
Zápisnica č. 3/2016 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 20.6.2016. 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 

   

K bodu 1/ Zasadnutie otvoril a prítomných  oboznámil s doplnením 

programu starosta obce p. Regina, ktorý poslanci schválili bez 

pripomienok. Ustanovil zapisovateľku – p. Galovičová, navrhovateľa – 

p. Valacha a overovateľov – p. Faktora a Mgr. Urbanovú. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia úloh  

– nájomnú zmluvu na školský byt treba doplniť o nebytové priestory 

(kúpeľňa, WC) a upraviť sumu nájmu na 120,00 € mesačne s platnosťou 

od 1.7.2016  

– termín zvolania majiteľov pozemkov v lokalite sedlište sa presunie 

do ďalšieho zastupiteľstva 

ukladá : 7 poslancov 

 

- verejné zhromaždenie občanov bolo uskutočnené 

– odvodnenie splaškovej kanalizácie – na pozemkoch sa bude stavať 

hala, kde sa bude odvodnenie riešiť na základe projektu 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 3/ Starosta oboznámil poslancov so stavom financií 

k 31.5.2016 na jednotlivých účtoch.  

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 4/ Starosta predniesol poslancom správu o ročnej účtovnej 

závierke a hospodárení obce za rok 2015, ktoré boli v riadnom 

termíne odovzdané na daňový úrad. 
za : 7 poslancov 

 

K bodu 5/ Ing. Edita Kucejová /kontrolórka obce/ predniesla 

stanovisko k ročnej účtovnej závierke a hospodáreniu Obce Dolné 

Kočkovce za rok 2015. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 6/ Starosta predložil poslancom stanovisko o overení súladu 

výročnej správy obce 2015 s údajmi z účtovnej závierke v zmysle ust. 

§ 23 ods.5,zákona č. 540/2007 Z.z, stanovisko o overení súladu 

údajov záverečného účtu obce 2015  s údajmi s účtovnou závierkou v 

zmysle ust. § 23 ods.5,zákona č. 540/2007 Z.z., stanovisko 

nezávislého audítora a stanovisko o preverení súladu hospodárenia 

obce, ktorú vydala spoločnosť CREDIT AUDIT,s.r.o., Bratislava. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 7/ Starosta predložil správu audítora /CREDIT AUDIT, s.r.o., 

Bratislava/ k k účtovnej závierke a záverečnému účtu. 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 



K bodu 8/ Starosta informoval o upozornení prokurátora  na 

odstránenie porušenia v konaniach o určení ročného poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja  

vyhovuje : 7 poslancov 

 

a prijíma VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce 

Dolné Kočkovce. 

za : 7 poslancov 

 

 

K bodu 9/ Starosta predložil návrh VZN č. 2/2016 o komunálnych 

odpadoch, ktoré poslanci schválili 

za : 7 poslancov 

 

zároveň poslanci požiadali starostu o zmenu umiestnenia kontajnerov 

na triedený odpad zo stredu obce ďalej od hlavnej cesty, do ďalšieho 

zastupiteľstva treba vybrať vhodný priestor 

ukladá : 7 poslancov 

 

K bodu 10/ Starosta požiadal o schválenie nákupu stoličiek do domu 

smútku. P. Valach a p. Faktor požiadali, aby sa zároveň kúpili 

stoličky aj do kabín TJ. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 11/ Starosta informoval o predložení projektu na recyklačný 

fond a tiež o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z recyklačného fondu. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 12/ Rôzne 

- starosta informoval o výstavbe parkoviska pri TJ a dopravného 

ihriska pri ZŠ 

 berie na vedomie : 7 poslancov 

 

- starosta informoval o žiadosti Ing. Vaculovej o majetkovo 

právnom vysporiadaní pozemku  

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

- starosta predložil cenové ponuky na výmenu rozvádzačov, 

poslanci súhlasili s výberom lacnejšej 

za : 7 poslancov 

 

- starosta informoval o pripojení obecných zariadení na 

kanalizáciu, prípojka v ZŠ ešte nie je dokončená 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

- starosta predložil návrh riaditeľky MŠ o zriadenie 3. triedy 

z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. 

Poslanci návrh neodsúhlasili, nakoľko kapacita škôlky nie je 

dostačujúca. V MŠ sa zachovajú dve triedy 

za : 7 poslancov 

 

- starosta informoval o úprave okolia cintorína, obecného úradu, 

ZŠ, MŠ a požiarnej zbrojnice firmou p. Kozového 

za : 7 poslancov 



 

- starosta predložil požiadavku farskej rady o poskytnutie 

občerstvenia pre hodovú hostinu na fare a pri príležitosti 

vysvätenia sochy pred kostolom  

za : 7 poslancov 

 

- starosta informoval o poruche káblovej televízie kde treba 

vymeniť kazetu, porucha vznikla pri výmene elektromeru na 

požiarnej zbrojnici  

za : 7 poslancov 

 

 

K bodu 13/ Diskusia 

 

- P. Gerbel sa informoval o bločku, ktorý bol starostovi 

preplatený cez pokladňu bez potrebných údajov, poslanci sa 

dohodli, že cez pokladňu už budú preplatené len bločky 

z registračnej pokladne, ktoré spĺňajú všetky náležitosti 

- P. Faktor informoval o programe na hody. 

 

K bodu 14/ Návrh na uznesenie predniesol p. Valach. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 15/ Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil   

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach dňa 20.6.2016. 

 

Overovatelia: Milan Faktor   .................... 

 

   Mgr. Viera Urbanová  .................... 

 

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

 

 


