
Zápisnica č.2/2015 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 22.06.2015 
 

 

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. Michalca a p. Prekopovú, navrhovateľa p. Valacha. 

Poslanci schválili súčasne program rokovania i s jeho doplnením.  

                          Za: 7 poslanci 

  

 

K bodu 2/ Na základe úlohy z minulého OCZ bolo uskutočnené Verejné 

zhromaždenie občanov.  

                       Berie na vedomie: 7 poslancov  

 

K bodu 3/ Starosta oboznámil poslancov o stave financií na bankových 

účtoch k 31.05.2015  

                       Berie na vedomie: 7 poslancov  

   

K bodu 4/ Starosta predniesol poslancom správu o ročnej uzávierke 

a hospodárení obce za rok 2014, ktoré boli v riadnom termíne 

odovzdané na daňový úrad. 

            

    Za: 7 poslancov 

 

 

K bodu 5/ Pán starosta v mene Ing. Edity Kucejovej – predniesol 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Dolné 

Kočkovce za rok 2014. 

 

                        Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

K bodu 6 / Starosta obce informoval poslancov o správe  o overení 

súladu Výročnej správy obce 2014 s údajmi z účtovnej závierke 

v zmysle ust. § 23 ods.5,zákona č. 540/2007 Z.z, ktorú vydala 

spoločnosť CREDIT AUDIT,s.r.o. 

                        Za: 7 poslancov 

 

 

K bodu 7 / Starosta informoval o správe o overení súladu údajov 

Záverečného účtu obce 2014 s údajmi z účtovnej závierke v zmysle 

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

 

     Za: 7 poslancov 

 

K bodu 8 / Starosta informoval o správe nezávislého audítora( 

spoločnosť CREDIT AUDIT s.r.o. so sídlom v Bratislave. 

 

                           Za: 7 poslancov 

 



K bodu 9 / Starosta informoval o správe o preverení súladu 

hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z 

                         Za 7 poslancov 

        

                                  

K bodu 10 / Podľa novely Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest poslanci OCZ 

majú povinnosť raz ročne prerokovať plat starostu. Poslanci OCZ 

ponechali plat starostu nezmenený – zvýšený o 31,3%. 

                         Za: 7 poslancov 

 

K bodu 11 / Starosta obce informoval poslancov o zmluve 

o audítorských službách, ktorú zastrešuje firma CREDIT AUDIT,s.r.o. 

                                     

                          Za: 7 poslancov  

 

K bodu 12/ Na OcZ bol prednesený zámer spracovania PHSR obce Dolné 

Kočkovce na roky 2015 -2025, formou  spracovania externými 

odborníkmi, riadiaci tím – starosta, Ing. B. Staňová, zástupca 

starostu, komisie – stavebná, sociálna, finančná, životného 

prostredia, športová. Obdobie spracovania: jún – november 2015, 

v sume 600,- €. 

                           Za: 7 poslancov 

  

 

K bodu 13/ Rôzne: 

 

- Pán starosta informoval ohľadom odpovede ŽSR o odkúpení 

pozemkov pri cintoríne.                         

           Berie na vedomie: 7 poslancov 

  

- Starosta informoval poslancov o oprave mosta pri firme 

Continental Matador a o poskytnutí 2% z daní pre 

organizácie obce Dolné Kočkovce. 

                          Za: 7 poslancov 

 

- Bola prednesená informácia o EKS – preliezky v MŠ. 

                           Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

- Firma Silver Mine s.r.o. – bude vykonávať vývoz olejov. 

                Za: 7 poslancov 

 

- Poslanci OCZ odsúhlasili spoluúčasť obce na kamerovom 

systéme vo výške 2500,- €. 

                    Za: 4 poslanci 

 

- Starosta informoval poslancov OCZ ohľadom žiadosti 

o rozšírenie diaľnice R6 a o prebiehajúcich prácach 

v obci pri výstavbe kanalizácie. 

            Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

- Starosta informoval o Memorandume spolupráce TSK a obci 

– Vážska cyklotrasa, poslanci OCZ neodporúčajú podpísať 

túto spoluprácu, pokiaľ nie sú známe presné informácie 

ohľadom trasy a záväzkov, ktoré by plynuli pre obec. 

           Berie na vedomie: 7 poslancov 



- OCZ ukladá stavebnej komisii navrhnúť opravu pekla v KD 

a navrhnúť miesto pre odkladací priestor na čistiace 

potreby. 

             

- Pani Kútna predniesla správu finančnej komisie, ktorá 

vykonala kontrolu účtovných dokladov za obdobie        

1-3/2015. 

                 Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

- Pán Michalec predniesol návrh o navýšenie rozpočtu: 

príspevok TJ o 2000,- €.  

                    Za: 7 poslancov 

 

- Bolo odsúhlasené odkúpenie betónových panelov, ktoré 

budú použité v Zbernom dvore, cena za jeden je 40 €. 

                    Za: 6 poslancov 

 

- Pán Faktor navrhol, aby sa na KD upevnila schránka na 

podnety od občanov. Poslanci OCZ s jeho návrhom 

súhlasili, schránka na podnety sa má zakúpiť a upevniť. 

                     Za: 7 poslancov 

 

- Na základe potreby evidencie obecných pozemkov 

v účtovníctve sa ukladá OCZ spracovať návrh na ich 

ocenenie, termín do konca roka 2015. 

                  Ukladá: 7 poslancov 

 

- Bolo odsúhlasené doplnenie inventáru do kuchyne v KD 

a zakúpenie vysávača. 

                  Za: 7 poslancov  

 

          

K bodu 14 / Diskusia 

 

K bodu 15/ Návrh na uznesenie predniesol p.Valach. 

 

K bodu 16 / Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

   

 

 

Overovatelia :    Jozef Michalec             ................ 

 

                  Ing. Janka Prekopová            ................ 

                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach dňa 22.06.2015 


