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. Schválenie podania žiadosti o prijatie návratných finančných výpomoci (požičiek)
obce na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19.
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia OZ
8. 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
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Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

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. Schválenie podania žiadosti o prijatie návratných finančných výpomoci / pôžičiek )
obce na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým
pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č.
494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom
územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností.
Návratná finančná výpomoc sa poskytne ako bezúročná a na základe žiadosti obce maximálne
do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, čo je podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020 pre našu obec 9 493 euro.
Tieto prostriedky možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou v priebehu
roka 2020.
Hlavný kontrolór obce Ing. Pavol Klčo sa listom vyjadril, že obec má dodržané podmienky na
prijatie úveru, celková suma dlhu obce neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom
rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0
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5. Rôzne
Nikto s poslancov a ani starosta obce nemali momentálne žiadne návrhy na prerokovanie.
7. Záver
Starosta poďakoval zúčastneným a zasadnutie ukončil.

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

Uznesenie č. 54 / 6 / 2020
berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti o prijatie
bezúročných návratných finančných výpomoci (pôžičky)
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19.
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Uznesenie č. 55 / 6 / 2020
schvaľuje

podanie žiadosti o prijatie bezúročných návratných
finančných výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020, v dôsledku
pandémie ochorenia COVID19 vo výške 9 493 euro.

V Očkove 04. 09. 2020
Zapísala: Martina Rodenáková

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

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

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