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Zápisnica č. 5/2019                                Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

     

Z á p i s n i c a 

 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa 

11. decembra 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. Schválenie dodatku VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad  

       a drobné stavebné odpady 

5. Schválenie zmeny VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o miestnych 

daniach  

6. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 

2022 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2020, s výhľadom na ďalšie dva roky  

8. Úprava rozpočtu za rok 2019 

9. Správa audítora 

10. Rôzne  

11. Schválenie uznesenia OZ  

12. Záver          
 

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice  

Starosta obce Miroslav Beňovič  privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a skonštatoval, že je prítomná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva,  v dôsledku čoho 

vyhlasuje zasadnutie za uznášania schopné. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet poslancov OZ:   5  

Prítomní poslanci:  4 ( p. Ivan Burza sa ospravedlnil ) 

Hlavný kontrolór obce: neprítomný, ospravedlnil sa 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným programom zasadnutia OZ, 

ktorý bol poslancom doručený,  s čím poslanci súhlasili. K programu starosta obce doplnil 

ešte jeden bod a to Správa audítora, s čím prítomní poslanci súhlasili. Neboli ďalšie 

pripomienky a program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.  

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0    

 

Za overovateľov zápisnice boli starostom poverení Miroslav Moravčík a Adam Halienka 

Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.  

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0     
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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:  Tomáš Gono 

členovia: Peter Cagala a Miroslav Moravčík 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0     

  

3.  Kontrola uznesení 

Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že 

uznesenia sa plnia.  

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0      

 

4. Schválenie dodatku VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady 

Referentka obce p. Rodenáková oboznámila poslancov OZ o potrebe zvýšiť poplatok za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady z dôvodu, že nám spoločnosti zvyšujú poplatok 

za odvoz i uloženie odpadu. A tým pádom sme nútení tento poplatok pre našich občanov 

navýšiť.  

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0    

 

5. Schválenie zmeny VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o miestnych 

daniach 

Referentka obce p. Rodenáková informovala o možnosti zníženia dane zo stavieb – stavby na 

ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou, kde do roku 2024 môžeme postupne znižovať sadzbu 

dane.  

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

                

6. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 

a 2022 

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavol Klčo sa nemohol zúčastniť dnešného zasadnutia OZ a preto 

jeho stanovisko k návrhu rozpočtu predniesla pani Klčová, referentka OcÚ. Vychádzal v ňom 

z posúdenia navrhovaného viacročného rozpočtu obce, východiskami tvorby návrhu rozpočtu, 

samotnou tvorbou rozpočtu a odporučil obecnému zastupiteľstvu v Očkove navrhovaný 

rozpočet na rok 2020 schváliť a na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie. 

Za: 4   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

     

7. Schválenie rozpočtu na rok 2020, s výhľadom na ďalšie dva roky 

Referentka obecného úradu, pani Mária Klčová, predniesla návrh rozpočtu Obce Očkov na 

rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 , ktorého znenie obdŕžali všetci poslanci pred 

konaním obecného zastupiteľstva na svoje adresy, odpovedala na otázky prítomných 

poslancov a starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie. 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

8. Úprava rozpočtu za rok 2019 

Pani Klčová predniesla návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0      

 

9. Správa audítora  

Pani Mária Klčová predniesla obecnému zastupiteľstvu Správu nezávislého audítora Ing. 

Marty Tóthovej, ktorá vykonala audit účtovnej jednotky Obce Očkov o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou. Kde v závere uvádza, že účtovné informácie uvedené 

vo výročnej správe Obce Očkov sú v súlade s individuálnou účtovnou závierkou k 31. 

decembru 2018. 

Za: 4   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

10. Rôzne 

Poslanci OZ sa pýtali starostu obce, kedy bude obec pripojená na stokovú sieť a ten ich 

oboznámil, že Ministerstvo ŽP rokuje so spoločnosťou TAVOS a.s. na vypracovaní spoločnej 

zmluvy. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o možnosti dotácie na výsadbu zelene v hodnote cca 

16 500, - Eur. Podmienkou je dať si vypracovať projekt v hodnote cca 1000, - Eur.  

 

11. Záver 

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

  

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 5 / 2019 zo  dňa  

11. decembra 2019 

 

Uznesenie č. 33 / 5 / 2019  (K bodu 1 Zápisnice 5/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A .schvaľuje   program zasadnutia 

 

           

B. určuje  overovateľov zápisnice p. Miroslava Moravčíka a Adama Halienku,  

    zapisovateľa p. Martinu Rodenákovú. 

 
 

 

Uznesenie č. 34 / 5 / 2019   (K bodu 2 Zápisnice 5/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení predseda:  Tomáš Gono 

        členovia: Peter Cagala 

                                                                                                              Miroslav Moravčík   

Uznesenie č. 35 / 5 / 2019   (K bodu 3 Zápisnice 5/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

konštatuje     uznesenia sa plnia 

 

Uznesenie č. 36 / 5 / 2019   (K bodu 4 Zápisnice 5/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 
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schvaľuje  dodatok VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad  

       a drobné stavebné odpady 

Uznesenie č. 37 / 5 / 2019   (K bodu 5 Zápisnice 5/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje zmeny VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  5/2013 o     

miestnych daniach 

   

Uznesenie č. 38 / 5 / 2019   (K bodu 6 Zápisnice 5/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022 

 

Uznesenie č. 39 / 5 / 2019   (K bodu 7 Zápisnice 2/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

Schvaľuje   rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

      

Uznesenie č. 40 / 5 / 2019   (K bodu 8 Zápisnice 2/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje   zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), C), d) zákona  

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

Uznesenie č. 41 / 5 / 2019   (K bodu 9 Zápisnice 5/2019) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 

 

Uznesenie č. 42/ 5 /2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

Odporúča  starostovi obce dať vypracovať projekt pre výsadbu zelene v našej obci 

 

 

 

V Očkove 11. 12. 2019 

Zapísala: Martina Rodenáková 

 

 

 

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

     Miroslav Beňovič         Miroslav Moravčík       Adam Halienka 

         starosta obce     poslanec OZ          poslanec OZ  


