
Zápisnica č. 4/2012 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 6.9.2012. 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov 

 

K bodu 1/ Zasadnutie otvoril a prítomných  oboznámil s doplnením 

programu starosta obce p. Regina, ktorý poslanci schválili. 

Ustanovil zapisovateľku – p. Galovičovú, navrhovateľa – p. Valach a 

overovateľov – p. Gerbela, Túčka. 

za : 6 poslancov 

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia úloh – zistené nedostatky v Kultúrnom 

dome boli zaslané v rámci reklamácie firme MOLDA stavebná firma, 

s.r.o., ktorá následne zaslala vyjadrenie k reklamácii. Stavebná 

komisia preverí toto vyjadrenie. 

berie na vedomie : 6 poslancov 

 

K bodu 3/ Starosta obce predniesol správu o stave financií na účtoch 

obce k 31.8.2012. Taktiež poslancov oboznámil s neplatičmi poplatkov 

obci a o odpojení káblovej televízie dvom neplatičom z roku 2011. 

Starosta navrhol osloviť dlžníkov listom s termínom úhrady, po tomto 

termíne vyvesí zoznam dlžníkov v obecnej vitríne a neplatičov 

postúpi exekútorom. 

berie na vedomie : 6 poslancov 

 

K bodu 4/ Starosta predložil na schválenie „Darovaciu zmluvu č.01-

2012“, v ktorej majitelia pozemkov v lokalite za MŠ darujú obci 

pozemky pod cestnú komunikáciu s tým, že obec im dá vybudovať 

inžinierske siete. Poslanci OcZ požadujú vytýčenie cestnej 

komunikácie pre posúdenie stavebnej komisie a následné prerokovanie 

darovacej zmluvy. 

berie na vedomie : 6 poslancov 

 

K bodu 5/ Starosta informoval poslancov o sume, ktorú železnice SR 

vyplatili obci za výrez stromov a kríkov v katastri obce v rámci 

modernizácie ŽSR – jedná sa o sumu 24.100,00 €. Poslanci schválili 

využitie finančných prostriedkov na výsadbu zelene v obci v rokoch 

2012–2013. 

za : 6 poslancov        

 

K bodu 6/ Starosta predložil žiadosti na otváracie hodiny fi 

AUTOMAXIM, s.r.o. a D+D Michálek. 

za : 6 poslancov   

 

K bodu 7/ Starosta informoval poslancov o pripravovanom Púchovskom 

jarmoku a prezentácii obce na tomto jarmoku. Poslanci súhlasili s 

výrobou 500 prezentačných pier. 

za : 6 poslancov 

 

K bodu 8/ Starosta požiadal poslancov o odsúhlasenie financií vo 

výške 1.000,00 € na posedenie pre prestárlych občanov, ktoré bude 

v mesiaci októbri pri príležitosti „Mesiac úcty k starším“. 

za : 6 poslancov 



K bodu 9/ Pani Blašková Mária, naša občianka  oslávi 100 rokov 

10.9.2012, preto starosta oboznámil poslancov s oslavou tejto 

storočnice – kúpou kytice, torty, vázy, pozvaním Púchovskej 

televízie. 

za : 6 poslancov 

 

K bodu 10/ Starosta predložil žiadosť TJ Slovan Dolné Kočkovce – 

volejbalový oddiel o finančný príspevok na tradičný medziuličný 

volejbalový turnaj. Poslanci OcZ na návrh starostu odsúhlasili 

príspevok 250,00 €. 

za : 6 poslancov 

 

K bodu 11/ Predseda TJ Slovan Dolné Kočkovce p. Valach František 

predložil žiadosť TJ o navýšenie finančných prostriedkov o 1800,00 € 

na činnosť TJ. 

za : 6 poslancov  

K bodu 12/ Rôzne 

 

  - starosta požiadal poslancov o odsúhlasenie kúpy 2 regálov do  

     kuchyne kultúrneho domu 

za : 6 poslancov 

 

- starosta požiadal o finančné prostriedky na akcie „Mikuláš“ vo 

výške 400,00 € a na silvestrovský ohňostroj vo výške 400,00 € 

za : 6 poslancov 

 

- p. Gerbel sa informoval o pozemkoch na podstrání – sú to 

urbárske pozemky 

 

- starosta informoval o vysielaní Púchovskej televízie cez KTR – 

treba riešiť kúpou antény  

 

- p. Prekopová sa informovala o stave výstavby chodníka na 

Kukučínovej ulici – čakáme na odpoveď z IVSC 

 

- p. Luhový sa žiadal o riešenie výstavby inžinierskych sietí 

v lokalite sedlište 

 

K bodu 13/ Návrh na uznesenie predniesol p. Valach. 

za : 6 poslancov 

 

K bodu 14/ Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil   

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Viliam Gerbel  .................... 

 

   Ján Túček    .................... 

 

 

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

 

V Dolných Kočkovciach dňa 6.9.2012. 


