Zápisnica č. 1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa
18. apríla 2019 v zasadačke Obecného úradu v Očkove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia
5. Schválenie vecného bremena na pozemok č.p. 229/1 a 268
6. Schválenie zvýšenia členského príspevku na Mikroregión Dubová
7. Schválenie budovania kamerového systému
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia OZ
10.Záver

1. Otvorenie
Starosta obce Miroslav Beňovič privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, v dôsledku čoho
vyhlasuje zasadnutie za uznášania schopné.
Program doplnil o ďalší bod Schválenie budovania kamerového systému, čo poslanci
jednohlasne schválili.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov OZ: 5
Prítomní poslanci:
5
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice poveril p. Ivana Burzu a Petra Cagalu
Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. 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:
Tomáš Gono
Člen:
Adam Halienka, Miroslav Moravčík
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4. Kontrola uznesenia
Starosta obce Miroslav Beňovič oboznámil poslancov, že všetky uznesenia z posledného
zastupiteľstva zo dňa 14. 12. 2018 sa plnia.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

1

5. Schválenie vecného bremena na pozemok č. parc. 229/1 a 268
Starosta obce oboznámil poslancov, že je nutné schváliť vecné bremeno medzi obcou Očkov
a Západoslovenskou distribučnou a.s. pre výstavbu bytového domu na parcelách č. 268 229/1,
ktoré sú vo vlastníctve obce Očkov. Súčasťou vecného bremena bude zriadenie a uloženie
elektroenergetického zariadenia, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránenie, za podmienok dohodnutých v zmluve o zriadení vecných bremien.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6. Schválenie zvýšenia členského príspevku na Mikroregión Dubová
Starosta obce Miroslav Beňovič oboznámil poslancov o potrebe zvýšenia členského príspevku
mikroregiónu Dubová z dôvodu, že doterajší príspevok nie je postačujúci na vytváranie
spoločných akcií z pôvodných 0,20 € na 0,50 € na obyvateľa.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7. Schválenie budovania kamerového systému
Starosta informoval poslancov, že dňa 29. 03. 2019 bola vyhlásená Výzva číslo II KMV
2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. Cieľom výzvy je
podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov (kamerových systémov). Výzva obnáša aj našu 5% finančnú spoluúčasť
z predloženej cenovej ponuky.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
8. Rôzne
Poslanci OZ sa informovali u starostu obce na približný termín spustenia kanalizácie. Ten im
vysvetlil ešte potrebné kroky k celému spusteniu.
Taktiež na cintoríne už nie je voda v studni. Starosta sa s poslancami dohodol, že preskúmajú
hĺbku studne, či sa nedá čerpadlo spustiť hlbšie alebo sa bude musieť studňa prehĺbiť.
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 1 / 2019 zo dňa
18. apríla 2019
Uznesenie č. 1 / 1 / 2019
Schvaľuje

program zasadnutia

Uznesenie č. 2/ 1/ 2019
Určuje

overovateľov zápisnice p. Ivana Burzu a p. Petra Cagalu
zapisovateľa Martinu Rodenákovú, referentka OcÚ

Uznesenie č. 3 / 1 / 2019
Schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení predseda: Tomáš Gono
členovia: Adam Halienka
Miroslav Moravčík
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Uznesenie č. 4 / 1 / 2019
Konštatuje,

že uznesenia sa v plnom rozsahu plnia

Uznesenie č. 5 / 1 / 2019
Schvaľuje

vecné bremeno medzi obcou Očkov a Západoslovenskou
distribučnou a.s. na zriadenie a uloženie elektroenergetického
zariadenia, na prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, za podmienok
dohodnutých v zmluve o zriadení vecných bremien.

Uznesenie č. 6 / 1 / 2019
Schvaľuje

zvýšenie členského príspevku mikroregiónu Dubová

Uznesenie č. 7 / 1 / 2019
Schvaľuje

podanie žiadosti na Výzvu číslo II KMV 2019, aj 5% finančnú
spoluúčasť z predkladanej cenovej ponuky

Uznesenie č. 8 / 1 / 2019
Doporučuje

starostovi zistiť hĺbku studne a obnoviť prívod vody na cintorín.

V Očkove 18. 04. 2019
Zapísala: Martina Rodenáková

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

........................................
Ivan Burza
poslanec OZ

...................................
Peter Cagala
poslanec OZ
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