
U Z N E S E N I E  č. 3/2013 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 12.9.2013 o 16,30hod 

 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./ výstavbu kaplnky na cintoríne 

d./ prezentáciu obce na Púchovskom jarmoku a výroba propagačného  

    materiálu 

e./ nájomnú zmluvu s MAS Naše Považie na umiestnenie informačnej  

    tabule 

f./ výrobu kalendárov, finančný príspevok na posedenie prestárlych –  

    1000,00 €, na Mikuláša – 400,00 €, na silvestrovský ohňostroj –  

    400,00 €, na volejbalový turnaj – 200,00 €, futbalový turnaj –  

    200,00 € 

g./ zmluvy s firmou ASEKOL SK, s.r.o., na vývoz elektroodpadu  

    a vypôžičke prístrešku na elektroodpad 

h./ vyradenie majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie z inventárneho  

    súpisu 

ch./projekt cesty okolo MŠ, zameranie ihriska 

i./ dokončenie káblovej televízie /rekonštrukcia v sume 7,300,00 €/ 

j./ vyradenie stolov z KD a následný odpredaj - veľké 3,00 € a malé  

    1,00 € 

k./ prezentáciu obce v týždenníku Obzor a Púchovských novinách 

l./ výmenu mostku pri zvonici 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ stav financií k 31.8.2013 a informáciu o neplatičoch v obci  

c./ Zmluvy o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce pre CVČ a STC 

d./ žiadosť p. Húževkovej – zamietavé stanovisko 

e./ informáciu o situácii v ZŠ 

f./ informáciu o darovacej zmluve s Občianskym združením Detský  

    parlament 

g./ informáciu o darovaní 2 % z daní od firmy Continental Matador  

    Truck Tires, s.r.o. 

h./ opravu výtlkov a  úhradu faktúry v sume 3.900,00 € 

 

 

3/ ukladá :  

 

a./ zaslať upozornenie neplatičom poplatkov v obci 

t: do 20.9.2013    zodp. : Ocú 

b./ riešiť označenie ulíc v rozpočte na rok 2014 

 



 

 

V Dolných Kočkovciach 12.9.2013.  

 

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

     

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

 

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


