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Zápisnica č. 5/2021                                Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného  

dňa 15. decembra 2021 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. Prerokovanie ceny na odpredaj pozemku manž. Bobockým 

5. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

6. Návrh VZN č. 1/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na 

území obce Očkov 

7. Návrh VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov  

8. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

9. Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na ďalšie dva roky  

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

11. Rôzne 

12. Schválenie uznesení  

13. 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.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet poslancov OZ:   5 

Prítomní poslanci:  4 

 

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice poveril p. Halienka a p. Burza 

Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.  

 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

Schválenie programu zasadnutia 

Starosta oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia. Ďalej navrhol poslancom doplniť 

dva body programu a to Pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie a Voľba prísediaceho 

Okresného súdu NMnV, čo všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili. 

 

Nový program:  

1. Otvorenie zasadnutia. 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Schválenie programu. 

2. Voľba návrhovej komisie 

http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
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3. Kontrola uznesení 

4. Prerokovanie ceny na odpredaj pozemku manž. Bobockým 

5. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

6. Návrh VZN č. 1/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na 

území obce Očkov 

7. Návrh VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových vôd a 

o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov  

8. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 

2024 

9. Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na ďalšie dva roky  

10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

11. Pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie 

12. Voľba prísediaceho Okresného súdu v NMnV 

13. Rôzne 

14. Schválenie uznesení  

15. Záver 

 

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: 

Predseda:  Gono Tomáš 

Člen:  Halienka Adam a Peter Cagala  

 

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. Prerokovanie ceny na odpredaj pozemku manž. Bobockým 

Starosta obce oznámil poslancom, že je nutné prerokovať cenu pozemku za odpredaj manže-

lom Bobockým. Na predošlom zastupiteľstve bola cena schválená za 1€ za m2. Nakoľko sa 

ale daná parcela nachádza v majetku obce za minimálnu cenu 8 € za m2, mali by svoje roz-

hodnutie prehodnotiť. Hlavný kontrolór obce, p. Klčo upozornil poslancov, že obecný majetok 

treba predávať za cenu minimálne ako je v majetku obce. Treba myslieť i na bonitu pôdy. 

Obec by nemala byť stratová. Poslanci Cagala, Halienka a Gono navrhli cenu 2 € za m2, ako 

kompromis, nakoľko podľa nich keď sa jedná o predzáhradku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť novostavby.  

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

5.Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

Tak ako každý rok, opäť nám spoločnosti Marius Pedersen i Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť zvyšujú ceny za vývoz i uskladnenie odpadu, čím sme aj my nútení zvyšovať 

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, nakoľko obec nesmie byť na 

http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
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poplatku zisková ani stratová. Jedná sa o zvýšenie poplatku z doterajších 28 € na 30 € za 

fyzickú osobu a z 33 € na 36 € pre právnickú osobu na rok. Návrh Dodatku k VZN tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli i na webovom sídle 30.11.2021. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

6.Návrh VZN č. 1/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami 

na území obce Očkov 

Nakoľko v našej obci máme vybudovanú kanalizáciu, je nutné ju aj využívať. Pri jej budovaní 

sme sa zaviazali k 80%-nej napojiteľnosti, inak nám bude hroziť korekcia zo strany 

ministerstva. Toto VZN upravuje práva a povinnosti občanov na území obce Očkov a nachádza 

sa v prílohe tejto zápisnice.  Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli i na webovom sídle 

30.11.2021. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

7. Návrh VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Očkov  

Obec Očkov nemá žiadne schválené VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp, hoci je pre nás povinné. Preto 

sme vytvorili VZN, nikto nemal námietky. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli i na webovom 

sídle 30.11.2021. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

 

8.Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 

a 2024 

Hlavný kontrolór obce, Ing. Klčo, predniesol svoju správu, zhodnotil, že rozpočet spracovaný 

i zverejnený zákonne. V stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2022 a 

2023 pri zhrnutí odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce Očkov „Návrh rozpočtu na rok 2022“ 

schváliť a „Návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024“ zobrať na vedomie. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

9.Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na ďalšie dva roky  

Pani Mária Klčová, referentka obce na úseku ekonomickom predniesla návrh rozpočtu na rok 

2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, kde celkový rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný, 

kapitálový rozpočet schodkový, vyrovnaný finančnými operáciami. Taktiež výhľad na roky 

2023 a 2024 je totožný, čiže bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový schodkový, vyrovnaný 

finančnými operáciami, mení sa len jeho výška, z dôvodu predpokladaných vyšších 

podielových daní a nižšieho prebytku hospodárenia. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej 

tabuli obce a webovom sídle obce dňa 30. 11. 2021. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

10.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

Pani Klčová predniesla poslancom OZ návrh zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3. Nikto 

nemá námietky.  

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
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11. Pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že na obec podal niekto z našich občanov podnet na 

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len UVO) ohľadne výstavby bytového domu, kde sme žia-

dali dotáciu od ŠFRB a Ministerstva dopravy. UVO našlo vo verejnom obstarávaní pochybenie. 

Snažili sme sa situáciu vyriešiť zo všetkých síl. Robili sme všetko preto, aby bytovka ostala obci 

a mohli sa do nej nasťahovať naši občania, no neúspešne. UVO nás informovalo, že navrhuje nás 

nepokutovať. Podali ale na nás žalobu a na Okresnom súde v Malackách sme súdny spor vyhrali 

a súd žalobu zamietol. UVO sa odvolalo na Krajský súd v Bratislave, kde pojednávanie ešte ne-

prebehlo a stále si hľadalo cestičky ako nás pokutovať, čo je pre nás nepochopiteľné, nakoľko 

v listoch predtým nám písali, ako nás pokutovať nebudú. Pokutu vo výške 43 443,90 € sa nám 

podarilo znížiť o 50% a požiadali sme o splátkový kalendár.  

Poukazujeme aj na to, že nie sme jediná obec, ktorá opomenula novelu zákona o verejnom ob-

starávaní. Či už aj mesto Šaľa, alebo veľmi veľa iných obcí. Ale berieme to ako veľké ublíženie 

obci od nášho občana, ktorý neublížil bytostne nikomu, ale svojej obci a peniaze vynaložené na 

pokutu mohli byť použité na zveľadenie našej obce.  

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

12.Voľba prísediaceho Okresného súdu v NMnV 

Pán starosta informoval poslancov, že sme ako obec boli vyzvaní určiť prísediacich Okresného 

súdu v Novom Meste nad Váhom, nakoľko skončilo 4 – ročné obdobie. Pán starosta navrhol p. 

Martinu Rodenákovú. Poslanci nemali výhrady a s návrhom súhlasia. 

 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

 

13.Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že detské ihrisko pri novej bytovke sa bude dokončovať až 

na jar. Taktiež sa ideme opäť zapojiť do výzvy o výsadbu zelene, ktorú by sme chceli využiť 

a vysadiť stromy okolo nového detského ihriska, ktoré bude lávkou prepojené s detským ihris-

kom pri kultúrnom dome. Táto výzva bola po zmene vlád stopnutá a vo februári bude vychádzať 

znova.  
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Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 5 / 2021 zo dňa 

15. 12. 2021 

 

Uznesenie č. 31 / 5  / 2021 

 

a) Schvaľuje   program zasadnutia 

 

b) Schvaľuje   overovateľov: Burza, Halienka, zapisovateľ: Rodenáková 

 

 

Uznesenie č. 32 / 5  / 2021 

 

schvaľuje    návrhovú komisiu v zložení: predseda: Tomáš Gono 

         člen: Adam Halienka 

         člen: Peter Cagala  

 

 

Uznesenie č. 33 / 5  / 2021 

 

Konštatuje    uznesenia sa plnia 

 

 

Uznesenie č. 34 / 5  / 2021 

 

Určuje cenu parc. KN-C č. 328/6, oddelená návrhom 

geometrického plánu z parc. KN-E č. 20/1, o výmere 

40m2 – ostatná plocha v sume 2€ za m2, pre manželov 

Bobockých 

 

Uznesenie č. 35 / 5  / 2021 

 

schvaľuje Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady 

 

Uznesenie č. 36 / 5  / 2021 

 

schvaľuje Návrh VZN č. 1/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a na-

kladaní s odpadovými vodami na území obce Očkov 

 

 

Uznesenie č. 37 / 5  / 2021 

 

 

schvaľuje Návrh VZN č. 2/2021 o spôsobe náhradného zásobovania 

a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp na území obce Očkov  

 

 

Uznesenie č. 38 / 5  / 2021 

 

Berie na vedomie   správu hlavného kontrolóra 

http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN-2-2021-nahradne-zasobovanie.pdf
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Uznesenie č. 39 / 5  / 2021 

 

a) Schvaľuje    rozpočet na rok 2022  

 

b) Berie na vedomie   návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

 

 

Uznesenie č. 40 / 5  / 2021 

 

Schvaľuje    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 

 
   

Uznesenie č. 41 / 5  / 2021 

 

Berie na vedomie pokutu vo výške 21 721,95 € a žiadosť o splátkový 

kalendár.  

 

Uznesenie č. 42 / 5  / 2021 

 

Schvaľuje návrh na prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste 

nad Váhom p. Martinu Rodenákovú, bytom Častkovce 

552, 916 27. 

 

 

 

       

12. Záver 

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

 
 

 

V Očkove 15. 12. 2021 

Zapísala: Martina Rodenáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miroslav Beňovič              Adam Halienka        Ivan Burza 

   Starosta obce               poslanec OZ                   poslanec OZ 
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