová, Michalec 

b./ návrh programu s doplnením 

c./ ročnú účtovnú závierku  a hospodárenie obce za rok 2014 

d./ stanovisko kontrolóra k ročnej závierke a hospodáreniu  obce  

    za rok 2014 

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./plat starostu zostáva nezmenený – zvýšený o 31,3 % 

i./ zmluvu o audítorských službách 

j./ zámer spracovania PHSR obce Dolné Kočkovce na roky 2015 – 2025,  

    forma spracovania s pomocou externých odborníkov /na kľúč/.  

    Riadiaci tím - starosta, Ing. B, Staňová, zástupca starostu,  

    komisie - stavebná, sociálna, finančná, životného prostredia,  

    športová. Obdobie spracovania jún – november 2015, suma 600,00€. 

k./ zmluvu o vývoze olejov 

l./ spoluúčasť obce na kamerový systém v sume 2500,00 € 

m./ navýšenie rozpočtu pre TJ o 2000,00 € 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ stav financií k 31.5.2015 

c./ odpoveď železníc o pozemkoch pri cintoríne 

d./ informáciu Continental o oprave mosta pri skladoch  

    a o poskytnutí 2% z daní 

e./ informáciu o EKS preliezkach v MŠ 

f./ informáciu o kontrole PPA na tržnicu 

g./ informáciu o kanalizácii a diaľnici 

h./ správu finančnej komisie 

ch./memorandum o spolupráci TSK a obci – Vážska cyklotrasa, 

neodporúča podpísať pokiaľ nevieme trasu a záväzky obci 

 

 

3/ ukladá : 

 

a./ stavebnej komisii navrhnúť úpravu pekla a miestnosť ako  

    odkladací  priestor pre čistiace zariadenia pre KD 

 z.: stavebná komisia   t.: do 31.7.2015 



 

b./  zakúpenie inventáru do kuchyne a vysávača 

 z.:    t.:  

 

 

c./ spracovať ocenenie obecných pozemkov  

      z.:    t.: do konca roka 2015 

 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach 22.6.2015.  

 

 

Overovatelia:   Jozef Michalec   ................. 

    

 

Ing. Janka Prekopová  ................. 

 

 

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


