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Zápisnica č. 7 /2020                                Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa  

28. októbra 2020 v zasadačke Obecného úradu v Očkove. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1.  Otvorenie 

     Určenie overovateľov zápisnice 

2.  Voľba návrhovej komisie 

3.  Schválenie podania žiadosti o prijatie návratných finančných výpomoci  

     ( pôžičiek ) obce na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie  

     výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

     ochorenia COVID 19. 

4.  Schválenie uznesenia OZ 

5.  Záver 

 

    

1. Otvorenie  

 

Starosta obce Miroslav Beňovič  privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktoré mimoriadne zvolal, za účelom schválenia žiadosti o prijatie návratných finančných 

výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.  

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  

 

 

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

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: 

Predseda:  Adam Halienka 

Člen:  Ivan Burza, Peter Cagala  

Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

3. Schválenie žiadosti o prijatie návratných finančných výpomoci (pôžičky) obce na vý-

kon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzic-

kých osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19. 
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Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v  súvislosti s negatívnym 

vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšet-

kým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať 

výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane 

z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 

494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom 

územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. 

Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce maximálne do výšky vý-

padku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, čo je podľa prognózy Ministerstva financií 

SR z júna 2020 pre našu obec 9 493 euro. 

Tieto prostriedky  možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou v priebehu 

roka 2020. 

Za: 5   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 7/2020 zo  dňa 27. ok-

tóbra  2020 

Uznesenie č. 54 / 7 / 2020 

  

Schvaľuje    program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 55 / 7 / 2020 

           

Určuje                          overovateľov zápisnice p. Tomáša Gonu a Miroslava Moravčíka 

                          zapisovateľa Máriu Klčovú, referentku OcÚ. 

 

Uznesenie č. 56 / 7 / 2020 

     

Schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení predseda: Adam Halienka 

           Členovia: Peter Cagala 

                Ivan Burza.  

Uznesenie č. 57 / 7 / 2020 

 

Schvaľuje Žiadosť o prijatie návratných finančných výpomoci (pôžičky) 

 na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID 19.  

     

V Očkove 28. 10. 2020 

Zapísala: Mária Klčová 

 

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

Miroslav Beňovič   Miroslav Moravčík       Tomáš Gono                    

starosta obce                   poslanec OZ        poslanec OZ  


