
 

 

Zápisnica č.5/2011 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 13.12.2011 
 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny - 7 poslancov 

 

 

K bodu 1/ Zasadnutie  otvoril a prítomných oboznámil s programom 

starosta obce p. Regina. Ustanovil zapisovateľku – p. Mrockovú, 

overovateľov – p. Michalec a p. Urbanová, navrhovateľa p. Valacha. 

Poslanci schválili súčasne program rokovania i s jeho doplnením.  

                          Za: 7 poslancov 

  

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia úloh – neboli žiadne úlohy. 

 

                       Berie na vedomie: 7 poslancov  

 

 

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

k 30.11.2011, ďalej informoval o neplatičoch v obci a o stave dlhu 

p. Michálka Reštaurácia D+D. 

                      Berie na vedomie: 7 poslancov                                                      

 

K bodu 4/ Ing. Edita Kucejová – hlavná kontrolórka obce, predniesla 

správu o hospodárení obce za 3.Q 2011, ďalej informovala o potrebe 

vypracovania „Zásad hospodárenia obce a VZN o dotáciach“.   

                      Berie na vedomie: 7 poslancov 

        

                                  

K bodu 5/   Starosta informoval o nutnosti dofinancovania ZŠ 

z rozpočtu obce. 

                           Za: 7 poslancov 

           

K bodu 6/ Starosta požiadal poslancov o úpravu rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti na rok 2011. Po drobných úpravách bola úprava 

rozpočtu schválená. 

                           Za: 7 poslancov                                                    

 

K bodu 7/   Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na 

roky 2012, 2013, 2014. Rozpočet na rok 2012 po drobných úpravách 

poslanci schválili.   Za: 7 poslancov 

 

Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014 poslanci vzali na vedomie. 

                   Berie na vedomie: 7 poslancov  

                         

 

 

                          



K bodu 8/ Ing. Edita Kucejová – hlavná kontrolórka predniesla správu 

k rozpočtu na rok 2012, ktorý odporúča schváliť a rozpočty na roky 

2013 a 2014 zobrať na vedomie. 

 

                     Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

K bodu 9/ Starosta predložil poslancom návrh inventarizačných              

komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011.              

Poslanci predložený návrh schválili. 

                          Za: 7 poslancov 

                      

K bodu 10/ Bol prednesený návrh starostu na podporu detí pri              

nástupe do ZŠ v Dolných Kočkovciach, bola schválená suma 100,- € na 

jedného prváka. Za roznášanie obedov pre nevládnych občanov, bola 

stanovená suma 2,- € za mesiac. 

                            Za: 7 poslancov 

 

K bodu 11/ Starosta informoval o digitalizácií TKR, ktorú by mala 

spraviť firma OptoSat s.r.o. vo výške 4 761,60 €. Mala by 

predstavovať 30 kanálov v maximálnej kvalite. 

                            Za:  7 poslancov 

 

K bodu 12/ Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní 

o odovzdaní projektov ENVIROFOND a MAS. 

                      Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

K bodu 13/ Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní 

o nutnosti spravenia dverí v budove MŠ (prechod z kuchyne 

a výťahom), ktoré sa budú realizovať na základe predložených ponúk. 

Ďalej boli informovaní o nákupe vozíka, regálu a stola do školskej 

kuchyne v sume 1 062,72 €. 

                     Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

K bodu 14/ Starosta obce informoval poslancov o nutnosti kúpenia 

nových stolov  a stoličiek do zasadačky Ocú, nábytku do kancelárie 

starostu a vitrín – na prezentáciu obce. 

                        Za: 7 poslancov 

 

K bodu 15/ Na návrh starostu obce, poslanci odsúhlasili odmenu 

kronikárky, knihovníčky, kontrolórky, zástupcovi starostu vo výške 

po 100,- €. Poslanci obecného zastupiteľstva sa odmien vzdali. 

                        Za: 7 poslancov 

                

 

K bodu 16/ Rôzne: 

           - Starosta informoval poslancov o potrebe zakúpenia    

             audio-video techniky do kultúrneho domu a 

             a ozvučenia do domu smútku. 

                           Za: 7 poslancov 

            

           - Starosta obce informoval, že už bola uskutočnená  

             potravinová pomoc pre 88 občanov z obce.  

                       Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

 

            



           - Bola predložená ponuka firmy STANACH na stoličkový  

             výťah na OcÚ. 

                       Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

- Starosta obce predniesol návrh VZN č. 2/2011 O  

nakladaní s odpadmi. S predneseným návrhom poslanci 

súhlasili. 

             Za: 7 poslancov     

  

           - p. Gerbel predniesol správu zo zasadnutia stavebnej  

 Komisie obce Dolné Kočkovce, ktorá je uvedená 

              v prílohe.  

                        Berie na vedomie: 7 poslancov 

                       

           - p. Michalec informoval o nutnosti spísania reklamačných 

             chýb na budove zrekonštruovaného kultúrneho domu. 

                       Berie na vedomie. 7 poslancov 

 

          -  p. Kucejová odstúpila sťažnosť p. Teplana (o doplnenie   

             osvetlenia pred jeho domom) poslancom OZ. 

                    Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

 

            

K bodu 17/  Návrh na uznesenie predniesol p. Valach 

                       Za: 7 poslancov 

 

 

K bodu 13/  Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva: 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Overovatelia :      Marta Urbanová        ................ 

 

                         Jozef Michalec       ................ 

                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach dňa 13.12.2011 


