Zápisnica č. 2 / 2021

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa
30. 04. 2021 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. Zrušenie schváleného podnikateľského zámeru pod uzn. č. 6/1/2021
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Alojz Gono s manželkou
6. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Podolie o dotáciu
7. Úprava rozpočtu na rok 2021
8. Rôzne
9. Schválenie uznesení
10. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce Miroslav Beňovič privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva ( Ivan
Burza sa ospravedlnil), v dôsledku čoho vyhlasuje zasadnutie za uznášania schopné.
Informoval poslancov OZ, že dňa 30.4.2021 bola na OcÚ predložená žiadosť p. Lukáša
Ščevka o prenájom obecných priestorov na futbalovom ihrisku /baru/ a žiada poslancov
o zaradenie tohto bodu do dnešného zasadnutia zastupiteľstva.
1. Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Zrušenie schváleného podnikateľského zámeru pod uzn. č. 6/1/2021
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Alojz Gono s manželkou
6. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Podolie o dotáciu
7. Žiadosť o prenájom obecných priestorov – Lukáš Ščevko
8. Úprava rozpočtu na rok 2021
9. Rôzne
10. Schválenie uznesení
11. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov OZ: 5
Prítomní poslanci:
4 (Ivan Burza sa ospravedlnil)
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Za overovateľov zápisnice poveril p. Adama Halienku a Miroslava Moravčíka
Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.
Za: 4

Zdržali sa: 0

Proti: 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:
Tomáš Gono
Člen:
Peter Cagala, Miroslav Moravčík
Za: 4

Zdržali sa: 0

Proti: 0

3. Kontrola uznesení
Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že uznesenia sa plnia.
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

4. Zrušenie schváleného podnikateľského zámeru pod uzn. č. 6/1/2021
Poslanci OZ a starosta obce sa pre nespokojnosť občanov rozhodli uznesenie č. 6/1/2021 zrušiť
v plnom znení. Jedná o zrušenie už schváleného uznesenia, kde sa schválil podnikateľský zámer vybudovania krematória v katastri našej obce.
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Alojz Gono s manželkou
Pán Alojz Gono s manželkou požiadali obec o odkúpenie obecnej parcely č. 13, v k. ú. Očkov, zapísanej na LV 1, o výmere 373 m2 – ostatná plocha. Žiadosť bola formulovaná veľmi stroho.
Uvedená parcela je bývalý, nevyužitý kanál. Je to pozemok obcou nevyužitý, nachádzajúci sa medzi dvomi domami. Poslanci OZ a starosta pôjdu na obhliadku predmetného pozemku. Na ďalšom
OZ sa dohodnú presné podmienky odpredaja.
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Podolie o dotáciu
Vdp. Štefan Šoka doručil na obec žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 6 000 € na rekonštrukciu vitráží, výmenu okenných rámov a okien na kostole v Očkove. Celková kalkulácia je vyčíslená na 17 500 €. Ostatné financie budú vykryté z milodarov sponzorov a farníkov a farnosti Podolie.
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0
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7. Žiadosť o prenájom obecných priestorov – Lukáš Ščevko
Starosta informoval poslancov OZ o doručenej žiadosti zo dňa 30.04.2021 od p. Lukáša Ščevka na
prenájom obecných priestorov na futbalovom ihrisku TJ Družstevník Očkov, konkrétne sa jedná
o priestory baru. P. Ščevko má zámer pokračovať v prevádzke, prípadne zatraktívniť ponuku sortimentu. Rozbehla sa diskusia, kde p. Halienka i ostatní poslanci vyslovili nadšenie z vytvorenia novej
prevádzky. Nakoľko je objekt oplotený, využijú ho aj rodičia s deťmi, nachádza sa tam aj detské
ihrisko. Poslanec Moravčík však navrhol, že by bolo dobré, aby sa k tejto žiadosti vyjadril aj štatutár
a prezident obecného futbalového klubu, p. Milan Ščepko.
P. Lukáš Ščevko bol už oboznámený so stavom budovy a je si vedomý prípadných investícií.
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

8. Úprava rozpočtu na rok 2021

P Klčová, referentka OcÚ prečítala a oboznámila poslancov OZ s úpravou rozpočtu, kde sa
navyšuje v príjmovej aj výdavkovej časti o 14 715 €, takže celkový rozpočet je 258 504. Jedná
sa o dôvody spojené s dotáciou na Covid 19, stravovanie detí v MŠ a taktiež o schválenú dotáciu 6 000 € pre Rimskokatolícku cirkev, farnosť Podolie.
Za: 4

Proti: 0

Zdržali sa: 0

9. Rôzne

Starosta predniesol návrh o svojpomocné vybudovanie detského ihriska k novému bytovému
domu s tým, že by sa lávkou prepojil s doterajším ihriskom, ktoré je pri kultúrnom dome. Poslanci boli za tento nápad. Tomáš Gono ale upozornil, že by bolo vhodné ihrisko oplotiť, k čomu
sa pridala i p. Folajtarová s dodatkom, že by tam aspoň nechodili psy. P. Halušková sa spýtala,
či sa počíta aj s opravou starého detského ihriska, na čo jej starosta odpovedal, že určite najbližších týždňoch pracovníci OcÚ prídu ihrisko opraviť a zrekonštruovať.
Taktiež s pomocou pracovníkov OcÚ sa vybuduje spomínaná lávka a uloží zámková dlažba.
P. Miroslav Moravčík sa spýtal, či by bola možná rekonštrukcia sochy pred kostolom, na čo mu
starosta odpovedal, že musíme počkať na výzvu z Ministerstva kultúry, nakoľko rekonštrukcia
takejto sochy je veľmi finančne nákladná a teraz na to nemáme finančné prostriedky.
To bola posledná zodpovedaná otázka, nikto iný sa o slovo neprihlásil. Starosta poďakoval
všetkým zúčastneným a zasadnutie OZ vyhlásil za skončené.
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Schválenie uznesení zo zasadania OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 2 / 2021 dňa
30. 04. 2021

Uznesením č. 7 / 2 / 2021
Schvaľuje

program zasadnutia

Určuje

overovateľov zápisnice p. A. Halienku a M. Moravčíka,
zapisovateľa Martinu Rodenákovú, referentku OcÚ.

Uznesením č. 8 / 2 / 2021
Schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení predseda: T. Gono
Členovia: Peter Cagala, M. Moravčík

Uznesením č. 9 / 2 / 2021
Konštatuje

že uznesenia sa plnia

Uznesením č. 10 / 2 / 2021
Schvaľuje

zrušenie uznesenia č. 6/1/2021 zo dňa 29..01.2021

Uznesením č. 11 / 2 / 2021
Schvaľuje

odpredaj obecného pozemku, parc.KN-C č. 13, zapísanej na LV
1, o výmere 373 m2, ostatná plocha

Uznesením č. 12 / 2 / 2021
schvaľuje

dotáciu vo výške 6 000 € pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Podolie na rekonštrukciu vitráží, výmenu okien a okenných
rámov.

Uznesením č. 13 / 2 / 2021
Schvaľuje

prenájom obecného priestoru na futbalovom ihrisku /baru/
po dohode všetkých zúčastnených strán

Uznesením č. 14 / 2 / 2021
Schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2020
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V Očkove 30. 04. 2021
Zapísala: Martina Rodenáková

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

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

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