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Zápisnica č. 4/2018           Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

    Z á p i s n i c a  

 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa  

                         16. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu v Očkove. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

      Určenie zapisovateľa a overovateľov 

            Schválenie programu 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesenia 

4. Schválenie nájomnej zmluvy na parc. registra „ C „ číslo 268 

5. Rôzne 

6. Schválenie uznesenia OZ 

7. Záver 

 

   

    

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice 

  

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, ospravedlnil sa Miroslav Moravčík 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovaným programom zasadnutia OZ, 

ktorý bol poslancom doručený,  s čím poslanci súhlasili, k programu  neboli ďalšie 

pripomienky a program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.  

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

Za overovateľov zápisnice poveril p. Alenu Tulisovú a Dušana Čechvalu 

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:  Ivan Burza 

Člen:  Dušan Čechvala a Tomáš Gono 

Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 
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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 nájomnej zmluvy na parc. registra „ C „ číslo 268 

 

Starosta obce Miroslav Beňovič predstavil zástupcu spoločnosti LAK Consulting s.r.o., 

nového investora na výstavbu nájomného bytového domu. OZ prerokovalo návrh nájomnej 

zmluvy na parc. registra „C“ č. 268. 

Za: 4   Proti: 0   Zdržali sa: 0 

 

5. Rôzne 

 

Poslanci OZ navrhli starostovi obce opraviť chodník na ulici smerom k areálu 

poľnohospodárskeho družstva, nakoľko je chodník v dezolátnom stave.  

Starosta obce prisľúbil, že zistí možnosti opravy a cenové kalkulácie.  

 

6. Schválenie uznesenia 

 

Predseda návrhovej komisie p. Ivan Burza prečítal znenie Uznesenia obecného zastupiteľstva 

v Očkove č. 3, ktoré ku každému bodu rokovania prijali a dal hlasovať. 

Za: 4   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

7. Záver 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvu ukončil. 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 4 / 2018 zo  dňa  

16. novembra 2018 

 

K bodu 1 a  2 – otvorenie, program 

Uznesenie č. 1 / 4 / 2018 

 Schvaľuje   - program zasadnutia 

 

Uznesenie č. 1.2/ 4/ 2018 

           

Určuje  - overovateľov zápisnice p. Alenu Tulisovú a p. Dušana 

Čechvalu 

    zapisovateľa Martinu Rodenákovú. 

 

Uznesenie č. 2 / 4 / 2018 

     

Schvaľuje   2. návrhovú komisiu v zložení predseda: Ivan Burza 

           členovia: Dušan Čechvala 

                Tomáš Gono  

 

K bodu 3- kontrola uznesení 
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Uznesenie č. 3 / 4 / 2018 

 

Konštatuje     - uznesenia sa plnia 

 

 

K bodu 4 – Schválenie nájomnej zmluvy na parc. registra „ C „ číslo 268 

 

Uznesenie č. 4 / 4 / 2018 

 

Schvaľuje - nájomnú zmluvu na parc. registra „C“ číslo 268 medzi Obcou 

Očkov a spoločnosťou LAK Consulting s.r.o. 

 

K bodu 5 – rôzne 

Uznesenie č. 5 / 4 / 2018 

     

Doporučuje - zistiť starostovi možnosti opravy a kalkulácie ceny chodníka 

na ulici k areálu poľnohospodárskeho družstva 

 

 

 

 

 

     

V Očkove 16. 11. 2018 

Zapísala: Martina Rodenáková 

 

 

 

 

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

       Miroslav Beňovič    Dušan Čechvala       Alena Tulisová 

           starosta obce                   poslanec OZ          poslanec OZ  
 

  


