Zápisnica č. 3 / 2022

Obecné zastupiteľstvo v Očkove
Zápisnica

napísaná na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa
20. 6. 2022 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. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Očkov za rok 2021
5. Záverečný účet obce Očkov za rok 2021
6. Individuálna výročná správa za rok 2021
7. Čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2022
8. Čerpanie z rezervného fondu
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2022
10. Určenie volebných obvodov a volebných okrskov a volebných miestností pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva a voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho
kraja
11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Očkov pre volebné obdobie 2022 - 2026
12. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Očkove pre volebné obdobie 2022
– 2026
13. Schválenie zriadenia vecného bremena
14. Rôzne
15. Schválenie uznesení
16. 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. Oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným programom a
požiadal prítomných o doplnenie programu o ďalší bod, a to – Schválenie vecného bremena
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., o ktoré požiadal pán Martin Madro.
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 bude
posúdiť návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia a predložiť ho na schválenie OZ boli zvolení:
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Predseda:
Člen:
Za: 5

Ivan Burza
Miroslav Moravčík, Adam Halienka
Proti: 0

Zdržali sa: 0

3. Kontrola uznesení
Starosta obce skonštatoval, že uznesenia obecného zastupiteľstva sa plnia.
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu Obce Očkov za rok 2021
Ing. Pavol Klčo predniesol správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu Obce Očkov za
rok 2021, kde konštatuje, že doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet Obce Očkov
a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5. Záverečný účet Obce Očkov za rok 2021
Mária Klčová, referentka Obce Očkov predniesla Návrh Záverečného účtu Obce Očkov za rok 2021,
ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle obce dňa 31. 5. 2022. Záverečný
účet obce Očkov za rok 2021 obsahuje 9 bodov, a to: rozpočet obce, rozbor plnenia príjmov
a výdavkov, prebytok rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie peňažných fondov, bilanciu aktív
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách a finančné usporiadanie
vzťahov.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6. Individuálna výročná správa Obce Očkov za rok 2021
Individuálnu výročnú správu, ktorá obsahuje úvodné slovo starostu, identifikačné údaje obce,
organizačnú štruktúru, poslanie, vízie a ciele, základnú charakteristiku obce, plnenie úloh obce,
informáciu o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva i účtovníctva, hospodársky výsledok i ostatné
dôležité informácie, ktorých súčasťou pre zverejnenie v registri účtovných závierok je aj súvaha, výkaz
ziskov a strát a poznámky i výrok audítora predniesla p. Mária Klčová.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

7. Čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2022
Ćerpanie rozpočtu od 1. 1. 2022 predniesla p. Klčová. Upozornila na nutnosť zmeny rozpočtu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0
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8. Čerpanie z rezervného fondu obce
Starosta obce Miroslav Beňovič navrhol financie na rekonštrukciu Domu smútku, v ktorom bola
urobená výmena okien za plastové a zrekonštruovali sa vnútorné omietky, čerpať z rezervného fondu
obce.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 1/2022
Pani Klčová predniesla potrebu zmeny rozpočtu, vzhľadom na dôležité zmeny v čerpaní, či už z dôvodu
nárastu ceny energií, 700. výročie obce a dôležitých zmien, zmien zákonov, s ktorými sa pri tvorbe
rozpočtu nepočítalo.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

10. Určenie volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov
samosprávy obcí a voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja
Starosta obce informoval poslancov, že Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov boli vyhlásené na deň 29. októbra 2022 (sobota) od 7,00 – 20,00 hod. Vzhľadom
na veľkosť obce a počet obyvateľov sa v obci vytvorí jeden volebný obvod s jedným volebným okrskom,
ktorý bude na obecnom úrade v zasadačke.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Očkov pre volebné obdobie 2022 – 2026
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva určiť výkon funkcie starostu obce Očkov pre
volebné obdobie 2022 – 2026, poslanci určili 100% .
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

12. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Očkove pre volebné obdobie 2022 – 2026
V obci Očkov podľa zákona a počtu obyvateľov môže byť počet poslancov 3 – 5. Starosta požiadal
poslancov obecného zastupiteľstva, aby určili počet poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom
obvode Očkov pre volebné obdobie 2022 – 2026, po dohode určili 5 poslancov.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

13. Schválenie zriadenia vecného bremena

Starosta predniesol žiadosť p. Martina Madra o schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

14. Rôzne
Starosta obce poďakoval obecnému zastupiteľstvu za dôstojný priebeh osláv 700. výročia obce Očkov.
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15. Schválenie uznesení zo zasadania OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 3 / 2022 dňa
20. 06. 2022

Uznesením č. 13 / 3 / 2022
Schvaľuje

Program zasadnutia

Určuje

Overovateľov zápisnice p. Peter Cagala, Tomáš Gono
zapisovateľa Máriu Klčovú, referentku OcÚ.

Uznesením č. 14/ 3 / 2022
Schvaľuje

Návrhovú komisiu v zložení Ivan Burza - predseda
Adam Halienka – člen
Miroslav Moravčík - člen

Uznesením č. 15 / 3 / 2022
Konštatuje

Uznesenia sa plnia

Uznesením č. 16 / 3 / 2022
Berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu
Obce Očkov za rok 2021

Uznesením č. 17.1./ 3 / 2022
Schvaľuje

Záverečný účet Obce Očkov a celoročné hospodárenie obce
Očkov za rok 2021 bez výhrad

Uznesením č. 17.2./ 3 / 2022
Schvaľuje

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 7 521,16 eur

Uznesením č. 18 / 3 / 2022
Berie na vedomie

Individuálnu výročnú správu Obce Očkov za rok 2021

Uznesením č. 19/ 3 / 2022
Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2022
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Uznesením č. 20 / 3 / 2022
Schvaľuje

Čerpanie z rezervného fondu na výdavky spojené s rekonštrukciou
domu smútku v plnej výške

Uznesením č. 21 / 3 / 2022
Schvaľuje

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b,c, d zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu

Uznesením č. 22 / 3 / 2022
Určuje

a) Jeden volebný obvod pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva a voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho
kraja
b) Jeden volebný okrsok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva a voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho
kraja
c) volebnú miestnosť na obecnom úrade

Uznesením č. 23 / 3 / 2022
Určuje

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volené obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie
starostu obce Očkov 100%.

Uznesením č. 24 / 3 / 2022
Určuje

V súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
v Očkove 5 poslancov

Uznesením č. 25 / 3 / 2022
Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava,
IČO 36 361 518 v znení:
a) Zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;
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b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
na parcelách C-KN 166/9, k.ú. Očkov, obec Očkov vo
vlastníctve obce v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom
č. 50391551 – 73 – 22 zo dňa 25. 04. 2022 overeného dňa
19. 05. 2022 pod č. G1-444/2022 ako koridor vecných bremien.
c) Zmluvné strany sa dohodli, že Povinný zriaďuje Vecné bremená
podľa tejto zmluvy bezodplatne.

Zapísala: Mária Klčová, 20. 6. 2022

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

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

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