
U Z N E S E N I E  č. 2/2016 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 11.4.2016 

 o 16,00hod na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

 

1/ schvaľuje : 

 

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

    overovatelia  - p. Ing. Kútna, Ing. Prekopová 

b./ návrh programu s doplnením 

c./ žiadosť podanú na ministerstvo financií o poskytnutie dotácií  

    na dobudovanie detského ihriska 

d./ príspevok MŠ 110,00 € na plavecký výcvik, príspevok ZŠ 500,00 €  

    na olympiádu, MDD 

e./ príspevok na hody a ohňostroj v sume 2500,00 € 

f./ príspevok na Deň matiek 1000,00 €, na MDD 1000,00 € 

g./ žiadosť okresnej organizácie SZZP o areál TJ na športové hry 

h./ asfaltovanie areálu ZŠ, výmenu brány, bránu na ihrisku 

ch./zhotovenie parkoviska pri ZŠ 

i./ prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska 

j./ smernicu o poplatkoch obci za pracovné úkony 

k./ výmenu rozvádzačov verejného osvetlenia 

l./ nákup prenosnej ozvučovacej aparatúry 

m./ letný tábor v ZŠ  

n./ vykonanie auditu za rok 2015 

o./ vypracovanie programu odpadového hospodárstva Obce Dolné  

    Kočkovce roky 2016 -2020  

p./ p. Várošovú Editu do finančnej komisie 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ stav financií k 31.03.2016 

c./ informáciu o kanalizácii 

d./ informáciu o orezaní stromov na cintoríne a ihrisku 

e./ informáciu o návrhu výmeny rozvádzačov a výbojových svietidiel  

    na hlavnej ceste /A. Bernoláka, M. Kukučína/ 

f./ správu finančnej komisie 

g./ vzdanie sa člena finančnej komisie p. Maruniakovej 

 

 

3/ ukladá : 

 

a./ vypracovať nájomnú zmluvu za školský byt, nájomné 1,80 €/ m
2
  

 zodp.: kontrolórka   t.: do 30.4.2016 

b./ preveriť odvodnenie splaškovej kanalizácie  

 zodp.: stavebná komisia  t.: do ďalšieho zastupiteľstva 

c./ uskutočnenie verejného zhromaždenia občanov 

 zodp.: starosta obce   t.: apríl 2016 

 



d./ zvolať majiteľov pozemkov v lokalite Sedlište za účelom  

    vybudovania miestnej komunikácie 

 zodp.:     t.:  

 

 

4/ vyhovuje : 

 

a./ protestu prokurátora v súvislosti s VZN 1/2009 a VZN 3/2010 

 

 

 

5/ ruší : 

 

a./ VZN 1/2009 a VZN 3/2010 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach 11.4.2016.  

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Alena Kútna   ................. 

    

 

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

 

 

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


