Zápisnica č. 3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa
26. októbra 2017 v zasadačke Obecného úradu v Očkove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
Určenie overovateľov a zapisovateľa
- Schválenie programu zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Informácia o podaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA
5. Správa o plnení rozpočtu
6. Úprava rozpočtu a čerpanie z rezervného fondu
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia OZ
9. Záver
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce Miroslav Beňovič privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva a
skonštatoval, že sú prítomný všetci poslanci obecného zastupiteľstva, v dôsledku čoho
vyhlasuje zasadnutie za uznášania schopné.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov OZ: 5
Prítomní poslanci:
5
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným programom zasadnutia OZ,
ktorý bol poslancom doručený, doplnil program ešte o – čerpanie z rezervného fondu a ďalší
bod Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016, k čomu neboli
žiadne pripomienky a program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice poveril pp. Dušana Čechvalu a Miroslava Moravčíka
Zapisovateľkou bude p. Mária Klčová, referentka OcÚ.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie členov návrhovej komisie. Následne sa pristúpilo
k voľbe návrhovej komisie verejným hlasovaním. Členmi návrhovej komisie, úlohou ktorej
bude posúdiť návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia a predložiť ho na schválenie OZ boli
zvolení:
Predseda:
Alena Tulisová
Člen:
Tomáš Gono a Ivan Burza
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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3. Kontrola uznesení
Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že
uznesenia sa plnia.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4. Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PPA.
Starosta obce informoval poslancov so svojim zámerom požiadať o dotácie na vybudovanie
multifunkčného ihriska a workautového ihriska, čo sme žiadali už v roku 2016 neúspešne,
projekty sú pripravené, takže sa pokúsime znova, aby sme boli úspešní. Po ostatnom zasadaní
OZ, kde bolo doporučené p. starostovi urobiť prieskum trhu a dať vypracovať cenové ponuky
na výmenu okien a dverí na budove domu smútku sme zistili, že je daná výzva na podanie
žiadosti o dotáciu na tieto práce, preto sme si dali vypracovať projekt na Rekonštrukciu
Domu smútku a cintorína a podávame žiadosť.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
5. Správa o plnení rozpočtu
Referentka obecného úradu, pani Mária Klčová predniesla prítomným správu o plnení
rozpočtu za 3. štvrťrok 2017. Správu zobrali poslanci na vedomie.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6. Úprava rozpočtu za rok 2017
Pani Mária Klčová upozornila poslancov OZ na potrebnú úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením v bežnom rozpočte, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách a navrhla
čerpanie z rezervného fondu na kapitálové výdavky investičných akcií, ktoré sa počas leta
vykonali.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 01. 01. 2016
do 31. 12. 2016
Pani Ing. Tóthová uskutočnila audit účtovnej závierky Obce Očkov a na základe toho
vypracovala správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie roka 2016,
ktorú prečítala p. Mária Klčová. Správu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie
jednohlasne.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Rôzne
Starosta obce predniesol písomnú žiadosť prezidenta Telovýchovnej jednoty Očkov
o navýšenie schválenej dotácie na ich činnosť. Schválenú dotáciu 4 000 eur požadujú navýšiť
o 2 000 eur.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Starosta obce tiež informoval poslancov, že v posledných dňoch bola upravená cesta v novom
stavebnom obvode pri ihrisku. V najbližšom období by sa mali začať práce na budovaní
kanalizácie, aj v našej obci.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 3/2017 zo dňa
26. októbra 2017
K bodu 1 2 a – otvorenie, program
Uznesenie č. 1 / 3 / 2017
Schvaľuje
1. program zasadnutia
Uznesenie č. 1.2/ 3/ 2017
Určuje

Ivan Burza
overovateľov zápisnice Dušan Čechvala, Miroslav Moravčík
zapisovateľa Máriu Klčovú.

Uznesenie č. 2 / 3 / 2017
Schvaľuje

2. návrhovú komisiu v zložení predseda: Alena Tulisová
členovia: Ivan Burza
Tomáš Gono

K bodu 3- kontrola uznesení
Uznesenie č. 3 / 3 / 2017
Konštatuje

uznesenia sa plnia

K bodu 4 – Informácia o podaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA
Uznesenie č. 4 / 3 / 2017
informáciu o podaní dvoch žiadostí o dotáciu z PPA na:
- vybudovanie multifunkčného ihriska a workoutového ihriska
- rekonštrukciu domu smútku a cintorína
K bodu 5 – Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2017
Uznesenie č. 5 / 3 / 2017
Berie na vedomie

Berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2017

K bodu 6 – Úprava rozpočtu a čerpanie z rezervného fondu
Uznesenie č. 6 / 3 / 2017
Schvaľuje

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017

Uznesenie č. 6.2 / 3 / 2017
Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na:
- nákup softwaru novej pracovníčke vo výške 1 017 eur

3

-

Zmenu ÚPNO vo výške 1 140 eur
VO (verejné osvetlenie ) na cintoríne 1 839 eur
VO v novej podolskej ulici 2 190 eur
Projektovú dokumentáciu – chodníky cintorín 420 eur
Rekonštrukciu chodníka na cintoríne 29 760
Rekonštrukcia strechy na cintoríne 1 778 eur
MŠ – rekonštrukcia oplotenia 3 960 eur
Zakúpenie krovinorezu 693 eur
Rekonštrukcia oplotenia KD ( dobudovanie ) 43 eur
MŠ – svietidlá do spálne + rekonštrukcia stropov
z dôvodu havarijného stavu 4 101 eur
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia DS a cintorína
1 500 eur

K bodu 7– Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016
Uznesenie č. 7 / 3 / 2017
Berie na vedomie

Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za
obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 pre starostu a obecné
zastupiteľstvo Obce Očkov

K bodu 8 – Rôzne
Uznesenie č. 8.1 / 3 / 2017
Schvaľuje

Poskytnutie dotácie na činnosť Telovýchovnej jednoty zvýšiť
o 2 000 eur

Uznesenie č. 8.2 / 3 / 2017
Berie na vedomie

úpravu cesty v novom stavebnom obvode pri ihrisku

Uznesenie č. 8.3. /3 / 2017
Berie na vedomie

začatie prác na budovaní kanalizácie v našej obci

V Očkove 26. 10. 2017
Zapísala: Mária Klčová

.........................................
Miroslav Beňovič
starosta obce

........................................
Miroslav Moravčík
poslanec OZ

...................................
Dušan Čechvala
poslance OZ

4

