Zápisnica č. 1/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolných Kočkovciach dňa 14.3.2012.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov
Neprítomný : p. Gerbel.
K bodu 1/ Zasadnutie otvoril a prítomných
oboznámil s doplnením
programu starosta obce p. Regina, ktorý poslanci schválili.
Ustanovil zapisovateľku – p. Galovičovú, navrhovateľa – p. Prekopovú
a overovateľov – p. Michalca, Túčka.
za : 6 poslancov
K bodu 2/ Kontrola plnenia úloh – inventúry boli vykonané.
berie na vedomie : 6 poslancov
K bodu 3/ Starosta obce predniesol správu o stave financií na účtoch
obce k 29.2.2012.
berie na vedomie : 6 poslancov
K bodu
4/
Starosta
predložil
na
schválenie
o poskytovaní dotácií v obci Dolné Kočkovce.
za : 6 poslancov

VZN

č.

1/2012

K bodu 5/ Starosta informoval poslancov o pripravovaných oslavách
680. výročia vzniku obce, tieto sa uskutočnia 14.7.2012, 60. výročia
založenia TJ Slovan, oslavy sa uskutočnia 30.6.2012. Základná škola
bude mať 55. výročie vzniku. K týmto výročiam budú vydané aj knižné
diela „Dolné Kočkovce vo fotografii“ a „60. Výročie TJ Slovan Dolné
Kočkovce“.
za : 6 poslancov
K bodu 6/ Starosta oboznámil poslancov o skládke na uloženie odpadu
Lednické Rovne, ktorá ešte nie je v prevádzke. Predložil na
schválenie dodatok č.2 k Zmluve č. 5/2010 o vývoze odpadov s fi
LEDROV Lednické Rovne na skládku odpadov Sverepec, cena sa nemení.
za : 6 poslancov
K bodu 7/ Starosta predložil na schválenie Kúpnu zmluvu č. 1396-VI109-KZ/2012 o predaji obecných pozemkov pre stavbu ŽSR- modernizácia
železničnej trate.
za : 6 poslancov
K bodu 8/ Starosta obce predniesol informáciu zo zasadnutia Valného
zhromaždenia obcí Mikroregiónu Púchov o podporu fungovania detskej
lekárskej pohotovosti v Púchove, ako aj ďalším fungovaním tejto
služby pre dospelých. Situácia sa bude riešiť zvýšením členského
podielu a z toho sa vydotuje pohotovostná služba.
za : 6 poslancov

K bodu 9/ Stavebná komisia zmapovala výtlky / približne 100 m2/ na
obecných komunikáciách a starosta predložil ponuky na zrealizovanie
týchto prác. Poslanci schvaľujú opravu výtlkov.
za : 6 poslancov
K bodu 10/ Starosta predložil žiadosť Jednoty dôchodcov a Zväzu
zdravotne postihnutých o finančný príspevok na činnosť. Jednote
dôchodcov poslanci schválili príspevok 250,00 € a Zväzu zdravotne
postihnutých 100,00 €.
za : 6 poslancov
K bodu 11/ Starosta predložil žiadosť ZŠ o finančnú podporu vo výške
300,00 €
na Olympijské hry malotriednych škôl, ktorú poslanci
schválili. Na uskutočnenie osláv Dňa matiek poslanci schválili
800,00 € a na MDD 600,00 €.
za : 6 poslancov
K bodu 12/ Rôzne
-

Starosta predložil ponuky divadelného súboru z Lúk pod Makytou
a zo Stupného. Poslanci súhlasili s vystúpením divadla s tým,
že vstupné bude dobrovoľné a obec uhradí ostatné náklady.
za : 6 poslancov

- Starosta oznámil poslancom, že by mali uskutočniť Verejné
zhromaždenie občanov. Poslanci súhlasili, Verejné zhromaždenie
bude zvolané do 31.3.2012.
za : 6 poslancov
-

Starosta informoval poslancov o kúpe novej tlačiarne v hodnote
838,32 €. Stará sa pokazila, a oprava by bola veľmi drahá.
berie na vedomie : 6 poslancov

-

Starosta informoval poslancov o pracovnom stretnutí ohľadom
zákazu tranzitu kamiónov cez našu obec. Tranzit kamiónov cez
našu obec nemôžu zakázať, preto IVSC zabezpečí umiestnenie
informačných tabúl ku Conti Matadoru.
berie na vedomie: 6 poslancov

-

Starosta informoval poslancov o kontrole dokumentácie na úseku
obrany štátu.
berie na vedomie : 6 poslancov

-

Starosta oboznámil poslancov s darovacou zmluvou, kde
Continental Matador Truck Tires, s.r.o., daroval obci finančnú
čiastku 1.000,00 € na rozvoj športu pre deti a mládež v obci.
berie na vedomie : 6 poslancov

-

Starosta informoval poslancov o akcii ministerstva životného
prostredia „Vyčistime si Slovensko“ v dňoch 16.4.- 20.4.2012,
do ktorej starosta zaregistroval aj našu obec a vyčistíme si
obec a jarky.
berie na vedomie : 6 poslancov

K bodu 13/ Návrh na uznesenie predniesol p. Prekopová.
za : 6 poslancov
K bodu 14/ Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:

Starosta obce:

Jozef Michalec

....................

Ján Túček

....................

Bc. Peter Regina

....................

V Dolných Kočkovciach dňa 14.3.2012.

