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Zápisnica č. 4/2019                                Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa  

20. augusta 2019 v zasadačke Obecného úradu v Očkove. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1.  Otvorenie 

2.  Určenie overovateľov zápisnice 

3.  Voľba návrhovej komisie 

4.  Úprava rozpočtu na rok 2019 

5.  Schválenie čerpania z rezervného fondu 

6.  Rôzne 

7.  Schválenie uznesenia OZ 

8.  Záver 

 

    

1. Otvorenie  

 

Starosta obce Miroslav Beňovič  privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktoré mimoriadne zvolal, za účelom vyriešenia otázky rekonštrukcie cesty v novej ulici a pri 

ihrisku, na čo budú potrebné financie. 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  

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice poveril p. Miroslava Moravčíka a Tomáša Gonu. 

Zapisovateľkou bude p. Mária Klčová, referentka OcÚ.  

Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

3. 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:  Adam Halienka 

Člen:  Ivan Burza, Peter Cagala  

Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

4. Úprava rozpočtu na rok 2019 

 

Starosta obce po 5 – ročnom úsilí, dostať financie na budovanie cesty v novej ulici pri ihrisku 

a od hlavnej cesty okolo ihriska z eurofondov, ktoré bolo neúspešné,  navrhol vybudovať cestu 

z vlastných prostriedkov, s použitím úveru, ktorý bude treba vybaviť. Referentka obecného 
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úradu p. Mária Klčová informovala poslancov, že v rezervnom fonde zostáva približne 44 tisíc 

eur. Upozornila aj na potrebnú úpravu rozpočtu. Poslanci sa pri rokovaní o úprave rozpočtu 

dohodli aj na navýšení dotácie Telovýchovnej jednote Družstevník Očkov pre tento rok 

o ďalších 2 000 euro a schválili tiež vybavenie úveru na rekonštrukciu cesty – miestnej 

komunikácie od štátnej cesty pri dome 184 do novej ulice pri ihrisku. 

Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

5. Schválenie čerpania z rezervného fondu 

 

Starosta obce upozornil poslancov, že rekonštrukcia priestorov na námestíčku pri kostole by 

sa mohla uskutočniť aj s použitím prostriedkov z rezervného fondu, vo výške asi 13 000 euro, 

čo je potrebné schváliť. 

Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

6. Rôzne 

Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 4 / 2019 zo  dňa  

20. augusta 2019 

 

Uznesenie č. 27 / 4 / 2019 

  

Schvaľuje    program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 28/ 4 / 2019 

           

Určuje                          overovateľov zápisnice p. Tomáša Gonu a Miroslava Moravčíka 

                          zapisovateľa Máriu Klčovú, referentku OcÚ. 

 

Uznesenie č. 29 / 4 / 2019 

     

Schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení predseda: Adam Halienka 

           Členovia: Peter Cagala 

                Ivan Burza.  

Uznesenie č. 30 / 4 / 2019 

 

Schvaľuje Úpravu rozpočtu na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 31 / 3 / 2019 

 

Schvaľuje       Vybavenie úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie od 

                                              štátnej cesty pri dome 184, do novej ulice pri ihrisku. 

 

Uznesenie č. 32 / 3 / 2019 

 

Schvaľuje Čerpanie z rezervného fondu na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie 
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V Očkove 20. 08 2019 

Zapísala: Mária Klčová 

 

 

 

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

Miroslav Beňovič   Miroslav Moravčík       Tomáš Gono                    

starosta obce                   poslanec OZ        poslanec OZ  
 

 

 

 
 


