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Zápisnica č.4/2013 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 09.12.2013 
 

 

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. Prekopová a p. Urbanová, navrhovateľa p. Valacha. 

Poslanci schválili súčasne program rokovania i s jeho doplnením.  

                          Za: 7 poslancov 

  

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia úloh – úlohy z minulého zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva boli splnené. 

                       Berie na vedomie: 7 poslancov  

 

 

K bodu 3/  Poslancom obecného zastupiteľstva bol predstavený mapový 

portál GEOSENZE, do ktorého sa zapájajú okolité obce. 

                      Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

 

K bodu 4/ Starosta predniesol správu o stave financií na účtoch obce 

k 30.11.2013, ďalej informoval o neplatičoch v obci. 

                      Berie na vedomie: 7 poslancov   

 

Zosnulej Ľubomíre Marcinovej sa odpúšťa dlh na komunálnom odpade vo 

výške 72,- €. 

                             Za: 7 poslancov 

 

 

K bodu 5/  Starosta požiadal poslancov o úpravu rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti na rok 2013. Po drobných úpravách bola úprava 

rozpočtu schválená. 

                           Za: 7 poslancov   

 

 

K bodu 6/    Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na 

roky 2014, 2015, 2016. Rozpočet na rok 2014 po drobných úpravách 

poslanci schválili.    

                           Za: 7 poslancov   

 

Rozpočty na roky 2015 a 2016:  

        Berie na vedomie: 7 poslancov  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zároveň ukladajú preveriť platnosť 

zmlúv týkajúcich sa elektrickej energie a plynu. 

                         Ukladá: 7 poslancov     
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K bodu 7/ Ing. Edita Kucejová – hlavná kontrolórka obce (bola pre 

nemoc ospravedlnená), doručila správu s odporúčaním schváliť 

rozpočet na rok 2014. Predsedníčka finančnej komisie Ing. Janka 

Prekopová predniesla správu k návrhu rozpočtu.  

                      Berie na vedomie: 7 poslancov 

                                                              

 

K bodu 8/ Starosta predložil poslancom návrh inventarizačných              

komisií na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013.              

Poslanci predložený návrh schválili. 

                          Za: 7 poslancov 

 

                      

K bodu 9/ VZN č. 2/2013 bolo doplnené o určenie výšky dotácii na 

prevádzku MŠ a školského zariadenia v správe obce. 

                            Za: 7 poslancov 

 

 

K bodu 10/ Poslanci rokovali o výške poplatkov a daní v obci 

platných v roku 2014. Zmena nastáva pri poplatku za káblovú 

televíziu, ktorá bude vo výške 40,- €. 

                            Za:  7 poslancov 

 

 

K bodu 11/  Bola odsúhlasená platnosť PHSR obce Dolné Kočkovce do 

schválenia strategických dokumentov EÚ. 

                            Za: 7 poslancov 

 

 

K bodu 12/ Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní 

o potrebe opravenia autobusových zastávok v obci a rozšírenia 

verejného osvetlenia od novej železničnej zastávky. Realizácia bude 

vykonaná na základe predložených ponúk.  

                            Za: 7 poslancov 

 

 

K bodu 13/ Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní 

o vykonaní previerky okresnou prokuratúrou. 

                     Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

 

K bodu 14/ Na návrh starostu obce, poslanci odsúhlasili odmenu 

kronikárky a knihovníčky vo výške 100,-€, zástupcovi starostu vo 

výške 500,- €. Poslanci obecného zastupiteľstva a kontrolórka obce 

sa odmien vzdali. 

                           Za: 7 poslancov 
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K bodu 15/  Boli riešené žiadosti a sťažnosti: 

- p. Ševčeková žiadala o pridelenie výnimky parkovania na 

obecných komunikáciách v zimnom období. 

       Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

- p. Fraštíková žiadala o prerokovanie možnosti 

odstránenia odpadového potrubia, ktoré vedie cez jej 

pozemok. 

      Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

- p. Križáková sa sťažovala na hluk počas akcií 

konajúcich sa v kultúrnom dome. 

      Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

 

 

K bodu 16/ Starosta oboznámil a pozval poslancov na koncoročné 

posedenie, ktoré bude dňa 17.12.2013 o 16:30 hod. 

     Za: 7 poslancov 

 

                

 

K bodu 17/ Rôzne: 

- Starosta informoval poslancov o uskutočnenej kontrole 

PPA ohľadom tribún v areály v TJ, finančné prostriedky 

vo výške 14 598,74 budú zaslané na účet obce do konca 

roku. 

                         Berie na vedomie: 7 poslancov 

            

- Starosta obce informoval, že bol predložený projekt na 

kamerový systém v obci, pri ktorom je spoluúčasť obce 

20% t.j. v sume 4200,-€.  

                       Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

            

- Starosta obce informoval o vystúpení Kysuckého prameňa 

14.12.2013 v kultúrnom dome. 

             Berie na vedomie: 7 poslancov     

 

 

 

K bodu 18/ Diskusia 

 

 

            

K bodu 19/  Návrh na uznesenie predniesol p. Valach. 

                       Za: 7 poslancov 

 

 

 

 

 

 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Overovatelia :       Marta Urbanová        .................. 

 

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

                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach dňa 09.12.2013 


