Zápisnica č. 8 / 2020

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa
15. 12. 2020 v zasadačke Obecného úradu v Očkove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Prerokovanie žiadosti o príspevok na vybudovanie kanalizácie
5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 129 – záhrada 202 m
6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parkoviska pri novom bytovom dome na
parc. č. 268 / 7 = 303 m 2 a parc. 268 / 8 – 123 m2 ( zastavané plochy)
7. Schválenie dodatku č. 2/2020 k VZN 5 / 2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
8. Schválenie dodatku č. 1/2020 k VZN 1 / 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
9. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a
2023
10. Schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie dva roky
11. Úprava rozpočtu na rok 2020
12. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za rok 2019
13. Rôzne
14. Schválenie uznesení
15. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce Miroslav Beňovič privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
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
Za overovateľov zápisnice poveril p. Petra Cagalu a Tomáša Gona
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
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bude posúdiť návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia a predložiť ho na schválenie OZ boli
zvolení:
Predseda:
Ivan Burza
Člen:
Adam Halienka, Miroslav Moravčík
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Kontrola uznesení
Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že uznesenia sa plnia.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

4. Prerokovanie žiadosti o príspevok na vybudovanie kanalizácie
Rodina Líšková požiadala vzhľadom na rozsah prác pri budovaní kanalizácie k ich rodinnému
domu o finančný príspevok od obce, informoval starosta obce. Poslanci skonštatovali, vzhľadom
na finančnú situáciu Obce Očkov a jej potreby, takýto príspevok neposkytnúť, nakoľko aj iným
občanom vznikli s budovaním kanalizácie väčšie náklady.
Za:

Proti: 5

Zdržali sa:

5. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie pozemku parc. č. 129 – záhrada 202 m2
Starosta obce predniesol žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 129 - záhrada, p. Mareka Kubáňa.
vzhľadom na to, že je to pozemok na rohu možnej ulice, kde by v budúcnosti mohla vzniknúť bytová výstavba, poslanci neodporúčajú pozemok predať. Zvážili by prenájom pozemku, ak by o to
p. Kubáň požiadal.
Za:

Proti: 5

Zdržali sa:

6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parkoviska pri novom bytovom dome na
parc. č. 268 / 7 – 303 m2 a parc. č. 268/8 – 123 m2
Starosta obce informoval občanov, že firma LAK CONSULTING s.r.o. chce odkúpiť pozemky zastavanej plochy, na ktorých vlastnia vybudované parkovisko. Jedná sa o zastavanú plochu iba pod parkovisku, prístupová cesta k nemu zostane obecná. Cena podľa znaleckého posudku je 15 euro za m2.
Poslanci nemali námietky.
Za: 5

Proti:

Zdržali sa:

7. Schválenie dodatku č. 2/2020 VZN 5/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady.
Referentka obecného úradu p. Martina Rodenáková predniesla návrh dodatku č. 2/2020, ktorý bol 30.
novembra vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle Obce Očkov, kde sa poplatok za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady zvyšuje za osobu a rok na 28,00 euro za osobu a rok pre
fyzické osoby a pre právnické osoby na 33 € za 110 l nádobu alebo 60 € za 240 l nádobu.
Za: 5
Proti:
Zdržal sa:
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8. Schválenie dodatku č. 1/2020 k VZN č. 1/2016
Mária Klčová, referentka obecného úradu oboznámila poslancov s návrhom dodatku č. 1/2020 k VZN
obce Očkov o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, kde sa v časti 3 a §
13 mení jeho názov a dopĺňajú dva body. Obec bude zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od fyzických osôb do 120 l nádob rozmiestnených zatiaľ na troch stanoviskách,
ktorých vývoz sa bude vykonávať 1x týždenne.
Zberné nádoby budú zelenej farby s označením „Kuchynský odpad“. O rozmiestnení kontajnerov
budú občania informovaní v miestnom rozhlase, úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Za: 5

Proti:

Zdržal sa:

9. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
Hlavný kontrolór obce sa z účasti na zastupiteľstve ospravedlnil z pracovných dôvodov, ale správu
k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 nechal pánu starostovi, ktorý ju predniesol zastupiteľstvu. V stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
pri zhrnutí odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce Očkov „Návrh rozpočtu na rok 2021“ schváliť a
„Návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie.
Za: 5

Proti:

Zdržal sa:

10. Schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie dva roky
Pani Mária Klčová, referentka obce na úseku ekonomickom predniesla návrh rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023, kde celkový rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný, kapitálový rozpočet schodkový, vyrovnaný finančnými operáciami. Taktiež výhľad na roky 2022 a 2023 je totožný,
čiže bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový schodkový, vyrovnaný finančnými operáciami, mení sa
len jeho výška, z dôvodu predpokladaných vyšších podielových daní a nižšieho prebytku hospodárenia. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 30. 11. 2020.
Za: 5

Proti:

Zdržal sa:

11. Úprava rozpočtu
Pani Klčová tiež informovala poslancov s plnením rozpočtu, kde je potrebné urobiť zmeny. V niektorých položkách sa to výrazne mení, hlavne pri príjmoch, kde neboli upravené príjmy za predaj pozemku pod bytovku, prijaté finančné zábezpeky, návratné finančné výpomoci od štátu, administratívne
poplatky, znižuje sa prevod prostriedkov z rezervného fondu, kde sa čerpali prostriedky z dôvodu nízkych podielových daní aj na bežné výdavky.
Za: 5

Proti:

Zdržal sa:

12. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za rok 2019
Starosta obce prečítal Správu audítora, kde bolo konštatované, že účtovná závierka poskytuje verný
obraz finančnej situácie Obce Očkov k 31. 12. 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Za: 5

Proti:

Zdržal sa:

13. Rôzne
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Poslanci navrhli zvážiť upravenie parkoviska pred Potravinami, pretože je to v zlom stave.
Za: 5

Zdržal sa:

Proti:

14. Schválenie uznesení zo zasadania OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 8 / 2020 dňa
15. decembra 2020
Obecné zastupiteľstvo v Očkove

Uznesením č. 58/ 8 / 2020
Schvaľuje

program zasadnutia

Uznesením č. 59 / 8 / 2020
Určuje

overovateľov zápisnice p. Cagalu Petra a Tomáša Gona,
zapisovateľa Máriu Klčovú, referentku OcÚ.

Uznesením č. 60 / 8 / 2020
Schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení predseda: Ivan Burza
Členovia: Adam Halienka
Miroslav Moravčík

Uznesením č. 61 / 8 / 2020
Neschvaľuje

žiadosť o príspevok na vybudovanie kanalizácie

Uznesením č. 62 / 8 / 2020
Neschvaľuje

žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 129 – záhrada 202 m2

Uznesením č. 63 / 8 / 2020
Schvaľuje

žiadosť o odkúpenie pozemku parkoviska pri novom bytovom
dome na parc. č. 268/7 = 303m2 a parc. 268 / 8 =123 m2 –
zastavané plochy v cena 15 euro za m2

Uznesením č. 64 / 8 / 2020
schvaľuje

dodatok č. 2 / 2020 k VZN č. 5 / 2013 o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Uznesenímč. 65 / 8 / 2020
schvaľuje

dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1 / 2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom

Uznesením č. 66 / 8 / 2020
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berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023.

Uznesením č. 67 / 8 / 2020
schvaľuje

rozpočet obce Očkov na rok 2021

Uznesenie č. 68 / 8 / 2020
berie na vedomie

návrh rozpočtu obce na roky 2022 a 2023

Uznesenie č. 69/ 8 / 2020
schvaľuje

v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. zostavenie a predkladanie rozpočtu
obce bez programovej štruktúry

Uznesenie č. 70 / 8 / 2020
schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 / 2020 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Uznesenie č. 71 / 8 / 2020
berie na vedomie

správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za rok
2019

Uznesenie č. 72 / 8 / 2020
doporučuje

zvážiť úpravu parkoviska pri Potravinách.

V Očkove 15. 12. 2020
Zapísala: Mária Klčová

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

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

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