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Zápisnica č. 3 / 2021           Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

    Z á p i s n i c a  

 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa  

                   30. júna 2019 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 uznesenia 

                   4.  Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu Obce 

                        Očkov za rok 2020 

        5.  Záverečný účet Obce Očkov za rok 2020 

        6.  Individuálna výročná správa Obce Očkov za rok 2020 

                   7.  Čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2021 

8. Schválenie zámeru o odpredaji obecného pozemku podľa osobitného zreteľa  

parc. KN-C č. 13 

9. Rôzne 

      10. Schválenie uznesenia 

      11. Záver    

   

 

          

    

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice  

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 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným programom zasadnutia OZ, 

ktorý bol poslancom doručený, doplnil program o ďalší bod – Žiadosť Ivana Bobockého 

s manželkou o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce,  s čím poslanci súhlasili, k programu  

neboli ďalšie pripomienky a program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.  

Za: 5 poslancov     

Za overovateľov zápisnice boli starostom poverení pp. Miroslav Moravčík a Adam Halienka 

Zapisovateľkou bude p. Mária Klčová, referentka OcÚ.  

Za: 5 poslancov 

     

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:  Ivan Burza 

členovia: Peter Cagala a Tomáš Gono 
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Za: 5 poslancov     

 

 

3.  Kontrola uznesení 

Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že 

uznesenia predchádzajúcich zastupiteľstiev sa plnia. 

Za: 5 poslancov    

 

4. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu Obce Očkov za rok 

2020 

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavol Klčo predložil svoju správu k záverečnému účtu za rok 

2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a tiež na webovom sídle dňa 24. 5. 2021. 

Predložil svoje stanovisko, ktorým odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné 

hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

Za: 5 poslancov    

 

5. Záverečný účet Obce Očkov za rok 2020 

Všetci poslanci obecného zastupiteľstva obdŕžali elektronicky Záverečný účet Obce Očkov za 

rok 2020 do svojich e-mailových schránok, kde sa s ním mohli podrobne oboznámiť. Pani 

Mária Klčová prečítala znenie záverečného účtu, oboznámila ich podrobne s rozborom 

plnenia príjmov a výdavkov, s prebytkom hospodárenia, schodkom rozpočtového 

hospodárenia, tvorbou a použitím peňažných a iných fondov, bilanciou aktív a pasív. 

Informovala ich aj o stave a vývoji dlhu – stave záväzkov, úveru a s ním spojenom 

dodržiavaní pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Dotácia bola poskytnutá 

telovýchovnej jednote. Finančné usporiadanie vzťahov rieši záverečný účet iba voči štátnemu 

rozpočtu, iné Obec Očkov nemala. Prečítala tiež návrh uznesenia k záverečnému účtu. 

Za: 5 poslancov     

                

6. Individuálna výročná správa Obce Očkov za rok 2020 

Mária Klčová, referentka Obce Očkov prečítala znenie Individuálnej výročnej správy, ktorá 

obsahuje úvodné slovo starostu, identifikačné údaje, organizačnú štruktúru, vízie, ciele, 

charakteristiku obce, plnenie úloh obce, informáciu o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

i účtovníctva, hospodársky výsledok za rok 2020 a ostatné dôležité informácie. 

Za: 5 poslancov     

 

7. Čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2021 

Mária Klčová, predniesla poslancom OZ podrobné čerpanie rozpočtu od 1. januára 2021, kde  

sú príjmy doteraz nižšie, ako výdavky, s čerpaním kapitálového rozpočtu aj finančných 

operácií. Čo poslanci zobrali na vedomie. 

Za: 5 poslancov 

 

8. Schválenie zámeru o predaji obecného pozemku podľa osobitého zreteľa,  

parc. KN-C č. 13 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve sa poslanci dohodli urobiť obhliadku obecného pozemku 

na parc. KN-C č. 13 – 373 m2 - ostatná plocha, ktorý žiadajú manželia Alojz a Danka Gonoví 

odkúpiť. Je to pozemok nevyužitý, problémový, bývalý kanál, do ktorého bola osadená 

odtoková rúra, kde sa zdržujú hlodavce, s ktorými má rodina Gonova problémy. Taktiež 

o kroviny a trávu, ktoré tu prerastajú sa rodina Gonová už dlhé roky stará. Obec z tejto 

parcely nemá prospech, ani v budúcnosti nepredpokladá využiť tento pozemok. Zámer 
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odkúpiť pozemok bol na úradnej tabuli obce vyvesený 15 dní pred schvaľovaním. Obecné 

zastupiteľstvo sa dohodlo uvedenú parcelu manželom Gonovým odpredať za 373 euro. 

Za: 5 poslancov 

 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v predchádzajúcich dňoch 

bola doručená na obecný úrad žiadosť manželov Bobockých o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce. Ide o parc. E-KN č. 20 / 1 v k. ú. obce Očkov, vo výmere 40 m2, druh 

pozemku – ostatná plocha. Manželia Bobocký to žiadajú z dôvodu výstavby rodinného domu, 

na uvedenom pozemku je plánované umiestnenie prípojok inžinierskych sieti. Schválenie 

zámeru podľa osobitého zreteľa sa vykoná podľa povinných náležitostí. 

Za: 5 poslancov 

   

   

10. Rôzne 

Starosta obce oznámil poslancom, že zatiaľ neplánujeme robiť oslavu 700. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci Očkov, ktoré sú v jestvujúcich brožúrkach uvedené, že obec mala 

prvú písomnú zmienku v roku 1321. V listinách, ktoré sa vyžiadali v Maďarsku je rok prvej 

zmienky 1372. 

 

11. Schválenie uznesenia 

 

Predseda návrhovej komisie p. Ivan Burza prečítal znenie Uznesenia obecného zastupiteľstva 

v Očkove č. 3/2021, ktoré ku každému bodu rokovania prijali a dal hlasovať. 

Za: 5    

 

12. Záver 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil. 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 3 / 2021 zo  dňa  

30. júna 2021 

 

Uznesenie č. 15 / 3 / 2021   

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A . schvaľuje   program zasadnutia 

 

           

B. určuje  overovateľov zápisnice p. Miroslava Moravčíka a Adama 

Halienku,  

    zapisovateľa p. Máriu Klčovú. 

 

 

Uznesenie č. 16 / 3 / 2021    

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení predseda:  Ivan Burza 

        členovia: Peter Cagala 

                                                                                                              Tomáš Gono   
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Uznesenie č. 17 / 3  / 2021    

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

konštatuje     uznesenia sa plnia 

 

Uznesenie č. 18 / 3 / 2021    

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

berie na vedomie  správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 

Obce Očkov za rok 2020 

 

Uznesenie č. 19 / 3 / 2021    

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A. schvaľuje   Záverečný účet Obce Očkov a celoročné hospodárenie Obce 

Očkov za rok 2020 bez výhrad. 

B. schvaľuje   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 32 096,42 euro. 

C. berie na vedomie  schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 

54 830,09 euro. 

 

 

Uznesenie č. 20 / 3 / 2021    

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

berie na vedomie  individuálnu výročnú správu Obce Očkov za rok 2020 

 

Uznesenie č. 21 / 3 / 2021  

   

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

berie na vedomie  čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2021 

      

Uznesenie č. 22 / 3 / 2021   

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A. schvaľuje            zámer odpredaja obecného pozemku podľa osobitého zreteľa 

                             parc. KN-C č. 13 vo výmere 373 m2 za cenu 373 euro. 

 

B.schvaľuje prevod vlastníckých práv k parcele KN-C č. 13 – ostatná plocha, 

o výmere 373 m2v k.ú. Očkov v prospech kupujúceho: Alojz 

Gono, rod. Gono a manž. Danka Gonová, rodená Barančíková, 

obaja trvale bytom Očkov 80, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko parcela je obcou nevyužitá, je to bývalý kanál. 

Kupujúci sa o parcelu roky stará. Obec z tejto parcely nemá 

žiadny prospech.  

 

 

Uznesenie č. 23 / 3 / 2021   

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 
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berie na vedomie žiadosť rodiny Bobockej o odkúpenie ostatnej plochy vedenej na 

LV č. 1, parc. č. 20/1 – 40 m2    

 

Uznesenie č. 24 / 3 / 2021    

Obecné zastupiteľstvo v Očkove    

  

 

V Očkove 30. 06. 2021 

Zapísala: Mária Klčová 

 

 

 

.........................................    ........................................  ................................... 

Miroslav Beňovič             Miroslav Moravčík  Adam Halienka 

starosta obce                poslanec OZ   poslanec OZ  


