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Zápisnica č. 2N/2018           Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

    Z á p i s n i c a  

 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Očkove konaného dňa  

                   14. decembra 2018 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 VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

                        a drobné stavebné  

        5.  Schválenie zmeny VZN č. 5/2013 o miestnych daniach 

        6.  Schválenie rozpočtu na rok 2019, s výhľadom na ďalšie dva roky 

        7.  Úprava rozpočtu na rok 2018 

        8.  Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie a určenie inventarizačnej komisie 

        9.  Zmluva s Centrom voľného času 

      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 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 

 

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: 5 poslancov     

Za overovateľov zápisnice poveril p. Petra Cagalu a Miroslava Moravčíka 

Zapisovateľkou bude p. Mária Klčová, referentka OcÚ.  

Za: 5 poslancov 

     

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 

členovia: Tomáš Gono, Adam Halienka 

Za: 5 poslancov     
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3.  Kontrola uznesení 

Starosta obce po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva konštatoval, že 

uznesenia sa plnia. 

Za: 5 poslancov    

 

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

    stavebné odpady 

Mária Klčová, referentka obecného úradu informovala poslancov s novým Všeobecne 

záväzným nariadením o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, 

ktorého návrh bol zverejnený 22. 11 2018 vo výveske obecného úradu a následne na 

webovom sídle Očkov. 

Za: 5 poslancov    

 

5. Schválenie VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Očkov 

Pani Klčová informovala o zmenách vo VZN č. 2/2018, kde sa vypustil článok 15, ktorý bol 

o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, nakoľko máme 

samostatné VZN č. 1/2018 a malá zmena v sadzbe stavieb na ostatné podnikanie a na 

zárobkovú činnosť, skladovania a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so 

zárobkovou činnosťou, ktorý sa znižuje. 

Za: 5 poslancov     

                

6. Schválenie rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na ďalšie dva roky 

Hlavný kontrolór obce Ing. Pavol Klčo predniesol správu k návrhu rozpočtu, ktorý bol 

zverejnený 26. 11. 2018 na úradnej tabuli, aj webovom sídle Očkov a odporučil obecnému 

zastupiteľstvu návrh rozpočtu Obce Očkov na rok 2019 schváliť a návrh rozpočtu na roky 

2020 a 2021 zobrať na vedomie. 

Za: 5 poslancov     

 

7.  Úprava rozpočtu na rok 2018 

Mária Klčová, samostatná referentka Obce Očkov poukázala na potrebu úpravy rozpočtu na 

rok 2018, čoho dôsledkom sú zmeny hlavne v čerpaní položiek vo výdavkovej časti rozpočtu.  

Za: 5 poslancov 

 

 

8. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie 

Starosta obce určil členov sumarizačnej a dielčich inventarizačných komisií: 

Sumarizačná: Burza Ivan, Križáková Beáta, Klčová Mária 

Dielčie:  za PZ: Beňovič, Burza Ivan, Cagala Peter 

  za KD: Moravčík Miroslav, Beňovič Miroslav, Rodenáková Martina 

  za MŠ: Tomáš Gono, Beáta Križáková, Emília Balalová 

  za OcU: Adam Halienka, Mária Klčová, Martina Rodenáková 

  za DS: Beňovič, Klčová, Rodenáková 

Za: 5 poslancov     
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9. Zmluva s Centrom voľného času 

 

Starosta obce Miroslav Beňovič informoval poslancov s požiadavkou  Centra voľného času 

v Novom Meste nad Váhom so spolufinancovaním záujmovej činností dvoch žiakov za 

obdobie september – december 2018. 

Za: 0   Proti: 5   Zdržal sa: 0 

 

10. Rôzne 

 

Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že prítomným poslancom OZ, že 

vykonávaním funkcie zástupcu starostu poveruje Ivana Burzu. 

Za: 5 poslancov 

Starosta obce tiež oznámi predbežný plán zastupiteľstiev pre rok 2019, ktoré sú naplánované 

na mesiac február, máj, august a november. 

Za: 5 poslancov 

Nakoľko bol Obci Očkov vykonaný v posledných týždňoch audit z overenia účtovnej závierky 

za rok 2017, pani Klčová prečítala jeho znenie obecnému zastupiteľstvu, kde audítorka p. Ing. 

Tóthová konštatuje, že Obec Očkov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

Za: 5 poslancov 

Starosta obce ešte informoval poslancov o požiadavke občanov na vybudovanie odtokového 

kanála pri oplotení kultúrneho domu, kde sa po dažďoch zadržiava voda a poškodzuje 

oplotenie.  

Za: 5 poslancov  

 

11. Schválenie uznesenia 

 

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

v Očkove č. 2N/2018, ktoré ku každému bodu rokovania prijali a dal hlasovať. 

Za: 5    

 

12. Záver 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvu ukončil. 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Očkove prijaté na zasadnutí OZ č. 2N / 2018 zo  dňa  

14. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 6 / 2N / 2018   (K bodu 1 Zápisnice 2N/2018) 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A .schvaľuje   program zasadnutia 

 

           

B. určuje  overovateľov zápisnice p. Petra Cagalu a Miroslava Moravčíka,  

    zapisovateľa p. Máriu Klčovú. 

 

 

 

 



 4 

Uznesenie č. 7 / 2N / 2018   (K bodu 2 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení predseda:  Ivan Burza 

        členovia: Tomáš Gono   

             Adam Halienka 

Uznesenie č. 8 / 2N / 2018   (K bodu 3 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

konštatuje     uznesenia sa plnia 

 

Uznesenie č. 9 / 2N / 2018   (K bodu 4 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje   všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2018 o miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

 

Uznesenie č. 10 / 2N / 2018   (K bodu 5 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje   zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady 

 

Uznesenie č. 11 / 2N / 2018   (K bodu 6 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

A. schvaľuje   návrh rozpočtu na rok 2019 

B. berie na vedomie  návrh rozpočtu na roky 2020 - 2021 

 

Uznesenie č. 12 / 2N / 2018   (K bodu 7 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

schvaľuje   úpravu rozpočtu na rok 2018 

 

Uznesenie č. 13 / 2N / 2018   (K bodu 8 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

berie na vedomie  príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie 

a určenie inventarizačných komisií 

      

Uznesenie č. 14 / 2N / 2018   (K bodu 9 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

neschvaľuje   spolufinancovanie záujmovej činnosti dvoch žiakov v Centre  

    voľného času v Novom Meste nad Váhom za obdobie 9 – 

12/2018 
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Uznesenie č. 15 / 2N / 2018   (K bodu 10 Zápisnice 2N/2018) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove 

súhlasí   s vykonávaním funkcie zástupcu starostu pánom Ivanom 

Burzom 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 16/ 2N / 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Očkove    

berie na vedomie  1. správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierka za 

     obdobie 1.1.2017 – 31. 12. 2017 

2. plán konania obecných zastupiteľstiev na rok 2019 

     

V Očkove 14. 06. 2018 

Zapísala: Mária Klčová 

 

 

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

Miroslav Beňovič             Peter Cagala   Moravčík Miroslav 

starosta obce                poslanec OZ   poslanec OZ  


