
U Z N E S E N I E  č. 4/2014 

 
zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 9.12.2014 o 16,00hod 

 na OcÚ Dolné Kočkovce. 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny   

 

 

1/ schvaľuje : 

 

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

    overovatelia  - p. Urbanová, Faktor 

b./ návrh programu bez pripomienok 

c./ mesačnú odmenu zástupcovi starostu 200,00 €  

d./ predsedov komisií: stavebná - p. Gerbel, ŽP – p. Michalec,  

    sociálna – p. Prekopová, šport, školstvo – p. Faktor, poriadková  

    – p. Valach, finančná – p. Kútna, rada ZŠ a MŠ p. Urbanová  

e./ odmenu poslancom 25,00 € štvrťročne 

f./ odmenu knihovníčke 100,00 € a kronikárke 100,00 € 

g./ úpravu rozpočtu na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti 

h./ zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej  

    štruktúry 

ch./rozpočet na rok 2015 s úpravou 

i./ nákup príspevok na ohňostroj v sume 400,00€, na Mikuláša 300,00€ 

j./ odovzdanie projektu kamerový systém 

k./ projekt internetu a info kanálu v obci 

l./ vykonanie inventúry k 31.12.2014 a inventarizačné komisie 

m./ záverečné posedenie pracovníkov OcÚ a poslancov 16.12.2014 

n./ komisiu na ohodnotenie obecných pozemkov – p. Gerbel, Prekopová,  

    Kútna 

 

 

2/ berie na vedomie : 

 

a./ kontrolu plnenia úloh  

b./ stav financií k 30.11.2014 a neplatičov v obci 

c./ správu kontrolórky na rozpočet na roky 2015, 2016, 2017  

    a odporúča schváliť rozpočet na rok 2015 

d./ žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. Urbanovej 

e./ informácie o projekte rekonštrukcie verejného priestranstva a  

    chodníka 

 

 

3/ ukladá : 

 

a./  zverejniť neplatičov v obecnej vitríne 

 z.: OcÚ    t.: ihneď 

b./  do najbližšieho zastupiteľstva doplniť členov do komisií 

 z.: predsedovia komisií t.: najbližšie OcZ 

c./ zmapovať platenie daní skutočnosť – reálne 

 z.: OcÚ     t.: do 31.12.2015 

 

 

 



4/ poveruje : 

 

a./  p. Františka Valacha ako zástupcu starostu 

 

V Dolných Kočkovciach 9.12.2014.  

 

 

Overovatelia:   Mgr. Viera Urbanová  ................. 

    

 

        Milan Faktor   ................. 

 

 

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


