Zápisnica č. 4 / 2021

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa
31. augusta 2021 v zasadačke Obecného úradu v Očkove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2021
5. Čerpanie z rezervného fondu
6. Schválenie predaja obecného pozemku, žiadateľ. Mgr. Ivan Bobocký s manž.
7. Rôzne
8. Schválenie uznesení
9. Záver
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce Miroslav Beňovič privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva a
skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva,
v dôsledku čoho vyhlasuje zasadnutie za uznášania schopné.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov OZ: 5
Prítomní poslanci:
3
/ Gono a Halienka sa ospravedlnili /
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným programom zasadnutia OZ,
ktorý bol poslancom doručený, doplnil program o ďalší bod – ZSE - Zmluva o zriadení
vecných bremien a Kúpna zmluva, s čím poslanci súhlasili, k programu neboli ďalšie
pripomienky a program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
1. Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2021
5. Čerpanie z rezervného fondu
6. Schválenie predaja obecného pozemku, žiadateľ. Mgr. Ivan Bobocký s manž.
7. ZSE – Zmluva o zriadení vecných bremien a Kúpna zmluva
8. Rôzne
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Za: 3 poslanci
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Za overovateľov zápisnice boli starostom poverení pp. Miroslav Moravčík a Ivan Burza
Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.
Za: 3 poslanci
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:
Miroslav Moravčík, Ivan Burza
Za: 3 poslanci
3. Kontrola uznesení
Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že
uznesenia predchádzajúcich zastupiteľstiev sa plnia.
Za: 3 poslanci
4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
Pani Mária Klčová predniesla poslancom potrebné zmeny rozpočtu na rok 2021, kde je
potrebné upraviť rozpočet aj v bežných príjmoch a výdavkoch, v kapitálových výdavkoch
a tiež v príjmových finančných operáciách. Rozpočtovým opatrením 2/2021 navrhla
poslancom zmeny, kde celkový stav bežného rozpočtu po zmene je vyrovnaný vo výške
239 843 euro, kapitálový rozpočet schodkový, vo výške 29 331 euro, vyrovnaný finančnými
operáciami, ktoré majú prebytok po zmene 49 552 euro.
Za: 3 poslanci
5. Čerpanie rezervného fondu
Poslanci odsúhlasili čerpanie z rezervného fondu na všetky plánovane kapitálové výdavky na
rok 2021.
Za: 3 poslanci
6. Schválenie predaja obecného pozemku, žiadateľ Mgr. Ivan Bobocký s manželkou.
Zámer o predaji pozemku bol vyvesený na úradnej tabuli. Predaj sa uskutoční podpísaním
kúpnej zmluvy v cene 1 € za m2.
Za: 3 poslanci
7. ZSE – Zmluva o zriadení vecných bremien, Kúpna zmluva
Starosta obce informoval poslancov, že dnes 31. 8. 2021 nám spoločnosť ZSE poslala vyššie
uvedené návrhy zmlúv. Kúpna zmluva sa týka parcely KNC č. 198/3 o výmere 30m2, pod
novou trafostanicou. Cena je stanovená na 16 € za m2. Zmluva o zriadení vecných bremien sa
týka parciel, na kt. sú umiestnené stĺpy elektrického vedenia. Konkrétne KNE č. 229/1, KNC
č. 196/3, 196/1, 198/1, 173/1.
Za: 3 poslanci
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8. Rôzne
Poslanci spolu s p. starostom sa rozprávali o výrobe reklamných predmetov k 700-tému
výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci, ktoré by sa distribuovali do každej domácnosti.
Lávka k novému detskému ihrisku pri novovybudovanom bytovom dome je už osadená na
mieste. Starosta poďakoval poslancom za pomoc, ale najväčšia vďaka patrí p. Vojtechovi
Cagalovi, ktorý lávku vytvoril.

10. Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.
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Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 4 / 2021 zo dňa
31. augusta 2021
Uznesenie č. 24 / 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Očkove
A . schvaľuje

program zasadnutia

B. určuje

overovateľov zápisnice p. Miroslava Moravčíka a Ivana Burzu
zapisovateľa p. Martinu Rodenákovú

Uznesenie č. 25 / 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Očkove
schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení predseda: Peter Cagala
členovia: Ivan Burza
Miroslav Moravčík

Uznesenie č. 26 / 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Očkove
konštatuje

uznesenia sa plnia

Uznesenie č. 27 / 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Očkove
schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021

Uznesenie č. 28 / 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Očkove
schvaľuje

čerpanie z rezervného fondu na všetky kapitálové výdavky

Uznesenie č. 29 / 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Schvaľuje

predaj obecného pozemku KNC č. 328/6 o výmere 40m2
v cene 8 euro za m2
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Uznesenie č. 30 / 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Očkove
A: schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecných bremien medzi Obcou Očkov a
Západoslovenskou distribučnou, a.s. na parcely č. KN-C:
196/3 – 28m2 –, zastavaná plocha a nádvorie,
196/1 –1593m2 – zastavaná plocha a nádvorie,
198/1 – 9417m2 – ostatná plocha,
173/1 – 164m2 – orná pôda, a
KN-E č. 229/1 – 7239m2 – ostatná plocha, zapísané na LV 1.

B: schvaľuje

Kúpnu zmluvu medzi Obcou Očkov a Západoslovenskou
distribučnou, a.s. na novovytvorenú parcelu č. KN-C 198/3 o
výmere 30m2, odčlenenú od pôvodnej parcely č. KN-C 198/1.

C: schvaľuje

prevod vlastníctva novovytvorenej parcely č. KN-C 198/3 o
výmere 30m2, odčlenenú od pôvodnej parcely č. KN-C 198/1.
podľa zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podľa § 9a, ods. 8, písm. b), nakoľko na
parcele je postavená budova vo vlastníctve nadobúdateľa
Západoslovenská distribučná, a.s.

V Očkove 31. 08. 2021
Zapísala: Martina Rodenáková

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

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

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

5

