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Zápisnica č. 1 / 2021                                Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa  

29. 01. 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. Schválenie predaja pozemku parkoviska pri novom bytovom dome na parc. č. 268 / 7 = 

303 m 2 a parc. 268 / 8 – 123 m2 ( zastavané plochy)  

5. Prerokovanie žiadosti M. Kubáňa o odkúpenie časti obecnej parcely 

6. Prerokovanie podnikateľského zámeru - Krematórium 

7. Rôzne  

8. Schválenie uznesení 

9. Záver 
 

 

 

    

1. Otvorenie  

 

Starosta obce Miroslav Beňovič  privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva ( Peter 

Cagala sa ospravedlnil), v dôsledku čoho vyhlasuje zasadnutie za uznášania schopné. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Počet poslancov OZ:   5 

Prítomní poslanci:  4 (Peter Cagala sa ospravedlnil)  

 

 

Za overovateľov zápisnice poveril p. Adama Halienku a Miroslava Moravčíka 

Zapisovateľkou bude p. Martina Rodenáková, referentka OcÚ.  

 

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:  Tomáš Gono 

Člen:  Adam Halienka, Ivan Burza 

 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 
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3. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že uzne-

senia sa plnia. 

 
Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

4. Schválenie predaja pozemku parkoviska pri novom bytovom dome na parc. č. 268 / 7 = 

303 m 2 a parc. 268 / 8 – 123 m2 ( zastavané plochy)  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že neboli doručené žiadne námietky na odpredaj vyššie 

uvedených novovytvorených parciel pod parkoviskom pri bytovom dome. Nakoľko tieto par-

cely sú zastavené nehnuteľným majetkom nadobúdateľa, bude vytvorený znalecký posudok na 

určenie ceny parciel č. 268/7 a 268/8.  

 
Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

5. Prerokovanie žiadosti M. Kubáňa o odkúpenie časti obecnej parcely 

 

Starosta obce predniesol žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 129  - záhrada, p. Mareka 

Kubáňa. Vzhľadom na to, že na predošlom obecnom zastupiteľstve sa poslanci uzniesli, že celý 

pozemok nie je možné odpredať, pretože musíme myslieť na budúcu infraštruktúru a je možné, že 

v budúcnosti by mohla viesť bytová výstavba, treba vynechať dostatočný priestor na vybudovanie 

miestnej komunikácie.  

Poslanci sa dohodli, že treba dať vytvoriť nový geometrický plán na zameranie a odčlenenie par-

ciel s vynechaním na miestnu komunikáciu a časť, ktorá už nebude zasahovať do cesty bude 

možné p. Kubáňovi odpredať.  

Ďalej sa poslanci dohodli, že novovytvorená parcela, ktorá bude tvoriť miestnu komunikáciu sa dá 

do dlhodobého nájmu p. Kubáňovi s tým, že keď sa bude budovať miestna komunikácia, tak ju 

bezodkladne a o bezodplatne vráti.   

 

Za: 4   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

6.Prerokovanie podnikateľského zámeru - Krematórium 
 

Na obecnom zastupiteľstve vystúpil aj p. Kolník ako zástupca firmy Top Profit s.r.o. z Nového 

Mesta nad Váhom.  

Oboznámil poslancov OZ s ich podnikateľským zámerom vybudovať v katastri našej obce krema-

tórium. Jedná sa miesto mimo zastavaného územia, v blízkosti nášho cintorína. Vybudovali by aj 

k tomu prislúchajúcu infraštruktúru, parkovacie miesta, urnový háj, ....  
 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

7. Rôzne 

 

Poslanci sa informovali u starostu, ako prebieha novozavedený zber biologicky rozložiteľného od-

padu. Starosta obce skonštatoval, že tento zber má v obci veľký úspech. Je zabezpečený vývoz 1x týž-

denne a v obci sú umiestnené zatiaľ 3 nádoby. Preto po dohode sme sa rozhodli požiadať o navýšenie 

kapacity týchto nádob a v našej obci pribudnú ďalšie 3.  
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Schválenie uznesení zo zasadania OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 1 / 2021 dňa 

21. 01. 2021 

 

 
 

Uznesením č. 1 / 1 / 2021 

  

Schvaľuje    program zasadnutia 

 

           

Určuje                          overovateľov zápisnice p. A. Halienku a M. Moravčíka, 

                          zapisovateľa Martinu Rodenákovú, referentku OcÚ. 

 

Uznesením č. 2 / 1 / 2021 

     

Schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení predseda: T. Gono  

                            Členovia: A. Halienka, I. Burza 
  

Uznesením č. 3 / 1 / 2021 

 

Konštatuje   že uznesenia sa plnia  

 

Uznesením č. 4 / 1 / 2021 

 

Schvaľuje odpredaj obecného pozemku parc. reg. C č. 268/7 = 303 m2 

a parc. 268/8 – 123 m2 ( zastavané plochy) za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom 
 

 

Uznesením č. 5 / 1 / 2021 

 

 

Schvaľuje žiadosť p. Mareka Kubáňa o odkúpenie časti parcely č. 129 

podľa novovytvoreného geometrického plánu a znaleckého 

posudku 

 

Uznesením č. 6 / 1 / 2021 

 

schvaľuje podnikateľský zámer – vybudovanie krematória - v k. ú. obce 

Očkov  
 

 

V Očkove 29. 01. 2021 

Zapísala: Martina Rodenáková 

 

 

 

 

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

Miroslav Beňovič          Adam Halienka      Miroslav Moravčík 

    starosta obce   poslanec OZ          poslanec OZ  


