
Zápisnica č. 2/2012 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 25.4.2012. 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny – 7 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. Prekopovú 

a overovateľov – p. Gerbela, Túčka. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia úloh – verejné zhromaždenie občanov 

vykonané. 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

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

obce k 31.3.2012.  

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 4/ Starosta predložil na schválenie zmluvu z výberového 

konania MAS na výstavbu tribúny v športovom areáli, ktorú MAS 

prefinancuje. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 5/ Starosta informoval poslancov o neschválenom projekte 

„Zberný dvor“, preto poslanci súhlasili s výstavbou oplotenia 

svojpomocne. 

za : 7 poslancov        

 

K bodu 6/ Starosta informoval poslancov o príprave osláv 60. Výročia 

TJ, ktoré budú 30.6. a 1.7.2012. Program osláv, na ktorých sa 

slávnostne odovzdá tribúna v športovom areáli, brožúra, vyhodnotenie 

členov TJ zostavia p. Valach a p. Michalec. V športovom areáli je 

potrebné opraviť lavice, dorobiť zväčšenie pódia a nadstrešiť ho. 

za : 7 poslancov   

 

K bodu 7/ Taktiež starosta informoval o priebehu príprav osláv 680. 

výročia obce, ktoré budú 14.7.2012. Knihu o obci vydá nakladateľstvo 

UNIPRINT, kniha bude mať 72 strán a bude 500 výtlačkov. Do každej 

domácnosti dostanú občania 1 knihu. Poslanci sa dohodli, že je 

potrebné zostaviť skupinu, ktorá zorganizuje program akcie. 

za : 5 poslancov 

proti : 1 poslanec – Luhový 

zdržal sa hlasovania : 1 poslanec - Prekopová 

 

K bodu 8/ Rôzne 

 

  - Starosta predložil zmluvu o spolupráci pri zbere použitého 

šatstva, kde obec dostane zbernú nádobu s návodom na užívanie pre 

aký druh odpadu je určená. 

za : 7 poslancov 



 

- Starosta predložil zmluvu o odbere odpadu prenosných batérií 

a akumulátorov. 

 za : 7 poslancov 

 

- Starosta predložil žiadosť učiteliek ZŠ Mgr. Cenigová a Mgr. 

Belobradová požiadali o možnosť zriadenia týždňového detského 

denného tábora v termíne od 9.7. – 13.7.2012. 

za : 7 poslancov 

 

- Starosta predložil žiadosť ZŠ o finančný príspevok na plavecký 

výcvik pre 12 žiakov ZŠ vo výške 84,00 €. 

za : 7 poslancov 

 

- Starosta informoval o odovzdaní projektu na výmenu okien do ZŠ. 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

- Starosta oboznámil poslancov so stavom lavičiek na cintoríne 

a pred domom smútku, ktoré treba vymeniť za nové a tiež 

dorobenie dlažby pred domom smútku. 

    za : 7 poslancov 

 

- Starosta požiadal poslancov o nákup počítača do MŠ a do 

internetovej miestnosti.  

za : 7 poslancov 

 

- p. Gerbel navrhol, aby sa odpad do jarku, alebo pri zavážaní 

jám vysýpal iba s dozorom, alebo to riešiť kamerou. 

 

- p. Luhový žiadal o umiestnenie kontajnera na sklo na začiatku 

obce, alebo na Radlinského ulici. 

 

 

 

K bodu 13/ Návrh na uznesenie predniesla p. Prekopová. 

za : 7 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 25.4.2012. 


