Zápisnica č. 6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného
dňa 04. septembra 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 predaja obecného pozemku, novovytvorená parcela. reg „C“ č. 268/6 o
výmere 357 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
5. Rôzne
6. Schválenie uznesenia OZ
7. 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.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov OZ: 5
Prítomní poslanci:
5
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice poveril p. Tomáša Gona a Ivana Burzu
Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Schválenie programu zasadnutia
Starosta oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, čo všetci prítomní poslanci
jednohlasne schválili.
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:
Adam Halienka
Člen:
Miroslav Moravčík, Peter Cagala
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0
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3. Kontrola uznesení
Starosta obce i poslanci OZ skonštatovali, že uznesenia z predošlých zasadnutí sa plnia. Odsúhlasené zmluvy sa podpísali a zverejnili a webovom sídle obce.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

4. Schválenie predaja obecného pozemku, novovytvorená parcela. reg „C“ č. 268/6 o výmere 357 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Starosta obce oboznámil OZ, že k zámeru predať obecnú parcelu č. 268/6 neboli v lehote 15
dní podané žiadne námietky. Parcela 268/6 bola vytvorená odčlenením od parcely 268
geometrickým plánom č. 064/2020. Nakoľko sa parcela nachádza pod budovou žiadateľa LAK
CONSULTING s.r.o., tvorí tak jej neoddeliteľnú súčasť. Cena za parcelu bola stanovená
znaleckým posudkom č. 61/2020 znalcom z odboru stavebníctvo – Ing. Elena Trnková, Dolné
Srnie 353, 916 41.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Rôzne
Nikto s poslancov a ani starosta obce nemali momentálne žiadne návrhy na prerokovanie.
7. Záver
Starosta poďakoval zúčastneným a zasadnutie ukončil.
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Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 6 / 2020 zo dňa
04. 09. 2020
Uznesenie č. 50 / 6 / 2020
a) schvaľuje
b) určuje

program zasadnutia
overovateľov zápisnice – Tomáš Gono,
Ivan Burza
Zapisovateľ – Martina Rodenáková

Uznesenie č. 51 / 6 / 2020
schvaľuje

návrhovú komisiu – Adam Halienka
Miroslav Moravčík
Peter Cagala

Uznesenie č. 52 / 6 / 2020
konštatuje

že uznesenia sa plnia

Uznesenie č. 53 / 6 / 2020
schvaľuje

predaj obecného pozemku, novovytvorená parcela. reg
„C“ č. 268/6 o výmere 357 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

V Očkove 04. 09. 2020
Zapísala: Martina Rodenáková

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

........................................
Tomáš Gono
poslanec OZ

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