
Zápisnica č. 1/2013 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 18.3.2013. 

 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov 

  p. Cenigová–učiteľka ZŠ, p. Sviečka–predseda ZRPŠ pri ZŠ 

 

K bodu 1/ Zasadnutie otvoril a prítomných  oboznámil s doplnením 

programu starosta obce p. Regina, ktorý poslanci schválili bez 

pripomienok. Ustanovil zapisovateľku – p. Galovičovú, navrhovateľa – 

p. Valach a overovateľov – p. Prekopovú, Urbanovú. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia úloh – splnené. 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 3/ Starosta oboznámil poslancov so stavom financií 

k 28.2.2013.  

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 3a/ Starosta oboznámil poslancov s listom od rodičov detí, 

ktorí navštevujú ZŠ v Dolných Kočkovciach. Rozhodli sa poukázať 

a upozorniť na dlhodobo pretrvávajúce problémy s riaditeľom ZŠ s p. 

Závodným Vladimírom. Taktiež p. Cenigová a p. Sviečka sa vyjadrili 

k danej problematike. Poslanci súhlasia so zakázaním aktivít, ktoré 

nesúvisia s činnosťou ZŠ a následne vykonať kontrolu s financovaním 

nákladov z rodičovského združenia pri ZŠ Dolné Kočkovce. Za 

poslancov bol delegovaný poslanec Jozef Michalec. Starosta vypracuje 

list pre riaditeľa ZŠ. 

berie na vedomie : 7 poslancov 

  

K bodu 4/ Kontrolórka p. Kucejová predniesla správu z kontroly 

používania a vykazovania obecného traktora. Zhodnotila, že 

vystavovanie záznamu o prevádzke vozidla je nedôsledné a kontrolu 

nákladov a výnosov na základe predložených dokladov nie je možné 

vykonať. Traktoristu, p. Fedora treba poučiť o správnom vykazovaní 

záznamu o prevádzke vozidla a ukladá mu dôsledne viesť evidenciu. Na 

použitie obecného traktora sa budú vystavovať žiadanky, ktorá 

zostane ekonómke a kópiu dá občan traktoristovi. Záznam o prevádzke 

vozidla bude podpísaný občanom.  

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 5/ Starosta predložil poslancom na schválenie „Zásady 

hospodárenia“. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 6/ Starosta predložil poslancom návrh „VZN 1/2013 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a dieťa školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 7/ Starosta oboznámil poslancov s „Komunitným plánom 

sociálnych služieb obce Dolné Kočkovce na roky 2013 – 2018“. 

za : 7 poslancov 

 



 

K bodu 8/ Starosta požiadal o súhlas na výrobu stolov do kultúrneho 

domu. Predložil 2 ponuky na výrobu 40 stolov. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 9/ Poslanec Valach František predložil vyúčtovanie TJ Slovan 

Dolné Kočkovce, ktoré má za úlohu prepracovať a doplniť doklady. 

zodp.: František Valach   t.: do 30.4.2013 

 

K bodu 10/ Starosta podal informácie o PPA o nenávratnom príspevku 

na tribúny na ihrisku a o liste z Continental Matador Truck Tires, 

s.r.o., ktorý nám poskytnú finančný príspevok 2% z daní na ZŠ.   

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 11/ Starosta požiadal o kúpu 2 starších garáží na zberný 

dvor, kde sa bude priebežne odkladať separovaný odpad. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 12/ Starosta požiadal o zakúpenie bojlerov pre TJ, nakoľko 

tie, čo sú v kabínach sú už staré a nefunkčné.  
za : 7 poslancov 

 

K bodu 13/ Starosta požiadal o príspevok na „Deň matiek“ v sume 

800,00 € a „MDD“ 600,00 €. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 14/ Starosta predložil žiadosti STC a CVČ o poskytnutie 

dotácie pre žiakov, ktorí sú prihlásení do záujmového vzdelávania. 

Obecný úrad listom osloví rodičov týchto detí, či navštevujú tieto 

vzdelávania a na ďalšom OcZ sa rozhodne, či sa týmto zriaďovateľom 

poskytne dotácia. 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 15/ Starosta predložil žiadosť Jednoty dôchodcov a ZŤP 

o finančný príspevok. Poslanci odsúhlasili pre Jednotu dôchodcov 

250,00 € a ZŤP 100,00 €. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 16/ Starosta predložil žiadosť D+D Michálek o pripojenie 

verejného osvetlenia pri prechode pre chodcov pri reštaurácii. 

Starosta informoval poslancov o situácií s montovaním jednej 

a demontovaní druhej lampy. 

berie na vedomie : 7 poslancov 

 

K bodu 17/ Rôzne  

 

- starosta informoval poslancov o doplnení ďalších programov na 

KTR  

za : 7 poslancov 

- starosta predložil na odsúhlasenie projekt na dostavbu chodníka 

na ulici  M. Kukučína 

za : 7 poslancov 

- starosta informoval o výsadbe a úprave okolia kostola, MŠ a 

detského ihriska z financií na zeleň 

za : 7 poslancov 

 



- starosta informoval poslancov o pripravovanej akcii pre deti 

k Veľkej noci - výzdobe veľkonočného mega vajca na detskom 

ihrisku 

za : 7 poslancov 

- starosta informoval o vyradení skriniek z MŠ a výmene za nové 

skrinky, vyradení starého sporáka na pevné palivo, škrabky a 

váhy zo školskej jedálne – veci boli rozobrané a zlikvidované 

do separovaného zberu 

za : 7 poslancov 

- starosta ukladá uskutočniť „Verejné zhromaždenie občanov“ 

zodp.: starosta a OCZ  t.: mesiac apríl 

    

 

 

K bodu 5/ Návrh na uznesenie predniesol p. Valach. 

za : 7 poslancov 

 

K bodu 6/ Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil   

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Janka Prekopová  .................... 

 

   Marta Urbanová   .................... 

 

 

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

 

V Dolných Kočkovciach dňa 18.3.2013. 


