
 

 

Zápisnica č.3/2011 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

 v Dolných Kočkovciach dňa 20.06.2011 
 

 

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. Michalca a p. Túčka, navrhovateľa p. Valacha. 

Poslanci schválili súčasne program rokovania i s jeho doplnením.  

                          Za: 7 poslancov 

  

 

K bodu 2/ Starosta obce vykonal kontrolu plnenia úloh 

z predchádzajúceho zasadnutia, bola uskutočnená brigáda na čistenie 

verejného priestranstva, uskutočnené verejné zhromaţdenie občanov, 

uskutočnená propagácia letákov o znečistení ŢP. 

 

                       Berie na vedomie: 7 poslancov  

 

 

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

k 31.05.2011  

                       Berie na vedomie: 7 poslancov                                                      

 

K bodu 4/ Starosta obce informoval poslancov o správe o overení 

súladu výročnej správy obce za rok 2010 s účtovnou závierkou, o 

správe o overení účtovnej závierky obce a o overení záverečného účtu 

obce za rok 2010 audítorskou spoločnosťou CREDIT AUDIT s.r.o. so 

sídlom v Bratislave. 

 

                       Berie na vedomie: 7 poslancov 

        

                                  

K bodu 5/ Ing.Kucejová – hlavná kontrolórka predniesla správu 

o kontrolnej činnosti za I.Q 2011. 

 

                        Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

K bodu 6/ Starosta informoval poslancov o odpredaji 

majetku Ţelezniciam Slovenskej republiky kúpna zmluva  

č. 651-VI-109-KZ/2011 a kúpna zmluva č.332-VI-109–KZ/2011. Odpredaj 

je pre stavbu vo verejnom záujme. S odpredajom majetku poslanci 

súhlasili. 

 

                             Za: 7 poslancov 

 

 

 



K bodu 7/ Na základe novely Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

poslanci odsúhlasil plat starostovi vo výške 2 000,- € (hrubá mzda) 

                

                          Za: 7 poslancov  

 

 

K bodu 8/ Rôzne: 

          -    Starosta informoval o podanej ţiadosti na  

               Pôdohospodársku platobnú agentúru o vrátení DPH. 

                      Berie na vedomie: 7 poslancov 

  

          -  Starosta informoval poslancov o zostatku finančných 

      prostriedkoch na účelovom účte v hodnote 3 262,85 €, 

               ktoré budú vyuţité na projekty a zast. Štúdie.  

                           Za: 7 poslancov 

 

          -   Poslanci boli informovaní ohľadom podania ţiadosti       

              o poskytnutie dotácií z Ministerstva financií SR  

              na výmenu okien v ZŠ. 

                       Berie na vedomie: 7 poslancov 

          

          -   Starosta poţiadal poslancov o odsúhlasenie príspevku  

              pre MŠ na plavecký výcvik v sume 60,- €. 

                               Za: 7 poslancov 

 

          -   Poslanci OcZ odsúhlasili sumu 700,- € na Hody a 

              sumu 700,- € na Vatru zvrchovanosti, ktorá bude 

              16.07.2011. 

                                Za: 7 poslancov 

          

          -   Starosta informoval poslancov o finančnom príspevku od 

              Continental Matador Truck Tires s.r.o. pre klub    

              dôchodcov vo výške 500,- €, zároveň informoval o  

              príspevku tieţ vo výške 500,- €, ktorý dostane na účet 

              TJ tieţ od tejto spoločnosti.   

                           Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

          -   Starosta informoval o otvorení klubu dôchodcov, ktoré  

              bude 16.07.2011 pri príleţitosti Vatry zvrchovanosti, 

              zároveň informoval o výške vynaloţených finančných 

              prostriedkoch na realizáciu tohto klubu vo výške  

              1 700,- €. 

                            Za: 7 poslancov 

 

         -   Starosta informoval o verejnom zhromaţdení, ktoré sa  

             bude konať 29.6.2011 a 6.7.2011 ohľadom podanej petície 

             k pozemkom budúcej ţel. trate. 

                           Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

         -   Starosta predloţil poslancom návrh o zastavajúcich  

             štúdii v lokalite Sedlište a za Materskou školou. 

                           Berie na vedomie: 7 poslancov 

 

 

 



         -   Starosta oboznámil poslancov o probléme parkovania na  

             ulici Školskej a Bernolákovej, ktorý spôsobujú  

             zamestnanci Continental Matador. 

                            Berie na vedomie: 7 poslancov 

        

 

         -   Starosta obce informoval o sťaţnosti p. Fraštíkovej na  

             firmu HP PM s.r.o. ohľadom nedodrţiavania otv. hodín. 

                         Berie na vedomie: 7 poslancov 

        

         -   Starosta informoval poslancov o neplatičoch miestnych  

             daní a poplatkoch. 

                          Berie na vedomie: 7 poslancov             

 

 

 

K bodu 9/ Návrh na uznesenie predniesol p.Valach. 

 

K bodu 10 / Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                            Ján Túček             ................ 

                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolných Kočkovciach dňa 20.06.2011 


