Zápisnica č. 3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného
dňa 15. mája 2020 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 uznesení
4. Schválenie prijatia úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 40 000 Eur
na financovanie investičnej akcie „ Rekonštrukcia miestnej komunikácie “
5. Schválenie zabezpečenia úveru formou blankozmenky
6. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 aj v súvislosti s prijatím úveru vo výške 40 000 Eur
7. Schválenie vybudovania optickej siete
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 i kontrolór obce Ing.
Pavol Klčo, v dôsledku čoho vyhlasuje zasadnutie za uznášania schopné.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov OZ: 5
Prítomní poslanci:
5
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice poveril p. Miroslava Moravčíka a Adama Halienku
Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Schválenie programu zasadnutia
Starosta oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia a dovolil si doplniť program o jeden
bod a to Schválenie žiadosti p. Miroslavy Kirkovej o odkúpenie parcely reg. C č. 166/14 a časti
parcely 166/9 pred domom, súp. č. 208.
Program doplnený o bod:
1.Otvorenie
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia
2.Voľba návrhovej komisie
3.Kontrola uznesení
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4.Schválenie prijatia úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 40 000 Eur na
financovanie investičnej akcie „ Rekonštrukcia miestnej komunikácie “
5.Schválenie zabezpečenia úveru formou blankozmenky
6.Úprava rozpočtu obce na rok 2020 aj v súvislosti s prijatím úveru vo výške 40 000 Eur
7.Schválenie vybudovania optickej siete
8. Žiadosť p. Miroslavy Kirkovej o späť odkúpenie parcely reg. C. 166/14 a časť parcely reg. C
166/9
9.Rôzne
10.Schválenie uznesenia OZ
11.Záver
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:
Ivan Burza
Člen:
Tomáš Gono, Peter Cagala
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

3. Kontrola uznesení
Starosta obce i poslanci OZ skonštatovali, že uznesenia z predošlých zasadnutí sa plnia.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

4. Schválenie prijatia úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 40 000
Eur na financovanie investičnej akcie „ Rekonštrukcia miestnej komunikácie “
Starosta obce Miroslav Beňovič informoval poslancov, že v rámci tejto investičnej akcie obec
žiada SZRB o poskytnutie úveru. Jeden z podkladov pre poskytnutie tohto úveru je aj
schválenie úveru obecným zastupiteľstvom.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Schválenie zabezpečenia úveru formou blankozmenky
Referentka obce, p. Klčová spolu s kontrolórom obce p. Klčom vysvetlila poslancom čo
znamená zabezpečenie úveru formou blankozmenky. Znamená to, že obec ručí svojím
majetkom.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2020
V súvislosti s prijatím úveru na investičnú akciu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ p.
Mária Klčová navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť úpravu kapitálového rozpočtu
221 0451 717002 52 – rekonštrukcie.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0
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7. Schválenie vybudovania optickej siete
Starosta obce predniesol poslancom UZ návrh vybudovať v obci optickú sieť. Je vo verejnom
záujme technológiou napredovať.
Za: 4

Proti: 1 / Ivan Burza /

Zdržali sa: 0

8. Žiadosť p. Miroslavy Kirkovej o späť odkúpenie parcely reg. C. 166/14 a časť parcely
reg. C 166/9
Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť p. Kirkovej o späť odkúpenie parciel reg. C č.
166/14 vo výmere 31 m2 a časť parcely č. 166/9. V minulosti patrila parcela 166/9 vlastníkom
domov na tejto ulici, ktorí ju darovali obci z dôvodu vytvorenie miestnej komunikácie. Pri
tomto darovaní sa ale opomenulo, že treba časť tejto parcely vynechať, nakoľko sa na týchto
parcelách nachádza dvor domu pod súp. č. 208. Tieto parcely sú ohraničené a sú súčasťou
oplatenia celého RD. V prípade súhlasného stanoviska žiadateľ dá vypracovať geometrický
plán na rozdelenie parciel a skutkové zameranie. Pani Kirková žiada obec o vlastnícke
vysporiadanie.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

9. Rôzne
Poslanec Tomáš Gono sa informoval u starostu, kedy sa bude v realizovať zber elektro odpadu
a veľkoobjemového odpadu. Starosta uistil poslancov, že koncom mája – začiatkom júna sa budú
realizovať oba zbery, nakoľko čakal na ukľudnenie situácie spôsobenie koronavírusom.
Taktiež sa poslanci dopytovali na opravu ciest po vybudovaní verejného vodovodu. Starosta
oznámil, že reklamácie po vybudovaní vodovodu sa môžu podávať do júna 2021 a spolu so
starostami obce Podolie a Pobedim sa dohodli, že podajú spoločnú reklamáciu.
10. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a tretie zasadnutie OZ ukončil.
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Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 3 / 2020 zo dňa
15. mája 2020
Uznesenie č. 25 / 3 / 2020
a) Určuje

overovateľov zápisnice p. Adama Halienku a Miroslava Moravčíka a
zapisovateľa p. Martinu Rodenákovú

b) Schvaľuje

program zasadnutia doplnený o bod – Žiadosť Miroslavy Kirkovej
o späť odkúpenie parc. reg. C č. 166/14 a časť parc. reg. C č. 166/9

Uznesenie č. 26 / 3 / 2020
Schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení predseda: Ivan Burza
Členovia: Tomáš Gono, Peter Cagala

Uznesenie č. 27 / 3 / 2020
Konštatuje,

že uznesenia z predošlých zasadnutí sa plnia.

Uznesenie č. 28 / 3 / 2020
Schvaľuje
prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške
40 000 Eur na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
Uznesenie č. 29 / 3 / 2020
Schvaľuje

zabezpečenie úveru formou blankozmenky

Uznesenie č. 30 / 3 / 2020
Schvaľuje

úpravu rozpočtu obce na rok 2020

Uznesenie č. 31 / 3 / 2020
Schvaľuje

vybudovanie optickej siete v Obci Očkov

Uznesenie č. 32 / 3 / 2020
Schvaľuje
parc. reg. C č. 166/9

žiadosť p. Kirkovej na späť odkúpenie parc. reg. C č. 166/14 a časť

V Očkove 15. 05. 2020
Zapísala: Martina Rodenáková

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

........................................
Adam Halienka
poslanec OZ

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