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Zápisnica č. 4/2020                                Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného  

dňa 25. júna 2020 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 uznesení 

4. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce Očkov za rok 2019 

5. Záverečný účet obce Očkov za rok 2019 

6. Individuálna výročná správa obce Očkov za rok 2019 

7. Čerpanie rozpočtu od 1.1. 2020 

8. Zmena rozpočtu za rok 2020 

9. Schválenie čerpania z rezervného fondu 

10. Rôzne 

11. Schválenie uznesenia OZ 

12. Záver        

 

1. Otvorenie  

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. Zástupca starostu p. Ivan Burza sa 

ospravedlnil. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet poslancov OZ:   5 

Prítomní poslanci:  4 

 

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice poveril p. Miroslava Moravčíka a Peter Cagala 

Zapisovateľkou bude p. Mária Klčová, referentka OcÚ.  

 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

Schválenie programu zasadnutia 

Starosta oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, čo všetci prítomní poslanci 

jednohlasne schválili. 

 

Za: 4    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:  Gono Tomáš 

Člen:  Halienka Adam a Moravčík Miroslav  

 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

3. Kontrola uznesení 

Starosta obce i poslanci OZ skonštatovali, že uznesenia z predošlých zasadnutí sa plnia.  

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

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

    2019 

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavol Klčo vypracoval Stanovisko k Záverečnému účtu Obce 

Očkov za rok 2019, kde v závere odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie 

záverečného účtu obce za rok 2019 s výrokom – schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez 

výhrad. S týmto boli prítomní poslanci  oboznámení. 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

5. Záverečný účet obce Očkov za rok 2019 

Pani Mária Klčová prečítala Návrh Záverečného účtu obce Očkov za rok 2019, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce Očkov a tiež na webovom sídle obce dňa 13. 5. 2020. 

Bol schválený bez výhrad, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia schválili poslanci na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 17 584,61 a schodok rozpočtového hospodárenia za rok 

2019 schválili vo výške 16 487,70. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

6. Individuálna výročná správa obce Očkov za rok 2019 

Mária Klčová, referentka obce Očkov tiež predniesla poslancom  Individuálnu výročnú správu 

obce za rok 2019, čo poslanci zobrali na vedomie. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

7. Čerpanie rozpočtu 

Účtovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu od začiatku roka v bežných 

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

finančných operácií. Čo poslanci zobrali na vedomie. 

  

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

 

8. Zmena rozpočtu za rok 2020 

Vzhľadom aj na príjmy rozpočtu, ktoré budú hlavne na výnose dane z príjmov poukázaných 

územnej samospráve pre COVID 19 nižšie a iných zmien, s ktorými p. Mária Klčová 

oboznámila prítomných poslancov je potrebné rozpočtovým opatrením upraviť rozpočet na rok 

2020. V bežnom rozpočte sa tak dostaneme na schodok 13 222 euro, v kapitálových na 

schodok 26 300 a vo finančných operáciách po tvorbe z prebytku hospodárenia minulého roka 

na prebytok103 169. Poslanci schválili úpravu rozpočtu. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 
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9. Schválenie čerpania rezervného fondu 

Z už avizovaných zmien rozpočtu vyplýva potrebné čerpať z  rezervného fondu. Pani Klčová 

informovala poslancov, že z dôvodu COVID 19 bolo umožnené obciam použiť rezervný fond aj 

na bežné výdavky. Poslanci schválili čerpať na bežné výdavky vo výške 13 222 euro, a to na 

údržbu verejného osvetlenia 1 950 euro, na odchodné a tarifný plat 11 272 a na kapitálové 

výdavky vo výške 26 300 a to na rekonštrukciu cesty v obvode pri ihrisku 25 000 euro 

a projektovú dokumentáciu 1 300 euro. Spolu čerpanie z rezervného fondu 39 522 euro. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

10. Rôzne 

Poslanec obecného zastupiteľstva Adam Halienka sa informoval, ako prebiehajú rokovania so 

zástupcami COOP Jednota, ohľadne predajne v našej obci, ktorá je už pol roka zatvorená. 

Starosta obce dostal práve v týchto dňoch informáciu z Coop Jednota Senica, že predajňu v našej 

obci zatiaľ nebudú spravovať. Okrem nich tu bol zástupca firmy Gevis, ale po rokovaniach 

s Coop Jednota Trenčín odstúpil od zámeru prenajať si predajňu v našej obci. Momentálne vieme 

ešte o jednom záujemcovi, zatiaľ sa ešte nevyjadril. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

11. Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 4 / 2020 zo dňa 

25. júna 2020 

 

Uznesenie č. 33 / 4  / 2020 

 

schvaľuje    návrhovú komisiu v zložení: predseda: Tomáš Gono 

         člen: Adam Halienka 

         člen: Miroslav Moravčík  

 

Uznesenie č. 34 / 4  / 2020 

 

konštatuje    uznesenia sa plnia 

 

 

Uznesenie č. 35 / 4  / 2020 

 

berie na vedomie   správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu Obce Očkov za rok 2019 

 

 

Uznesenie č. 36 / 4  / 2020 

 

A. schvaľuje    Záverečný účet Obce Očkov a celoročné hospodárenie  

     Obce Očkov za rok 2019 bez výhrad 

 

B. schvaľuje    použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 17 584,61 

 

C. berie na vedomie   schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 

16 487,70 €. 
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Uznesenie č. 37 / 4  / 2020 

 

berie na vedomie   Individuálnu výročnú správu Obce Očkov za rok 2019 

 

Uznesenie č. 38 / 4  / 2020 

 

berie na vedomie   čerpanie rozpočtu od 1. 1. 2020 

 

Uznesenie č. 39 / 4  / 2020 

 

schvaľuje    zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením  

č. 1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c, d 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 40 / 4  / 2020 

 

schvaľuje    čerpanie z rezervného fondu vo výške 39 522 euro na: 

      rekonštrukciu cesty pri ihrisku 25 000 € 

      projektovú dokumentáciu – zeleň 1 300 € 

      verejné osvetlenie – údržba – 1950 € 

      odchodné  a tarifný plat 11 272 €. 

 

 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

       

12. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným a zasadanie OZ vyhlásil za ukončené.  

 
 

 

V Očkove 25. 6. 2020 

Zapísala: Mária Klčová 

 

 

 

 

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

Miroslav Beňovič              Peter Cagala                 Miroslav Moravčík 

   starosta obce               poslanec OZ                   poslanec OZ 


