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Z histórie obce
Prvá písomná zmienka je z roku 1263, kedy obec Očová patrila do Zvolenského hradného
panstva ( Pustý hrad ), ale od roku 1351 patrila k Vígľašskému hradnému panstvu,
a nachádzame ju v záznamoch pod názvami de Ochowa, in Ocyua.
Pre Očovú bolo dramatické 16.storočie – turecká invázia. Očová sa stala strategicky
významnou pre ochranu mesta Banská Bystrica. Bola vystavená tureckému plieneniu, ako aj
nárokom obrancov - cisárskych žoldnierov , ktorí neboli finančne a ani proviantne
zabezpečení.
V 17. storočí sa postavenie Očovej ešte skomplikovalo. Zostala dvojnásobne poplatnou –
jednak turkom a jednak vlastným zemepánom ( Csákyovcom a Asterházyovcom ), a navyše
bola fyzickým, ekonomickým a materiálno - technickým zázemím vojsk bojujúcich proti
reformácii (labanci) a obohacujúcim sa reformou (kuruci).
V dôsledku udalostí 16. a 17. storočí obyvatelia hromadne opúšťali svoje príbytky v nádeji
v lepší život.
Podľa dochovaných inventúrnych súpisov, ktoré sú však nekompletné z dôvodu
rozmazanosti alebo nečitateľnosti, sa v roku 1735 v obci Očová nachádzalo 35 gazdovských,
100 poddanských a 57 želiarskych gruntov, podľa sčítania obyvateľstva v roku 1869 mala
obec 2669 obyvateľov.
Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým drevorubačstvom a stolárskou výrobou,
poľnohospodárstvom a chovom hovädzieho dobytka ( v 18.storočí prináležaloVígľašskému
panstvu 1500 ks hovädzieho dobytka) a chovom oviec a kôz.
K tomu bolo prispôsobené zameranie sa obyvateľstva hlavne na spracovanie mlieka (
výroba syra ), spracovanie koží ( opasky, krpce, pastierske kapsy ), výrobu vlny a výrobu
odevov z týchto produktov ( prekrásne vyšívané plachty, kroje, tkané obrusy).
Očovania ( spisovne Očovčania ) už v druhej polovici 16.storočia boli prívržencami novej
viery- evanjelickej podľa augsburského vyznania. Základný kameň na výstavbu kostola bol
posvätený 27.11.1784 a stavba bola dokončená na sv.Trojicu v roku 1786, čomu bol aj
zasvätený. V roku 1786 postavila cirkev faru a v roku 1792 cirkevnú školu. V tomto roku bola
ku kostolu pristavená aj zvonička.
Rímsko-katolícka cirkev sa v Očovej etablovala v priebehu 17. storočia. Za polstoročie sa
jej postavenie v obci výrazne ekonomicky a spoločensky posilnilo. Pri kanonickej vizitácii
v roku 1692 bol miestny kostol, patriaci predtým evanjelikom a používaný spoločne, v rukách
katolíckej cirkvi ( z 1200 obyvateľov bolo iba 150 katolíkov).
Prvá zmienka o rímsko-katolíckom kostole je zo 14. storočia a je zasvätený Všechsvätým.
V interiéri kostola sa nachádzajú gotické fresky a časť oltára Majstra Pavla z Levoče – Smrť
Panny Márie zo 16.storočia.
Významní rodáci a obyvatelia obce : polyhistor Matej Bell Funtík, husľový virtuóz Ján
Berky Mrenica, rodina evanjelického kňaza Štefana Pilárika, Ľudovít Štefan Šenšel,
spisovateľ Ján Rob Poničan
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Profil Obce Očová
Obec Očová / ako právnická osoba/ vznikla v roku 1990 na základe zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. , po komunálnych voľbách 23. a 24. novembra 1990
ako orgán územnej samosprávy. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a tvorí jedno
katastrálne územie. Sídlom Obce je Obecný úrad Očová.
Katastrálne územie Obce Očová má rozlohu 8856 ha, zasahuje od nadmorskej výšky cca
330m až ku 1 333m, čo predstavuje výškový rozdiel 1 033m. Stred obce má výšku 400m n.m.
Očová Slovensko 48˚ 35΄ 58,866“ N a 19˚ 17΄ 15,45“ E.
Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Zvolenského okresu. Leží z časti na území
vulkánu Poľana, a z časti vo Zvolenskej kotline, podoblastí Slatinská kotlina. Nachádza sa
približne 5 km od hlavnej tepny Zvolen – Lučenec.
Rozlohou je najväčšou obcou
Zvolenského okresu, s počtom obyvateľov 2570 k 31.12.2010.
štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2001 /na počet obyvateľov 2586 /
národnosť

Slovenská
Česká
Rómska
Maďarská
Ostatné nezistené

Počet obyvateľov

2524
17
15
4
41

%

Náboženské vyznanie

97,0
0,7
0,6
0,1
1,6

Rímsko-katolícka cirkev
Evanjeliská cirkev a.v.
Nezistené

Počet obyvateľov

1 026
1086
474

%

39,68
41,99
18,33

Východná a severná časť katastrálneho územia Očovej je charakteristická najmä
bohatstvom lesov a atraktívnym tvarovaním terénu typickým pre oblasť Podpoľania . Celá
východná časť územia je súčasťou ChKO Poľana, ktorá bola v roku 1990 zaradená do siete
Biosferických rezervácií UNESCO.
Očovú charakterizujú:
- hospodárska prosperita, daná predovšetkým kvalitnou ekonomickou i sociálnou politikou
Poľnohospodárskeho družstva, ako aj ostatných hospodárskych subjektov a samosprávy,
- miestna hrdosť, prejavujúca sa v uchovávaní a rozvíjaní tradičného folklóru a rázovitého
podpolianskeho nárečia,
- komplexnosť, snaha o využívanie miestnych daností a riešenie problémov vo všetkých
oblastiach života.

3

Symboly obce : (slovo erb pochádza z nemeckého „die Erbe „ a znamená to dedičstvo)
- erb, vlajka, pečať sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúra O-45/02

V zelenom štíte zlatým rondelom zopäté tri strieborné prestence, v prvom obrátený polmesiac
s tvárou, v druhom zlatá položená osemhrotá hviezda, v treťom zlatá štvorlupeňová
slatostredá a zlatokalíšna ruža
Podkladom bola obecná pečať, pochádzajúca z konca 16. storočia. Odtlačok typária z r.1591
je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierky pečatí ( MOL
Budapest V-5: Altenburger Pecsétgyujteménye). Na pečati s kruhopisom SIGILUS
OCOVIENSIS ANNO 1591
Laické vysvetlenie erbu : ( ani heraldici presne nevedia symboly vysvetliť )
Polmesiac- vpády turkov, traduje sa povesť o turkovi, ktorý sa zaľúbil do očovanky
Kvet – štvorlístok – znak poľnohospodárstva a evanjelikov
Hviezda – šťastné znamenie

Identifikačné údaje :
Názov: Obec Očová
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová
IČO: 00 320 153
DIČ: 2021339342
Právna forma : právnická osoba
OKEČ: 75 110
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Telefónne spojenie: 045/5349069, 0918 621 064
Fax: 045/5349323
Mail: obecocova@mail.t-com.sk
Stránka www.ocova.sk
Časti obce:
Obchoditá a Holcov Majer
Zaujímavosti:
rímskokatolícky kostol s oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče
rodisko polyhistorika Mateja Bela Funtíka
pamätná izba Mateja Bella Funtíka
rodisko Štefana Pilárika, Ľudovíta Štefana Šenšela a Jána Roba Poničana
rodisko husľového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu
rodisko Jána Gašpara Hriska, prvého cimbalistu SĽUKu
športové letisko a sídlo Aeroklubu Očová
festival Očovská folklórna hruda
Remeselný dvor Očová – ponuka výučby remesiel
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Obec a jej úlohy:
Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej
území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec
môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku
založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre
trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový
rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej
kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku
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hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2010 v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
a opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje
povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy,
ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je
zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej
závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.
Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu
z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy
činností:
- inventarizáciu, kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
konečné zostatky ostatných súvahových účtov,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Starosta obce
V komunálnych voľbách 7.12. 2002 bol zvolený za starostu obce MVDr. Juraja Kubiš,
je starostom druhé volebné obdobie. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na
štyri roky.
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce;
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje
ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
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Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 2. decembra 2006. Poslanci sa volia
v 1 volebnom obvode na celé volebné obdobie, podľa počtu obyvateľov. Zastupiteľský
zbor v Očovej je zložený z 9 poslancov : Ing. Pavel Holík - člen rady, Ing. Juraj
Chabada – zástupca starostu a člen rady, Ing. Ján Pivoluska CSc .- člen rady, Ing.
Šimon Škoviera, Ing. Juraj Remeselník, Mgr. Ján Šimiak, Ing. Ján Maľa, Ing. Michal
Storoška PhD., Dušan Hancko.
Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva na štyri roky.
OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán
obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje
náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí
úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach
života
a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na
nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce
v medzinárodnom združení, určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu
a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie
predpisy, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné
právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú
účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností
a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje
čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať
obce, prípadne znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za dva mesiace, jeho zasadnutie zvoláva
a vedie starosta obce. Rokovanie zastupiteľstva je verejné a v roku 2010 zastupiteľstvo
zasadalo 7-krát a to dňa 28.1., 4.3., 27.4., 22.7., 5.8., 30.9.a 18.11.2010.
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Komisie obecného zastupiteľstva schválené uznesením č.1/2006/C
Obec rieši odborné problémy prostredníctvom 5 stálych komisií:
- komisia finančná, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít
/ predseda Ing. Michal Storoška PhD. /
- komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
/ predseda Ing. Juraj Remeselník /
- komisia ochrany verejného poriadku a sociálnych vecí
/ predseda Mgr. Ján Šimiak /
- komisia kultúry, školstva a športu
/ predseda Ing. Pavel Holík /
- komisia pre trvalo udržateľný rozvoja
/ predseda Ing. Ján Maľa /

Hlavný kontrolór:
Ing. Rudolf Šrojta, zvolený do funkcie obecným zastupiteľstvom na svojom 7.zasadnutí,
uznesením č.52/2007 zo dňa 27.9.2007na obdobie 6. rokov . V roku 2010 hlavný kontrolór
pracovala v zmysle plánu práce schváleného Obecným zastupiteľstvom.

Schválené právne normy obce Očová:
Štatút obce Očová - 2008
Vnútorný predpis č.1/2007 – Vydávanie vnútorných predpisov
Vnútorný predpis č.2/2007 - Spracovanie údajov a postupov pri vedení personálno-mzdovej agendy
Vnútorný predpis č.3/2007 – Zabezpečenie stravovania zamestnancov
Vnútorný predpis č.4/2007 – Pracovný čas zamestnancov a evidencia pracovného času
Vnútorný predpis č.5/2007 – Zásady upravujúce pracovné cesta a výplaty náhrad pri pracovných cestách
v pôsobnosti Obce Očová ( z.č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách )
Vnútorný predpis č.6/2007 – Zásady upravujúce nárok na dovolenku a jej čerpanie
Interné smernice:
Spôsob vedenia účtovníctva č.1/2010
Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory č.2/2010
Vykonanie inventarizácie č.3/2010
Smernica o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou – 2008
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce – 2008
Smernica Obce Očová na zabezpečenie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode informácií/ a zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach – 2008
Výkonný kontrolný systém – Zásady kontrolnej činnosti vykonávanej obecnou samosprávou v Obci Očová –
2008
Zásady a pravidlá rozpočtovania v podmienkach Obce Očová v zmysle zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – 2008
Pracovný poriadok Obce Očová – 2006
Organizačný poriadok Obecného úradu Očová – 2010
Prevádzkový poriadok pohrebiska - 2009
Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Očovej -2009
Rokovací poriadok a zásady práce komisie kultúry, školstva a športu pri OZ Očová -2007
Rokovací poriadok a zásady práce komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia – 2007
Rokovací poriadok a zásady práce komisie ochrany verejného poriadku a komisie sociálnej- 2007
Rokovací poriadok a zásady práce komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľských aktivít - 2007
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Očová - 2010
Kolektívna zmluva ZO Sloves pri OcÚ Zvolenská Slatina
Požiarny poriadok obce
Povodňový plán záchranných práce obce Očová
Plán obce Očová na zavedenie eura - 2008
Územný plán obce Očová - 2004 a dodatky
Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Obce Očová do roku 2007 s výhľadom
do roku do 2010
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Očová podľa platných právnych noriem

Obecný úrad
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Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce .
Zamestnanci obecného úradu k 31.12.2010:
Anna Pivolusková, samostatný referent
Janka Holíková, ekonómka
Anna Výbohová , referent na úseku evidencie obyvateľstva, matričnej a sociálnej agendy
Anna Hossová, hospodárka obce
Danka Dorotová, administratívny pracovník
Svatava Trnková, samostatný referent – organizačné oddelenie
Anna Motyčková, upratovačka
Služby v obci:
Predajňa COOP Jednota, Ul. 1.mája , SNP a Holcov Majer
Rozličný tovar- Mária Lalíková, prevádzka dom služieb
M-Market a.s. predajňa BALLA ul. SNP
Kvetinárstvo Anna Stanová 1.mája
Priemysel, Fabianyova, SNP 477
Hostinec, SNP 477
Reštaurácia, 1 mája 594
Espresso M+M, Partizánska 181/1
Kadernictvo NICOL- prevádzka dom služieb
Kaderníctvo Bridišová, ČSA 79
Darina Janková, PERON- čistiareň a práčovňa ČSA 79
CREDITINVEST s.r.o., 1.mája 21- Gazdovský dvor
RSDr.Ondrej Chabada-konzor, výroba pekárenských výrobkov, 1.mája 594
Pekáreň Chamír, prevádzka Očová
Čajovňa Čajka – Remeselný dvor
Obecné služby Očová
Eva Mullerová, Magichobby, Gagarinova 16, Očová
Slovenská pošta, a.s. pobočka Očová
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Zdravotníctvo:
MUDr. Janka Fekiačová, praktický lekár pre dospelých
MUDr. Anna Kalmárová, ambulancia pre deti a dorast
PHARMATIA-DA+JA s.r.o. – Lekáreň v zdravotnom stredisku
Priemysel:
KINS, s.r.o. SNP 325/104
Pozemkové spoločenstvo Obce Očová
Slovenský aeroklub Očová, Letisko Očová
J.L.V.Drevospol, s.r.o. prevádzka Holcov Majer
JIM – Stav, s.r.o., Partizánska a ulica 8
Stolárstvo – Ťavoda, SNP Očová
PECE, s.r.o. Očová
Výroba ČOV, Mieru Očová
a 12 prevádzok nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce
Poľnohospodárska výroba :
Poľnohospodárske družstvo Očová
a 5 prevádzok nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce

Spoločné úradovne pre viaceré obce:
Spoločný obecný úrad (SOU) bol zriadený na základe zmluvy zo dňa 27.1.2003 s účinnosťou
od 1.1.2003 na dobu neurčitú. Účastníkmi SOU je 23 obcí (mesto Zvolen, obce :
Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Dobrá Niva, Dubové, Kováčová, Lieskovec, Lukavica,
Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, Tŕnie, Turová, Veľká
Lúka, Železná Breznica, Bzovská Lehôtka, Hronská Breznica.
Spoločný obecný úrad je zriadený na zabezpečovanie úloh :
Stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
Na úseku ochrany vôd a hospodárení s nimi
Na úseku pozemných komunikácií
Na úseku ochrany drevín
Na prenesený výkon štátnej správy na obce
Sídlo : Mesto Zvolen
Námestie Slobody 22
960 01 Zvolen
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Farské úrady:
Rímskokatolícka cirkev – Farský úrad Očová
ČSA , 962 23 Očová
Evanjelická cirkev a.v. - Farský úrad Očová
1.mája 10, 962 23 Očová, tel: 5349392
Významné zborové udalosti cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.s. so sídlom v Očovej
v roku 2010:
- 14.2.2010- výročný zborový konvent,
- 1.3.2010 začatie pôsobnosti Mgr. Ireny Paľovej ako námestnej farárky,
- 27.3.2010 - seniorálny konvent Sliač,
-12.4.-22.4.2010 – oprava zvonov vo veži očovského chrámu Božieho,
- 15.4.2010 – preberanie úradu,
- 11.6.2010 - grilovačka pre dorast a mládež spolu s mládežou D.Nivy,
- 20.6.2010 - na SB poďakovanie za 22 ročnú službu sestry kantorky M.Moncoľovej,
- 25.6.2010 – grilovačka pre deti na záver šk.roka,
- 27.6.2010 – slávnosť konfirmácie,
- 3.7.2010 – výlet do Žilina pri príležitosti osláv 400-ého výročia Žilinskej synody,
- 4.7.2010 požehnanie žiakov SB koniec šk.roka,
- 7.8.2010 – maľovanie kancelárie,
- 5.9.2010 – na SB požehnanie žiakov a učiteľov zač. šk.roka a uvítanie brata kantora,
- 18.10. – 19.10.2010 výmena okien na kantorskom byte,
- 7.11.2010 – Zlatá konfirmácia,
- 21.12.2010 – vianočný koncert v chráme Božom,
- 29.12.2010 – predsilvestrovská párty pre deti a dorast

Evanjelický kostol a fara
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Výsledky komunálnych volieb v roku 2010
za obec Očová
Počet voličov v obci:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov do OZ
Počet platných hlasovacích lístkov pre starostu

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3
956
1011
161
434
533
75
434
533
75
431
524
73
432
530
73

Spolu
2128
1042
1042
1028
1035

Výsledky volieb za starostu obce:
P.č. Meno kandidáta
Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3
1
Ing. Jaroslav Dominik
116
179
45
2
Dušan Hancko
19
50
0
3
Ing. Pavel Holík
139
141
8
4
RSDr. Ondrej Chabada
114
100
20
5
Ing. Juraj Sedliačik
44
60
0

Spolu
340
69
288
234
104

Poradie
1
5
2
3
4

Výsledky volieb poslancov do obecného zastupiteľstva:
Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3
P.č. Meno kandidáta
1
Karol Budinský
135
170
61
2
Ján Čief
96
86
11
3
JUDr. Ján Debnár
62
52
8
4
Mgr. Ivana Dobrotková
29
36
6
5
Ing. Jaroslav Dominik
166
239
32
6
Mgr. Boris Fiľo
71
84
9
7
Ľubomír Golian
84
75
14
8
Dušan Hancko
101
176
1
9
RNDr. Viera Holíková
112
81
12
10
Marta Hulinová
86
82
9
11
RSDr. Ondrej Chabada
162
151
27
12
Jozef Ivanič
137
183
4
13
MVDr. Juraj Kubiš
198
254
16
14
Jozef Lalík
64
87
9
15
Mária Lenárová
50
42
7
16
Mgr. Mária Luptáková
118
170
11
17
Ing. Ján Maľa
129
109
12
18
Ing. Ján Pivoluska CSc.
199
199
11
19
Ondrej Pivoluska
62
80
14
20
Ing. Juraj Remeselník
153
191
33
21
Jozef Spodniak
42
67
4
22
Mgr. Ján Šimiak
207
254
17
23
Milota Široká
124
150
7
24
Ing. Ján Šošovička
88
112
13
25
Lenka Španová
160
178
16

Spolu
366
193
122
71
437
164
173
278
205
177
340
324
468
160
99
299
250
409
156
377
113
478
281
213
354

Poradie
6
16
22
25
3
19
18
12
15
17
8
9
2
20
24
10
13
4
21
5
23
1
11
14
7

(červenou zvýraznenou farbou sú označení zvolení kandidáti)
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Konečné zloženie zastupiteľského zboru v Očovej:
P.č. Meno,priezvisko a titul kandidáta Politická strana, nezávislý kandidát
Poslanci
1
Ján Šimiak Mgr.
SMER
2
Juraj Kubiš MVDr.
Združenie robotníkov Slovenska
3
Ján Pivoluska Ing. CSc. Nezávislý kandidát
4
Juraj Remeselnák Ing.
SMER
5
Karol Budinský
SMER
6
Lenka Španová
Združenie robotníkov Slovenska
7
Ondrej Chabada RSDr. Nezávislý kandidát
8
Jozef Ivanič
Združenie robotníkov Slovenska
9
Mária Luptáková Mgr. SMER
Starosta
1
Jaroslav Dominik Ing.
Nezávislý kandidát

Počet platných hlasov
478
468
409
377
366
354
340
324
299
340

Stred obce v lete a v zime, pohľad na katolícky kostol a základnú školu
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Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou Mateja Belu Funtíka Očová
962 23 Očová, UL.ČSA č.109/ 91, IČO 37833740
DIČ: 2021668671
Organizačné zložky: Základná škola - prenesené kompetencie:
Materská škola, Školský klub a Školské jedálne - originálne kompetencie
Zriadené: 1.7.2002 - dodatkom a 1.2.2004
Vyhodnotenie je urobené za školský rok 2009/2010 (údaje o žiakoch deťoch v MŠ do 31. 8.
2010):
Počet žiakov ZŠ : 163
1. – 4. ročník 74 (39 dievčat, 35 chlapcov)
5. – 9. ročník 89 (40 dievčat, 49 chlapcov)
Všetci 19 žiaci 9. ročníka boli k 30. 06. 2010 prijatí na stredné školy podľa toho, ako sa hlásili
na základe vlastného výberu a záujmu:
Gymnázium
3 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SZŠ
1 žiačka
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ hotel., sl. a obchodu
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
Hotelová akadémia
1 žiak
5-ročné štúdium s maturitou
SŠ – OA
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SŠ dopravná
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SŠ rôzne
8 žiakov
3-ročné študijné odbory
V školskom klube: 33 žiakov 1. – 4. ročníka
Počet stravníkov v ZŠ: 101 žiakov
25 zamestnancov ZŠ
16 cudzích stravníkov z obce
27 klientov DSD
5 zamestnancov DSD
Krúžky:

futbalový
Ján Šimkovič
folklórno-tanečný
Viera Šimkovičová
žurnalistický
Emília Petrochová
vyšívanie krivou ihlou
Mária Hulinová
práca s počítačom
Mgr. Katarína Valocková
požiarnický
Dušan Hancko st.
chovateľský
Ondrej Jombík
včelársky
Ing. Juraj Stankovič
tvorivé dielne
Ing. Bibiána Pivolusková, Ing. Viera Úreková
V krúžkoch spolu pracovalo 199 žiakov, 131 žiakov odovzdalo na krúžkovú činnosť
vzdelávací poukaz. Vo futbalovom a folklórno-tanečnom krúžku pracovali aj žiaci z iných
škôl, ktorí pre krúžkovú činnosť odovzdali vzdelávací poukaz. Niektorí žiaci školy pracovali
v 2 krúžkoch.
Úspechy žiakov:
Benjamín Rudík (4. roč.) – úspešný riešiteľ okresného kola matematickej Pytagoriády
Marko Pavlík (5. roč.) - úspešný riešiteľ okresného kola matematickej Pytagoriády
- úspešný riešiteľ okresného kola matematickej olympiády Z5
Ľuboslav Halama (5. roč.) - úspešný riešiteľ okresného kola matematickej Pytagoriády
- 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády Z5
Tomáš Chabada (6. roč.) – 4. miesto v okresnom kole matematickej Pytagoriády
Katarína Sládičeková (9. roč.) – úspešná riešiteľka okresného a krajského kola
matematickej olympiáda
Kristína Bohušová (2. roč.), Lenka Halamová (3. roč.), Lucia Halamová (3. roč.),
Alexandra Mruškovičová (3.roč.), Miriam Sásová (3.roč.), Radka Krieková (3. roč.),
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Šimon Šiímkovič (3. roč.), Kristínha Jasová (3. roč.), Ľuboslav Halama(5. roč.) = úspešní
riešitelia celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN
Simona Bažíková (7.roč.) – 3. miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka
Tomáš Chabada (6.roč.) – 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
Laura Pavlíková, Ivana Pivolusková, Katarína Sládičeková (všetky 9. roč.) =
2. miesto celoslovenskej súťaži Pamätníky SNP (98 zúčastnených škôl SR).
Starší žiaci – 2. miesto v okresnej súťaži v malom futbale žiakov základných skôl
Kultúrne podujatia a reprezentácia školy:
Prezentácia „Kamaráti a ja“ na okresnej Detskej konferencii v Týždni boja proti
drogám vo Zvolene (účasť všetkých škôl okresu Zvolen)
Programy na akadémie a kultúrne podujatia v obci
Vystúpenie DFS Poľana:
Liečebný dom Marína Kováčová (bezplatné vystúpenia pre pacientov)
Zabíjačkové hody Lieskovec – vystúpenie v pásme kultúrnych programov
(marec 2010)
XIII. nesúťažná prehliadka detských folklórnych súborov v Očovej
s medzinárodnou účasťou (jún 2010)
Medzinárodný folklórny festival v Hriňovej (jún 2é10)
VII. OFH (august 2010)
Dni ÚĽUVu Bratislava – Bratislavské kultúrne leto (august 2010)
Vianočné koncerty Bratislava – Rusovce, Bratislava – Incheba (december
2010)
Materská škola: Počet zapísaných detí:
59 – z toho 22 predškolákov
Počet oddelení:
3
Počet stravníkovv J-MŠ: 54 detí a 8 zamestnancov MŠ
Podrobnejšie informácie sú v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský
rok 2009/2010, ktorá je zverejnená na webovej stránke obce v časti Školstvo.

Divadelné predstavenie ZUŠ Očová
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Základná umelecká škola Očová - originálna kompetencia
962 23 Očová, UL.SNP 112, IČO: 37833740 DIČ: 2021675458
Zriadená: 1.7.2002- dodatkom, 17.4.2007- dodatkom
Počet žiakov: 253
V individuálnej forme vyučovania: 88 žiakov
V skupinovej forme vyučovania: 165 žiakov
Odbory:
Hudobný odbor – vyučuje sa hra na nástrojoch – klavír, keyboard, husle, viola, kontrabas,
gitara, zobcová flauta, saxofón, akordeón, cimbal, spev. Hudobný odbor navštevuje spolu 88
žiakov, z toho 10 žiakov v štúdiu pre dospelých.
Tanečný odbor – vyučuje sa prípravné štúdium I a II, tanečná príprava, tanečná prax,
klasický, ľudový, moderný a džezový tanec. Spolu navštevuje tanečný odbor 97 žiakov.
Výtvarný odbor – v rámci výtvarného odboru absolvujú žiaci nasledujúce techniky: kresba,
maľba, grafika, dekoratívne techniky, modelovanie a práca s hlinou. Výtvarný odbor
navštevuje 54 žiakov.
Literárno-dramatický odbor – vyučuje sa dramatika, umelecký prednes, pohyb a práca
v súbore. Odbor navštevuje 14 žiakov.
Činnosť školy v roku 2010
Výsledky súťaží žiakov
Literárno-dramatický odbor
Regionálna prehliadka dramatickej tvorivosti Krupina, 1. miesto
Krajská súťaž LDO Žiar nad Hronom, 1. miesto
Celoslovenská prehliadka Zlatá priadka Šaľa
Hudobný odbor
Zlatá struna – oblastná sláčiková súťaž v Detve, 1. miesto, K. Tučeková
Husľová súťaž – Brezno, 3. miesto, R. Pázmányová
Okresné kolo Hnúšťanský akord Zvolen, 2. miesto v I. kategórii a 2. miesto v II. kategórii
Verejné podujatia organizované inými inštitúciami
Slávik Slovenska 2010 Zvolen
Deň matiek – akadémia ZŠ Vígľaš
Vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek v spolupráci so ZŠ s MŠ v Očovej
Divadelný festival v Brezne
Očovská pesnička
Vianočný koncert v Katolíckom kostole v Očovej
Tvorivé dielne, Remeslený dvor Očová
Veľkonočný jarmok, Remeslený dvor Očová
Spolupráca ZUŠ pri organizovaní Letného tvorivého tábora v spolupráci s OÚ Očová, ZŠ
s MŠ M. B. Funtíka, Remeselným dvorom a p. Evou Müllerovou.
Spolupráca ZUŠ pri tvorbe programu detských folklórnych súborov na OFH 2010
Verejné koncerty a podujatia organizované školou
Polročný koncert ZUŠ v Očovej
Premiéra literárno-dramatického odboru s hrou pod názvom „Prorok Rak“
Koncerty pri príležitosti ukončenia šk. r. 2009/2010 v Očovej a vo Zv. Slatine
Koncert pri príležitosti 15. výročia založenia ZUŠ v Očovej
Vianočné vystúpenie pre Domov dôchodcov v Očovej a vo Zvolenskej Slatine
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Domov seniorov Dolinka – originálna kompetencia
Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb pre dospelých Očová
962 23 Očová, UL.ČSA 67/57 IČO: 45021813 DIČ: 2022635912
Zriadený: 1.5.2008, dodatok 10.10.2008

SPRÁVA o činností Domova seniorov Dolinka za rok 2010
Rok 2010 znamenal pre naše sociálne zariadenie hlavne stabilizáciu vo všetkých činnostiach, ktoré
sociálne zariadenie na základne všeobecne platných právnych noriem musí vykonávať. Takáto stabilizácia je
veľmi dôležitým faktorom správneho fungovania pre každé nové sociálne zariadenie.
Druhý rok prevádzkovania zariadenia znamená pre každú novovytvorenú organizáciu úbytok
entuziazmu, nadšenia z novej práce, v novom prostredí. Stabilizácia riadiacich procesov, ale aj ostatných
činností je preto veľmi dôležitým faktorom vo vývoji každej organizácie. Dôležitým prvkom stabilizácie nového
zariadenia bolo aj poskytnutie dotácie na prevádzku zariadenia zo štátneho rozpočtu na základe Uznesenia vlády
č. 203/2010 Z.z. čo prispelo k šetreniu rozpočtových prostriedkov obce. Ekonomická stabilita nám umožnila
plne sa venovať nášmu poslaniu a rozvíjať sociálnu prácu v prospech našich klientov.
V roku 2009 naše sociálne zariadenie prijalo strategické rozhodnutie o aplikácii systému manažérstva
kvality ISO 9001 : 2008. Certifikát kvality ISO 9001:2008 sme sa rozhodli získať pre zvýšenie úrovne
poskytovania sociálnych služieb v Domove seniorov Dolinka a v roku 2010 sme certifikát kvality ISO
9001:2008 úspešne obhájili v recertifikačnom procese 19. októbra 2010. Jedným zo strategických materiálov
systému manažérstva kvality bolo prijatie Cieľov kvality do roku 2010 v Domove seniorov Dolinka. Súčasťou
tohto dokumentu boli prijaté úlohy zamerané na dosahovanie týchto cieľov v domove:
• Sociálne služby poskytovať a rozvíjať v súlade s najnovšími trendmi v poskytovaní sociálnych
služieb doma a vo svete.
• Vypracovať Individuálny rozvojový plán pre každého klienta domova.
Tieto úlohy sa nám podarilo splniť a naša činnosť na úseku sociálnych služieb sa sústredila na realizáciu
Individuálnych plánov rozvoja osobnosti obyvateľov domova. Individuálne plány rozvoja osobnosti klientov
nám slúžia na lepšie spoznávania, mapovanie potrieb každého jedinca v súlade s jeho možnosťami. Zároveň sa
prostredníctvom získaných informácií snažíme zistiť očakávania klienta o živote, práci a činnosti v domove. Na
základe takto získaných informácií sa snažíme nastaviť pre našich klientov individuálny program, ktorý by
vyhovoval ich naturelu, zvyklostiam z domáceho prostredia, zdravotnému stavu.
V roku 2010 sa stabilizoval stav klientov v zariadení a upravil sa aj stav v poradovníku čakateľov na sociálnu
službu. V priebehu roku 2010 sme oslovili všetkých žiadateľov v poradovníku listom o zmenách v zákone,
potrebe predložiť posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Listom sme žiadateľom
v poradovníku oznámili, že všetci ktorí takýto posudok nepredložia budú s poradovníka vyradení. V súčasnosti
vedie Domov seniorov Dolinka poradovník s priemerným počtom žiadateľov 10 – 10 občanov z Očovej
a blízkeho okolia.. Stav zamestnancov sa nám podarilo doplniť na požadovanú úroveň v súlade so zákonom
o sociálnych službách a to čo sa týka štruktúry, kvalifikačných predpokladov tak aj stanoveného počtu podľa
prílohy č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V priebehu roka 2010 sa počet obyvateľov
zariadenia pre seniorov aj domova sociálnych služieb zvýšil nad schválenú kapacitu. Táto situácia vznikla
riešením ťažkej sociálnej situácie niektorých obyvateľov obce Očová, ktorých sme boli nútení bezodkladne
prijať do zariadenia pretože si to vyžadoval ich zdravotný stav a nepriaznivá sociálna situácia. Tento stav
pretrváva dodnes. V priebehu roku 2010 sme mali v domove dve úmrtia klientov. V obidvoch prípadoch sa
jednalo o osoby vo veľmi ťažkom zdravotnom stave a vysokom veku. Ku koncu roka 2010 bolo z 18
obyvateľov domova sociálnych služieb 15 obyvateľov v VI. stupni odkázanosti, traja obyvatelia v V. stupni
odkázanosti. V zariadení pre seniorov bolo koncom roka 2010 umiestnených 9 obyvateľov (všetci obyvatelia
boli z obce Očová). Všetci obyvatelia boli do konca roka prehodnotení sa stanovením stupňom odkázanosti,
pričom boli štyria obyvatelia v stupni odkázanosti IV., traja obyvatelia mali stanovený stupeň odkázanosti III.,
jeden obyvateľ mal stanovený stupeň odkázanosti VI. a jedna obyvateľka mala stanovený stupeň odkázanosti II.
K 31.12.2010 je v domove sociálnych služieb umiestnených štrnásť obyvateľov so stupňom odkázanosti VI,
u ktorých je diagnostikované zdravotné postihnutie a to najmä Parkinsonova choroba, schizofrénia,
Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu. Aby sme mohli zabezpečiť kvalitné služby pre týchto klientov
do budúcnosti uvažujeme o vytvorení špecializovaného zariadenia v zmysle ustanovenia § 39 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

1.1
Počet klientov
Stav klientov v zariadení pre seniorov za rok 2010 priemerne 11
v domove sociálnych služieb za rok 2010 priemerne 16
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1.2
Počet zamestnancov
V zariadení pracovalo k 31.12.2010 12,6 zamestnancov. Z toho:
Riaditeľ
1 x ako garant poskytovaných soc. služieb
Sociálna pracovníčka
1 x sociálna práca, administratívne činnosti
Pracovník soc. rehabilitácie
1 x sociálna rehabilitácia, vedenie registratúry
Ekonóm/účtovník
1 x mzdová a ekonomická agenda, administratívne činnosti
Zdravotný personál
1 x hlavná sestra
6 x opatrovateľka
Technický personál
1 x upratovačka
1 x výdaj stravy
Ostatné obslužné činnosti zabezpečujeme s pomocou zamestnancov obecného úradu.
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Správa o sociálnej činnosti v Domove seniorov Dolinka za rok 2010

1.

ČINNOSŤ V PROSPECH KLIENTOV ZARIADENIA:
Prvý štvrťrok bol činorodý na akcie usporiadané naším domovom pre všetkých
obyvateľov, vrátane imobilných. Obyvatelia nášho zariadenia sa radi zapájali do
pripravovaných programov nielen podľa aktuálneho týždenného plánu sociálnych činností,
ale aj ich individuálnych záujmov, podľa fyzických a duševných schopností.

1.1.1. Záujmové aktivity v DD a DSS:
a) Kultúrne:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Január sme začali vítaním Nového roka. Prišli nám vystúpiť deti zo Základnej školy
v Očovej a Vígľaša.
Oslávili sme príchod Troch kráľov.
V marci sme si urobili „ MDŽ „, každá žena dostala kvietok, trochu sme si
zaspomínali, ako tento sviatok vznikol a ako sa oslavoval v minulosti.
Nastal čas Fašiangov. Klienti si napiekli šišky, uvarili si čaj, zahrala hudba a zábava sa
mohla začať.
Prvý máj , 9. máj a Deň matiek sme si s klientmi pripomenuli pri pesničkách, ale
hlavne na „Guľášovom posedení“. Naše pozvanie prijali zamestnanci Obecného
úradu, riaditeľka ZŠ a predseda Poľnohospodárskeho družstva v Očovej,
Remeselného dvora.
V máji sme sa zúčastnili rytierskych hier na Pustom hrade. Klientom sa veľmi páčilo.
Bol tam zabezpečený zaujímavý program, vyskúšali si ako sa razili mince, videli
ukážku rytierskeho súboja a prezreli si celý hrad.
V máji ku nám do Domova seniorov zavítala aj ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny pani Tomanová Viera, ktorá si prezrela naše zariadenie a zodpovedala na
zvedavé otázky klientov .
Juniáles v Krupine
V rámci kultúrnych akcií navštívili aj vystúpenia detských folklórnych súborov,
Folklórny festival „ Očovská hruda „. Zúčastnili sa súťaže vo varení bryndzových
halušiek v Detve.
Návšteva vianočného koncertu v Evanjelickom kostole a.v.

b) Športové:
Prvé jarné lúče klientov vylákali na terasu, na ktorej radi trávia voľné chvíle a ešte sme:
•
•
•
•
•

Organizovali individuálne prechádzky do prírody a blízkeho okolia spojené so zberom
liečivých rastlín.
Hry s loptou pre imobilných obyvateľov
Pohybové cvičenia a terapia s dôrazom na uvoľnenie zatuhnutého svalstva
Rehabilitácia pohybového ústrojenstva za pomoci použitia zdravotníckorehabilitačných pomôcok (cvičenie na stacionárnom bicykli, masážnom páse a na FITloptách).
Pravidelné ranné rozcvičky celého tela
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c) Pracovné:
Tieto aktivity sa uskutočňujú individuálne ako aj skupinovo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zber prírodného materiálu
Práca s muškátmi
Kreatívna práca s papierom
Pečenie ťahaných štrúdlí, jablkových koláčov, čajového pečiva, škvarkovníkov
Sušenie liečivých rastlín
Decoupage a výroba vrecúšok na sušenú levanduľu
Kreslenie a vymaľovávanie kvetov
Práca s omaľovánkami
Výroba ozdobných vianočných pozdravov

d) Individuálne
Aktivity sú zamerané v rovine relaxu, uvoľnenia, postrehu a aktívneho odpočinku na báze
individuálnych želaní jednotlivých obyvateľov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posedenie pri káve, čaji s besedou na aktuálnu tému
Kreslenie
Spoločenské hry – človeče nehnevaj sa, domino, pexeso, mozaiky
Štrikovanie, háčkovanie
Počúvanie rozhlasu
Čítanie kníh a časopisov
Lúštenie krížoviek
Spievanie a počúvanie hudby
Skladanie kociek
Sledovanie TV
Prechádzky v okolí DD a DSS
Individuálne rozhovory s obyvateľmi

e) Účasť na spoločenskom živote a výlety
Preferované na spoznávanie blízkeho aj vzdialenejšieho okolia a na zoznamovanie so
zariadeniami sociálnych služieb v našom regióne.
•
•
•
•
•

Návšteva Pustého hradu
Návšteva „ Očovskej folklórnej hrudy „
Pracovná brigáda na skrášľovanie okolia DD a DSS
Návšteva zariadenia DD a DSS v Detve
Návšteva rôznych minerálnych prameňov v okolí spojená s načerpaním minerálky pre
všetkých klientov zariadenia

f) Ďalšia sociálna práca v zariadení:

• Pamäťové hry podľa pokynov
• Besedy a rozhovory na tému: „Apríl – mesiac lesov“, „Správna životospráva“,
„ Príroda a jej vplyv na človeka“, „Máj – lásky čas, Význam príjmu tekutín pre ľudský
organizmus vo vyššom veku“, „Únik moču – Inkontinencia“ a iné

•
•
•
•
•
•

Historický kalendár – historické udalosti v daný deň
Počúvanie CD (ľudová hudba, relaxačné CD, rozprávky)
Filmotéka – sledovanie filmov na želanie z videa.
Opakovanie a spoznávanie liečivých rastlín – z atlasu
Biblioterapia – zvyšovanie úrovne vedomostí z rôznych vedecko – spoločenských
oblastí
Informovanie obyvateľov o kultúrno – spoločenskom dianí v Banskobystrickom
regióne a na Slovensku
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2. ČINNOSŤ
V
PROSPECH
A V PROSPECH ZARIADENIA:
V PROSPECH ZAMESTNANCOV
•
•
•

•

ZAMESTNANCOV

V ZARIADENÍ

Zamestnancom bolo umožnené ďalšie vzdelávanie a zúčastňovanie sa seminárov
a školení pre ich ďalší osobný a profesijný rast:
Opatrovateľky, sociálne pracovníčky a zdravotné sestry absolvovali supervíziu.
Ekonómka a účtovníčka DD a DSS sa zúčastnila na rôznych seminároch ohľadne
účtovníctva
Zdravotná sestra sa zúčastnila na seminároch pod názvom: „Ľudská dôstojnosť“, „
Komunikácia so seniormi“, „Skleróza multiplex“ a ďalšie.

V PROSPECH ZARIADENIA
•
•
•
•
•
•
•

Svojpomocné upratovanie a zariaďovanie všetkých priestorov DSS v spolupráci
zamestnancov a obyvateľov
Vysadenie muškátov, surfínií, žeruchy a okrasných drevín
Vy sádzanie a starostlivosť o priesady paradajok, papriky
Bežná údržba a opravy
Namontovanie hojdačky na terase
Zastrešenie prístrešku pre osobný automobil
Starostlivosť o andulky, ktoré sme dostali darom

3. PROBLEMATIKA SOCIÁLNEJ PRÁCE V ZARIADENÍ:
Problémy z minulosti pretrvávajú a sú predovšetkým v nasledovných oblastiach:
•
•
•

Malé alebo chýbajúce priestory na voľnočasové aktivity a ergoterapiu.
Chýbajúce priestory na relaxačné a rehabilitačné cvičenia.
Nedostatočné priestory na tvorivé dielne

4. RACIONALIZAČNE OPATRENIA:
•
•
•
•

Upevňovanie spolupráce a väzieb s rodinou, priateľmi našich obyvateľov.
Budovanie partnerstiev medzi ďalšími ZSS
Pokračovanie vo
využívaní kvalitných, progresívnych, funkčných a dostupných
sociálnych služieb rešpektujúce a napĺňajúce individuálne potreby obyvateľov.
V budúcnosti budeme iniciovať u starostu obce vybudovanie priestorov na rôzne aktivity
spojené s rehabilitáciou, ergoterapiou, tvorivých dielní, ako aj priestorov na liečebný
telocvik.

Ministerka PSVaR SR Viera Tomanová na návšteve v DSD Očová
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Vlastná príspevková organizácia s právnou
subjektivitou
Obecné služby, SNP 402/105, 962 23 Očová
045/5349668, 0917200425
osocova@mail.t-com.sk, www.ocova.sk
Stručný prehľad aktivít Remeselného dvora za rok 2010
- Výstava Detvianska umelecká kolónia (DUK) – stála expozícia s obmenou autorov – obrazy,
drevorezby – august 2009 – január 2010.
- Výstava obrazov a samorastov – p. Bobek, občan Očovej – august 2009 – január 2010.
- Stála výstava nástrojov a pomôcok na remeslá (krosná vyšívacie rámy, kolovraty a pod.).
- Vernisáž – fotografie z Austrálie, N. Zélandu, Hongkongu, Vietnamu, Filipín – Ing.
Richtárechová – november 2009 – január 2010 – vernisáž pri otvorení čajovne (cca 100 ľudí).
- Počítačový kurz pre seniorov – december 2009 – máj 2010 – 2x týždenne (15 ľudí). Prostriedky
získané z projektu nadácie Orange.
- Stretnutie dôchodcov mikroregiónu Hučava-Zvolensko 15. január 2010
- Šitie krojov –stála služba.
- Projekt „Komunitné centrum v Očovej“ február – apríl 2010 – 1-2x týždenne (cca 15 ľudí).
Prostriedky získané z projektu z Úradu vlády .
- MŠ pri ZŠ M.B.Funtíka v Očovej exkurzia – ľudové remeslá – tkanie, vyšívanie krivou ihlou,
šitie krojov – 9.2.2010.
- Fašiangové stretnutie detí z MŠ pri ZŠ M.B.Funtíka s rodičmi – kultúrny program – 16.2.2010.
- Školenie ekonomických programov – Ing. Ballek – recipročne zdarma inštalácia programu –
18.2.2010.
- SZPB – výročná schôdza – 21.2.2010.
- Vernisáž výstavy – II. Svetová vojna – 21.2.2010, expozícia 21.2. – 18.3.2010.
- Jednota dôchodcov – hodnotiaca schôdza 26.2.2010.
- Hasičský zbor – výročná schôdza – 27.2.2010.
- Tvorivé dielne – Servisné centrum Detva – 3.3.2010 (17 ľudí).
- Exkurzia 8. a 9. Ročníka ZŠ M.B.Funtíka na výstave k 65. výročiu SNP – cca 60 žiakov
(odborný výklad p. Babicová – Osvetové stredisko Detva, p. Hancko – názorné ukážky) –
8.3.2010.
- 19.3.2010 – stretnutie s nezamestnanými – Centrum zamestnanosti obč. združenie Podpoľanie –
účasť cca 6 nezamestnaných.
- 22. – 27.3.2010 tvorivé dielne pre žiakov ZŠ, ZUŠ – Očová, Zvolenská Slatina.
- 27.3.2010 veľkonočný jarmok – predaj výrobkov vyrobených počas tvorivých dielní.
- 9.4.2010 – stretnutie s nezamestnaným – Centrum zamestnanosti obč. združenie Podpoľanie.
- 13.4.2010 – tvorivé dielne ZŠ M.B.Funtíka v Očovej.
- 16.4.2010 – stretnutie s nezamestnanými – Centrum zamestnanosti obč. združenie Podpoľanie.
- 20.4.2010 – tvorivé dielne – integrovaní žiaci ZŠ.
- 22.4.2010 – tvorivé dielne ZŠ.
- 28.4.2010 – Deň zeme – žiaci MŠ a ZŠ M.B.Funtíka, Marius Pedersen a.s.
- 30.4.2010 – stretnutie s nezamestnanými – Centrum zamestnanosti obč. združenie Podpoľanie.
- 3. – 7.5.2010 – kurz vyšívania krivou ihlou (5 účastníkov).
- 4.5.2010 – tvorivé dielne p. Mullerová.
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-

-

-

5.5.2010 – tvorivé dielne ZŠ (deti zo sociálne slabších rodín).
7.5., 14.5., 21.5.2010 – Centrum zamestnanosti OZ Podpoľanie – stretnutie s nezamestnanými
v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie“.
14.5.2010 – ZŠ s MŠ M.B.Funtíka – vernisáž výrobkov.
18.5.2010 –Tvorivé dielne.
21.5.2010 – predvolebné stretnutie ZRS.
Výstava DUK – Výber z diela – p. Šufliarsky.
Výstava „Umenie zblízka“ – vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy – ZŠ Očová.
Centrum zamestnanosti OZ Podpoľanie – stretnutie s nezamestnanými v rámci projektu
„Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ – individuálne stretnutia, termíny sú dohodované
operatívne podľa požiadaviek prípadne pracovných ponúk.
8.6.2010 – návšteva maďarskej delegácie – zámery v oblasti rozvoja tradičných remesiel,
plánovaných projektov – bioplynová stanica, vodná elektráreň pre KRD.
8.6.2010 – Tvorivé dielne.
Vernisáž výrobkov ZUŠ Zvolenská Slatina a Očová – p. Široká (výstava počas celého mesiaca).
15.6.2010 – Tvorivé dielne.
Stretnutia Komunitného centra – 1x do týždňa – práca s počítačom.
Výstava Vôňa dymu a ihličia – putovanie za kúzlom lesných železníc – Jiří Junek.
12. – 16.7.2010 Letný detský tvorivý tábor.
Centrum zamestnanosti OZ Podpoľanie – stretnutie s nezamestnanými v rámci projektu
„Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ – individuálne stretnutia, termíny boli dohodované
operatívne podľa požiadaviek prípadne pracovných ponúk.
Stretnutia Komunitného centra – 1x do týždňa – práca s počítačom.
Príprava aktivít počas OFH.
9. -13.8.2010 – Letný detský tvorivý tábor.
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Aktivity počas OFH:
- Výstava Vôní dymu a ihličia – putovanie za kúzlom lesných železníc – do konca augusta.
- Vernisáž výstavy – domáci tvorcovia – 14.8.2010 Ing. Pavlíková, p. Válková, p. Kubiš.
- Jarmok remesiel – drevorezba, tkanie, vyšívanie, výroba črpákov, výroby fujár, práca s hlinou,
maľovanie na hodváb – 14.8.2010.
- Škola hry na fujare – 14.8.2010.
- Škola tanca – 15.8.2010.
- Ľudová veselica so živou hudbou – 14.8.2010.
- Krása v odeve ukrytý – výstava krojov a ich súčastí počas trvania OFH 2010

-

29.8.2010 oslavy výročia SNP, cca 60 ľudí.
30.8.2010 prenájom miestností – Komunálna poisťovňa, ponuka produktov.
V priebehu mesiacov október – november 2010 – stretnutia strany Smer.
19.12.2010 – vyhodnotenie 7. ročníka OFH 2010.
22.11.2010 – Schôdza odborovej organizácie.
11/2010 – 03/2011 – prebiehajú 1x týždenne zdravotné cvičenia na chrbticu s rehabilitačnou
zdravotnou sestrou p. Nôžkovou.
11. a 12.12.2010 – stretnutie milovníkov čaju – Očovský Slnovrat (cca 50 ľudí).
16.12.2010 – koncoročné stretnutie pracovníkov obce Očová.
17.12.2010 – stretnutie dôchodcov mikroregiónu Hučava-Zvolensko
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KULTÚRA
Z činnosti Zboru pre občianske záležitosti
V roku 2010 sme uskutočnili nasledovné obrady v počte 15
- uvítanie detí do života individuálne a spoločné
- jubilejné sobáše
- vítanie prváčikov
- rozlúčka s deviatakmi z príležitosti ukončenia povinnej školskej dochádzky
- Deň učiteľov
- Deň žien
- prijatie darcov krvi
- občianske pohreby
- Mesiac úcty k starším
- prijatie členov FS Očova

Oslava 100-vky našej občianky p. Katarína Šumná z Očovských Brezín

Správa Obecnej knižnice v Očovej za rok 2010
Obecná knižnica v Očovej ako kultúrno-spoločenská inštitúcia bola v roku 2010
sprístupnená používateľom každý pracovný deň päť hodín denne. Jej hlavnou úlohou
okrem uchovávania, sprístupňovania a obnovovania knižničného fondu je samotný
výpožičný systém. Neodmysliteľnou službou knižnice v dnešnej dobe je i poskytovanie
internetových služieb, ktoré naša knižnica poskytuje od roku 2007 na základe
schváleného projektu „Internetizácia knižníc“.
Knižnica v roku 2010 dostala od svojho zriaďovateľa na nákup nových kníh a časopisov
7 597,62 €, poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR predstavovala 400,00 €
v rámci vypracovaného projektu „Doplnenie knižničného fondu novou literatúrou“. Za
uvedené finančné čiastky sa do knižnice kúpilo 121 nových kníh. Knižný dar v tomto
roku predstavoval 8 nových kníh, za čo sme darcom nesmierne vďační. Knižnica
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odoberá tri druhy časopisov: Slovenku, Život a Môj dom, ktoré
vypožičiavanie čitateľom.

taktiež slúžia na

K 31.12.2010 mala knižnica vo svojom fonde 7383 kn. jednotiek, z toho 4210 kn.
jednotiek je spracovaných automatizovane v programe KIS MaSK.
V roku 2010 sme evidovali 259 používateľov, z toho 124 detí do 15 rokov.
Knižnica v roku 2010 uskutočnila 5928 absenčných a prezenčných výpožičiek, čo je o
891 výpožičiek viac ako v roku 2009. Knižnicu navštívilo 5 718 používateľov, z toho bolo
3 103 čitateľov a 2 615 používateľov internetu.
Okrem výpožičného systému knižnica realizuje i kultúrne a vzdelávacie podujatia pre
žiakov základnej a materskej školy. Tieto podujatia sa konajú počas celého školského
roka. Zvýšenú návštevnosť registrujeme v Týždni slovenských knižníc, ktorý je
vyhlásený Slovenskou asociáciou knižníc na Slovensku v mesiaci marec. V tomto týždni,
ktorý bol od 22. do 26.03.2010 knižnica pripravila pre žiakov základnej a materskej
školy kultúrne podujatia - besedy, kvízy, rozprávkové popoludnia, umožnila exkurzie
do svojich priestorov.
25.03.2010 sme sa zapojili do projektu „Čítajme si...2010“, v ktorom sa knižnice na
Slovensku snažia prekonať rekord o „Najpočetnejší detský čitateľský maratón“.
Maratónu sa zúčastnilo 83 žiakov základnej školy.
O knihe sa hovorí, že je najlepší priateľ človeka. Pre každého znamená niečo iné.
Niektorí ju považujú za zdroj informácií a múdrostí, pre iných znamená silu premeniť
zlú náladu na dobrú a dobrú na ešte lepšiu. Mnohým pomáha rozvíjať fantáziu,
predstavivosť a v neposlednom rade núti čitateľov rozmýšľať.
Kniha - je zdroj poznania a oddychu
- je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas.
A preto si to pekné, čo máme v knižnici, chráňme a zveľaďujme!
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Správa o podujatiach v Kultúrnom dome Očová za rok 2010
Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Jeho sídlo je v centre obce vedľa
obecného úradu. Slúži v prvom rade na prezentáciu kultúry - nehmotného dedičstva
našich starých otcov a materí, klenotnice ľudovej tvorby, ktorú každý z nás dostáva do
vienka od svojich blízkych už od svojho narodenia. Je len na nás, aby sme to krásne
prezentovali a ďalej uchovávali pre budúce generácie.
V kultúrnom dome sídli obecná knižnica, kino Osveta a základná umelecká škola.
Kino sa premieta 3 krát do mesiaca, z toho je jedno detské predstavenie. V roku 2010 sa
premietlo 30 filmov. Vstupné na predstavenia je 2,00 €. Kino navštívilo 742 divákov, čo
je v priemere 25 divákov na jedno predstavenie. Najväčší záujem je o detské animované
filmy.
V kultúrnom dome sa v roku 2010 konali tieto podujatia: zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
akadémie žiakov základnej a umeleckej školy, karnevaly, predajné akcie, prezentačné akcie,
predvolebné mítingy, zábavy,
skúšky folklórneho súboru Očovan, ľudovej hudby
a divadelného ochotníckeho súboru „Pilindoš“. Skúšky sa konajú minimálne dvakrát do
týždňa.
* 27. januára sa konalo verejné zhromaždenie občanov k výstavbe Bioplynovej stanice
v Očovej. Zúčastnilo sa ho cca 100 občanov.
* Počas „Fašiangov“ 17. februára sa konal v kinosále karneval žiakov základnej školy.
Deti prezlečené do masiek od výmyslu sveta sa tešili nielen z výhier, ale ich dobrá nálada
sa ukázala i na spoločnej zábave – diskotéke, ktorú si naozaj všetci užili.
* 7. marca pri príležitosti Osláv 65. výročia oslobodenia našej obce sa konala
v kultúrnom dome premiéra divadelnej hry „Verná nevera“ v podaní miestneho
divadelného ochotníckeho súboru „Pilindoš“. Premiéra sa konala pred vypredaným
hľadiskom, nakoľko súbor má v obci veľmi dobré meno a ich vystúpenia si naši
obyvatelia nenechajú ujsť. Svedčia o tom i dve reprízy, ktoré boli 14. a 27. marca.
Reprízy si prišlo pozrieť cca 380 divákov. Okrem toho sa súbor prezentoval 3 krát
i v okolitých dedinách.
* Cez víkend 20. a 21. marca Podpolianske osvetové stredisko Zvolen spolu s FZ Očovan
v rámci zachovávania kultúrneho dedičstva uskutočnilo nahrávanie folklórnych zvykov,
tancov, spevov na DVD nosič.
* 24. marca sa konal v kultúrnom dome výchovný koncert pre cca 130 žiakov základnej
školy.
* 28. marca sa konala v sále kultúrneho domu výročná členská schôdza Pozemkového
spoločenstva obce Očová.
* 29. maca sa predstavili so svojou hrou „Prorok rak“ na motív slovenskej ľudovej rozprávky
Pavla Dobšinského žiaci základnej umeleckej školy – odboru literárno-dramatického.
Predstavenie si prišlo pozrieť 150 divákov.

* Pri príležitosti Osláv 65. výročia oslobodenia našej vlasti a Dňa matiek sa v kultúrnom
dome pred zaplneným hľadiskom predstavili žiaci materskej školy, základnej školy
a základnej umeleckej školy. Program bol venovaný okrem mamám, starým mamám,
tetám aj všetkým obyvateľom našej obce.
* Pri príležitosti rúcania hlavnej máje dňa 29. mája sa folklórny súbor Očovan z dôvodu
nepriaznivého počasia predstavil s krátkym kultúrnym programov v sále kultúrneho
domu..
26

* MO MS v Očovej spolu s MO MS vo Zvolenskej Slatine zorganizoval pre žiakov troch
základných škôl – Očová, Zvolenská Slatina a Vígľaš dňa 30. mája vedomostnú súťaž
pod názvom „Detský milionárik“. Žiaci boli na súťaž veľmi dobre pripravení o čom
presvedčili skvelými výsledkami. Za vynikajúce výkony žiakom zatlieskalo cca 200
vďačných divákov.
* 4. júna sa konal 12. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov. Už
tradične sa ho zúčastnili 4 detské súbory. Žiaci vystupovali pre zaplneným hľadiskom.
* Cez víkend 5. a 6. júna využila spevácka zložka FS Očovan sálu na nahrávanie nového
dvoj CD pod názvom „Očovské klenoty“. Vydanie dvoj CD slúži k uchovaniu starých,
možno už aj zabudnutých ľudových piesní.
* 9. júna v rámci akadémie sa prezentovali žiaci ZUŠ Očová a Zvolenská Slatina so
svojimi celoročnými výsledkami. Vystúpenie si prišlo pozrieť cca 180 divákov.
* 11. júna sa konal v sále predvolebný míting kandidáta na poslanca BBSK. Mítingu sa
zúčastnilo cca 70 občanov.
* 13. júna sa do našej obce prišiel predstaviť DOS z Hriňovej so svojou hrou
„Medovníkov domček“. Predstavenie si prišlo pozrieť cca 20 divákov.
* 30. októbra bol v kultúrnom dome prezentovaný program FS Očovan „Už je Mitra aj
po Mitre...“ a zároveň bolo uvedené do života nové dvoj CD „Očovské klenoty“ za účasti
predsedu BBSK p. Ing. Vladimíra Maňku. Krst nového dvoj CD sa konalo pred
zaplneným hľadiskom. Po programe sa konala tanečná zábava, ktorej sa zúčastnilo 100
zabávajúcich sa občanov.
* 14. novembra sa konal v kultúrnom dome 6. ročník programu Očovská pesnička,
prehliadka očovských starých ľudových piesní. V programe sa predstavili všetky vekové
kategórie - od tých najmenších detí z MŠ až po najstarších občanov. Prehliadku si
prišlo pozrieť cca 220 divákov.
* 22. novembra sa konalo divadelné predstavenie pre žiakov základnej školy.
* 23. novembra sa konalo predvolebné predstavovanie kandidáta na starostu obce,
ktorého sa zúčastnilo cca 80 občanov.
* 24. novembra sa v sále predstavili žiaci základnej umeleckej školy z Očovej
a Zvolenskej Slatiny so svojim programom. Program sledovalo cca 200 divákov.
* 2. decembra sa konal výchovný koncert pre žiakov základnej školy.
* V rámci dvojdňového programu Očovský slnovrat - festival výprav za poznaním sa
12. decembra predstavili v kultúrnom dome okrem FS Očovan aj iní umelci medzi nimi
herečka Eva Kristínová, ktorá predniesla verše Milana Rúfusa, inštrumentalisti ako
i vokálne zoskupenie OTTO VOCE z Banskej Bystrice.
* Atmosféru vianočných sviatkov ako i zvykov nám priblížil folklórny súbor
Očovan dňa 26. decembra na vianočnom vystúpení. Sviatočnú atmosféru si prišlo
vychutnať 240 divákov.
* Po skončení vystúpenia sa konala Štefanská zábava, ktorej sa zúčastnilo 120 ľudí.
* A rok 2010 sme zavŕšili opäť tradične Silvestrovským ohňostrojom pred budovou
obecného úradu , kde nový rok vítalo cca 100 občanov spolu s dvomi starostami

Folklórny súbor Očovan - vystúpenia v roku 2010
•
•
•
•
•
•

14.2.2010 - vystúpenie Kúpele Brusno, 60 min. program
20.-21.3.2010 - natáčanie DVD "Rozkazovači z Očovej"v KD Očová
30.4.2010 - Bratislava Večer autentického folklóru, Míkovice + Očová
22.5.2010 - vystúpenie Kúpele Brusno, 60 min. program
29.5.2010 - rúcanie májí, 17.00 zrútenie hlavnej máje s programom, možnosť
2.6.2010(streda) - vystúpenie Hotel Topky B. Štiavnica
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•
•
•
•
•
•
•

5.- 6.6.2010 - nahrávame v poradí tretie CD očovských piesní KD Očová
12.-13.-14.6.2010 - STV u nás nahráva reláciu ohľadne prezentácie nášho regionu,
17.- 20.6.2010 - zájazd na festival do ČR, Jihlava
22.6.2010 - Hotel Topky B. Štiavnica
26.6.2010 - Foklórna paráda Gbely - 60 min. program
2.7.2010 - Makov, 90 min. program spolu s ľudovým rozprávačom J. Jankovom,
Program zájazdu Francúzsko 4.7. – 27.7. 2010

4. júl -Odchod zo Slovenska
6. júl-Príchod do Saint Malo, ubytovanie a sprievod mestom St. Malo, vystúpenie súboru 2x10 min
7. júl-Sprievod mestom St. Malo, vystúpenie 2x10 min
Prezentácia našej krajiny, kultúry a hud. nástrojov a večerné vystúpenie súboru 50 min. účasť divákov cca 2200
8. júl -Vystúpenie ľud. hudby a speváckej zložky súboru
9. júl -Odchod do Resporeden (cca260 km) a vystúpenie ľud. hudby a speváckej zložky súboru
10. júl - 60 min večerné vystúpenie súboru, účasť divákov cca 800
11. júl - Odchod do St. Malo a sprievod všetkých zúčastnených súborov mestom, následné vystúpenie 15 min, ukončenie
festivalu v St. Malo
12. júl - Odchod do Serge
13. júl - 40 min Vystúpenie pre domov dôchodcov a 60 min Animácia pre detský tábor – ukážka tancov cepíkový, fľaškový,
učenie našich tancov a detských hier – 4 kroky dopredu...
14. júl- Promenáda s armádou – jeden tanečný pár a 30 min vystúpenie v športovej hale.Nočný sprievod s fakľami mestom
15. júl- Odchod do Gannat (cca 450 km) a 60 min vystúpenie súboru v dedine Jenzat nedaľeko Gannat
16. júl - 30 min Vystúpenie hudby, chlapčenskej tanečnej zložky a rozkazovačov venované Tradičnej pastierskej kultúre.
(hlavné javisko účasť divákov cca 2500)
17. júl - Účasť na ekumenickej omši – prezentácia viachlasného spevu
Slávnostné otvorenie festivalu v Gannat – úvodné vystúpenie súboru
18. júl- Panoráma kultúry – vystúpenie súboru- prezentácia typického tanca z Očovej (hlavné javisko)
30 min koncert ľud. hudby s spevu v kostole (účasť divákov cca do 300)
19. júl- Výstava venovaná tradičnej pastierskej kultúre – účasť ľud. hudba, pišťala a fujara
20. júl- 30 min vystúpenie súboru a 30 min animácia s divákmi v miestnej časti Gannat Le Lery – predstavenie Slovenska,
kultúry a hud. nástrojov za účasti miestnej TV „Trésors vivants“ – 30 min vystúpenie súboru (hlavné javisko účasť cca 2200)
21. júl-Panoráma kultúry– vystúpenie súboru- prezentácia typického tanca z Očovej
22. júl- Workshop – tanečná škola organizovaná naším súborom, kde sme učili prvky a tance z Očovej za účasti domácich
obyvateľov a členov rôznych iných folklórnych súborov zúčastnených na festivale (účastníkov cca 50)
23. júl- Voľný deň – výlet do kúpeľného mesta Vichy
24. júl- Sprievod mestom .Vystúpenie „5 kontinentov“ – 30 min vystúpenie súboru (hlavné javisko)
25. júl- Oficiálne ukončenie festivalu – námestie Gannata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.28.7.2010 - Hotel Topky B. Štiavnica
15.31.7.2010 Praha, Talentmania
3.8.2010 - Hotel Topky B. Štiavnica
6.-8.8.2010 - FF Jánošíkov dukát, Rožnov pod Radhoštěm, Morava, ČR
13.-15.8.2010 - Očovská folklórna hruda 2010
30.8.2010 - Talentmania, Milotice, ČR
7.9.2010 - Hotel Topky B. Štiavnica
12.9.2010 - prehliadka Rozkazovači v Detve
15.9.2010 - vystúpenie Dudince celovečerný program
19.9.2010 - Vranov nad Topľou
24.9.2010- Bratislava iba rozkazovači- oslava p. V. Bajan
23.,24.10.2010 - Míkovice, Morava, ČR - 40 výročie založenia folklórnej skupiny,
30.10.2010 - Krst nového dvojCD, Mitra - KD Očová
14.11.2010 - Očovská pesnička, 6. ročník, KD Očová
3.12.2010 - Spišská Nová Ves - benefičný koncert
17.12.2010 - vystúpenie Javor Zvolen
21.12.2010 - Vianočný koncert v ev. a.v. kostole - spevácka skupina
26.12.2010 - Štefanské vystúpenie 17.00 + zábava
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Prijatie členov Folklórneho súboru Očovan na Obecnom úrade
VII. Medzinárodná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Očovská
folklórna hruda konaná od 13. do 15. augusta 2010 bola venovaná spomienke na
očovského rodáka Jána Gašpara Hriska, prvého cimbalistu SĽUKu. V programových
blokoch. Môj čierny brat.., Keď stráne spievajú..., Roskezovaňja..., Cimbaly pod
Poľanou.., Podpolianska paráda..., Poďte deti medzi nás..., sa nám predstavilo 973
účinkujúcich, na uvedený program si pozrelo cca 3000 divákov a o celkovú pohodu sa
staral 97 členný obslužný personál. Posledný program podujatia pod názvom
Cimbalistom z vďaky... sa z dôvodu nepriaznivého počasia nekonal, a tak po prvýkrát
za sedem rokov sme ukončili OFH bez pozvánky na ďalší ročník.

Detský folklórny súbor Poľana z Očovej na OFH 2010.
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Od roku 2005 Obecný úrad Očová vydáva štvrťročné periodikum o dianí v obci a za 6 rokov činnosti
bolo vydaných 21 čísel.
Obecné noviny prinášajú pre občanov informácie o schválených dôležitých uznesenia obecného
zastupiteľstva, všeobecne záväzných nariadeniach obce, o športových, kultúrnych a spoločenských
podujatiach konaných v obci, ponuka služieb v obci, program Kino Osveta Očová, radostné správy
o narodení nového občana ale aj tie smutné o tom, kto nás so spoluobčanov opustil navždy. Obecné
noviny sa roznášajú do domácností bezodplatne a hlavne tí starší sa už nevedia dočkať nového
vydania a dozvedeli sme sa, že máme čitateľskú základňu aj mimo očovského chotára.

Futbalový turnaj
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ŠPORT
Vyhodnotenie futbalového oddielu za rok 2010 :
Od jari 2010 hrá 5 futbalových družstiev
Krajská súťaž - dorast V.liga skupina C
mladší a starší žiaci III.liga skupina D , na jeseň pre nedostatok finančných
prostriedkov a aj pre malý záujem športovať organizovane odhlásení zo súťaže, zaradenie iba
starších žiakov do Okresnej súťaže. Ďalej boli zo súťaže odhlásení aj muži „B“, ktorí hrali
III.okresnú triedu, ostali iba muži „A“ I.trieda okresná súťaž.
Mladší žiaci z 9 zápasov na jar 2010 vyhrali iba jeden so skóre 5:56
góly dali: M.Pavlík, 2- R.Klinec a S.Kováč a skončili na poslednom 10.mieste
Starší žiaci z 9 zápasov na jar 2010 vyhrali päť, dva remizovali a 2 prehrali so skóre 15:13
góly dali: M.Babic, V.Václavík, M. Novodomec, 7- D.Čerhýň, 3- R.Kuchár, 2- F.Hraško
a skončili na 7.mieste
Dorast z 13 zápasov na jar 2010 vyhral štyri, tri remizoval a šesť prehral so skóre 17:27
góly dali: 5- P.Melich, 3-R.Bartoš, J.Zajac, 2-P.Široký, B.Kováč, J.Černecký, M.Padár,
J.Babic a obsadili 10. miesto zo 14 družstiev
Muži „B“ zo 14 zápasov dva vyhrali, štyri remizovali a osem prehrali so skóre 22:38
góly dali: 4-J.Zajac, 3.D.Rell. M.Kulich, 2-P.Kvokoš, 2-M.Hrončiak, P.Gaal, J.Kortiš,
P.Šoučík, M.Jamriška, O.Varga, P.Majer, J.Ulbrich, P.Šmá a získali 10 bodov.
Muži „A“ hrali 13 zápasov, tri vyhrali, jeden remizovali a deväť prehrali so skóre 13:25
góly dali: 3- P.Haring, 3-T.Priadka, 2-L.Lipták,, 2 – Š.Pavlík, J.Čierny, Š.Danko, L.Benko
a obsadili 12. miesto zo 14 družstiev
Jeseň 2010
Starší žiaci už hrajú I. okresnú triedu, kde odohrali 9 zápasov z toho štyri vyhrali, tri
remizovali, a dva prehrali so skóre 28:22 a obsadili 3.miesto z desiatich mužstiev
góly dali: 9-T.Huliak, 8-D.Široký, 4-J.Válovčan, 2-T.Chabada, 2-P.Oláh, M.Kováč, S.Kováč
a J.Chudý
Dorast z 13 zápasov vyhral štyri, tri remizovali a šesť prehrali so skóre 16:24 získali 15
bodov čo im stačilo na 9. miesto zo 14 mužstiev
gÓly dali: 4-P.Široký, 2-J.Zajac, 2- F.Hraško, 2-P.Melich, L.Šimkovič, J.Válovčan, E.Ernst.
M.Bešina a P.Huliak
Muži „A“ hrali 14 zápasov z ktorých tri remizovali a 11 prehrali so skóre 12:42 a obsadili
posledné miesto zo ziskom troch bodov
Góly dali: 4-P.Haring, 3-P.Šoučík, 2-M.Droba, P.Jablonka, M.Hraško, M.Padár.
Výbor v roku 2010 pracoval v tomto zložení:
Predseda FO Ján Šimkovič, Tajomníčka FO: Ing. Viera Kurtíková
Členovia: Anna Sedliačiková, Ján Kouril, Štefan Pavlík
Finančné a daňové poradenstvo: Rozália Ballová
Mladších žiakov trénoval: Štefan Pavlík, vedúci bol Peter Polóny
Starší žiaci a dorast trénoval Ján Šimkovič a vedúci bol Ján Babic
Muži „A“ trénoval Jaroslav Lipták a vedúci bol Ing.Viera Kurtíková
Muži „B“ trénoval Ján Šimkovič a vedúci bol Ján Uhliar
Rozpočet na rok 2010 v objeme 9 500,-€ sa naplnil nasledovne: 5 000,-€ od obce Očová,
2 000,-€ od PD Očová, 1 500,-€ predaj hráčov, 600,-€ členské, a 2% daní 400,-€.
Pri TJ Družstevník Očová ešte pracujú aj:
Tenisový klub , Šachový oddiel a ZRVT- Aerobik ženy .
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Spoločenské organizácie
Správa o činnosti ZO SZPB za rok 2010.
Predkladáme hodnotenie práce výboru a činnosti našej ZO SZPB v Očovej od poslednej
členskej schôdze, ktorá sa uskutočnila v novembri 2009.
Výbor ZO pracoval v nasledovnom zložení:
° Dušan Hancko – predseda výboru,
° Vlasta Bukvajová – pokladník výboru,
° Viera Šimkovičová – podpredseda výboru, ° Juraj Holík – člen výboru,
° Anna Ďurečková – tajomník výboru,
K a RK pracovala v nasledovnom zložení :
° Ondrej Chabada – predseda,
° Anna Dorotová – člen komisie,
° Račko Ondrej – člen komisie.
Výbor ZO v priebehu roka 2010 uskutočnil : 6 zasadnutí výboru v zmysle plánu činnosti,
1 členskú schôdzu pri 66. výročí SNP,
1 spoločné stretnutie výboru a desiatkárov.
Práca výboru a činnosť ZO SZPB v Očovej sa riadila vypracovaným plánom zasadnutí výboru
a plánom hlavných úloh na rok 2010 doplnený o plán spomienkových osláv a akcií združení pri ÚR
SZPB v roku 2010.
Hlavný dôraz bol kladený na prípravu, organizovanie a zabezpečenie účasti pri:
- oslave 65. výročia oslobodenia obce (kladenie venca, divadelné predstavenie),
- besede so žiakmi ZŠ na tému oslobodenia obce a víťazstva nad fašizmom,
- zhodnotenie stavu členskej základne a inkasa členských príspevkov,
- dopisovateľská činnosť tajomníčky ZO SZPB do časopisu Bojovník (2010),
- informácie o činnosti Oblastného Výboru SZPB Zvolen,
- osláv 65. výročia ukončenia 2. svetovej vojny (kladenie venca),
- novela zákona č. 463/2003 Z.z. o vojnových veteránoch,
- pomoc pri uskutočnení branného dňa žiakov ZŠ a MŠ na Deň detí,
- oslavy 66. výročia SNP v obci (kladenie vencov, premietnutie filmu),
- účasť na spomienkovej akcii 65. výročia SNP – partizánska prehliadka v Detve,
- starostlivosť o vojenské hroby v katastri obce (úprava okolia),
- plán práce a plán hlavných úloh ZO SZPB na rok 2011,
- návrh požiadavky na finančnú dotáciu na činnosť od OÚ pre rok 2011,
- stretnutie výboru ZO s desiatkármi na záver roka,
- závermi kontrolnej a revíznej komisie ZO zistených v priebehu hodnoteného obdobia,
- informácie o konaní a priebehu XIV. zjazdu SZPB – rozbor uznesení,
- upevňovanie členskej základne vlastnej ZO prijímaním nových členov,
- odber členských známok, časopisu Bojovník a Ročenky odbojára,
- zvyšovanie úrovne spolupráci a OÚ, zastupiteľstvom obce, starostom obce,
- príprava Výročnej členskej schôdze ZO SZPB v roku 2011.
V nasledovnej časti správy by som sa chcel venovať organizačnej štruktúre našej ZO SZPB. Na
záver roka 2009 sme evidovali 74 členov. Vekový priemer členov bol 70 rokov.
Priamych
účastníkov odboja sme evidovali nasledovných pánov :
Ján Huliak – 1923, Július Huliak – 1923, Pavel Miháľ – 1923 a Ondrej Poničan – 1923. .
Rok 2010 sme začínali s počtom 74 evidovaných členov, z toho 42 žien. V priebehu roka sme
zaznamenali 3 prípady úmrtia, o zrušenie členstva bolo požiadané v 7 prípadoch. Výbor ZO na svojich
zasadnutiach prerokoval prihlášky 3 nových členov. Všetky schválené prihlášky a evidenčné karty boli
cestou tajomníčky ZO zaslané na Obl. výbor SZPB vo Zvolene. Vekový priemer členov našej ZO je
v súčasnosti vysoký, možnosť zníženia vekovej hranice je v získaní mladých ľudí, prípadne ľudí
strednej generácie.. Musíme si priznať objektívne starnutie členov spojené s prípadmi úmrtí, čo sa
v budúcnosti markantne prejaví na početnom stave členskej základne.
Prácu členov výboru hodnotím ako veľmi dobrú, bez praktických a životných skúseností
jednotlivých členov si nedokážem predstaviť činnosť a pôsobenie našej ZO SZPB v obci. Mám za to,
že niektorí funkcionári výboru ZO, veľmi aktívne pracujú v orgánoch Obl. výboru SZPV vo Zvolene.
Pani Viera Šimkovičová je členka predsedníctva Obl. výboru, ocenená medailou M.R.Štefánika III.
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stupňa a pani Anna Ďurečková je členka Obl. kontrolnej a revíznej komisie. Za ich prácu vo vyšších
orgánoch SZPB a šírenie dobrého mena našej ZO im patrí naša vďaka. V nemalej miere patrí
poďakovanie pokladníčke ZO pani Vlaste Bukvajovej, ktorá vzorne vedie hospodárenie ZO. Činnosť
desiatkárov zodpovedne organizuje člen výboru pán Juraj Holík. Samozrejme na prácu výboru ZO
a celej organizácie dohliada trojčlenná kontrolná a revízna komisia. V hodnotenom období pracovali
traja členovia komisie, páni Ondrej Chabada, Ondrej Račko a pani Anna Dorotová.
Výbor ZO v hodnotenom období úzko spolupracoval s OÚ, obecným zastupiteľstvom
a starostom obce na zabezpečení akcií miestneho charakteru (kladenie vencov). Okrem týchto činností
výbor ZO aktívne spolupracoval s riaditeľstvom ZŠ a MŠ pri rôznych akciách uskutočnených
v priestoroch školy a v obci. Jednalo sa o kultúrna program žiačok ZŠ pri pietnych aktoch kladenia
vencov, akcie na Deň detí, besedy žiakov s Podpolianskym regionálnym múzeom Detva, členmi
Klubu vojenskej histórie Golian B. Bystrica. Nesmieme zabudnúť ani na spoluprácu s vedením DSS
DOLINKA, ktorá sa zamerala na účasť osadenstva pri miestnych oslavách SNP. Pre zlepšenie
informovanosti o našich aktivitách sme objednali pre OÚ, ZŠ a DSS po jenom výtlačku časopisu
Bojovník (uhradené z dotácie OÚ na rok 2010), a Ročenky odbojára (uhradenej z vlastných
finančných prostriedkov)..
Úlohy, ktoré sme si na rok 2010 v tomto volebnom období naplánovali, alebo ktoré boli na nás
kladené sme úspešne zvládli vďaka všetkým členom výboru ZO, vďaka desiatkárom a aktívnym
členom ZO, ktorí sa uskutočnených akcií zúčastnili a vyjadrili propagáciu a podporu našej práci.
Záverom by som chcel poďakovať členom výboru a revíznej komisie za ich ochotu pracovať
a obetovať svoj čas pre našu organizáciu ako aj Vám všetkým, ktorí ste sa v hodnotenom období
zúčastňovali našich podujatí a hlásite sa posledných rokoch k odkazu protifašistického odboja. Ešte
raz chcem vyjadriť našu vďaku OÚ, starostovi obce MVDr. Jurajovi Kubišovi a všetkým
zamestnancom OÚ za veľkú ochotu pri spolupráci a pomoci pri našej činnosti v obci.

Príhovor predsedu ZO SZPB Dušana Hancku:
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Vážené dámy, vážení páni,Vážení hostia, obyvatelia obce Očová.
65. výročie vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja slovenského ľudu s hitlerovským fašizmom
a oslobodenie našej vlasti Sovietskou armádou, je príležitosťou na zhodnotenie uplynulých rokov, rozvoja našej
spoločnosti v záujme všetkého ľudu, pre blaho nás a ďalších generácií.
August 1944 a jar v roku 1945 vytvorila podmienky pre rozvoj celého Podpoľania, výsledkom čoho
bola výstavba nových významných priemyselných závodov, rozvoj poľnohospodárstva. Zmenil sa život na
kedysi zaostalých dedinkách a lazoch Podpoľania. Dôkazom doby je charakteristická modernizácia výstavby
rodinných domov, kultúrnych a zdravotníckych zariadení, rastúca obchodná a dopravná sieť, ako aj celkové
zvýšenie životnej úrovne obyvateľov našej obce.
V roku 1945 skončila II. svetová vojna, rozsahom, ničivými následkami a utrpením miliónových más
najkrvavejšia a najhrôzostrašnejšia udalosť v doterajších dejinách ľudstva. Porážka fašizmu bola výsledkom
spoločného úsilia krajín protifašistickej koalície, všetkých slobodymilovných národov. Do tejto koalície sa
svojím vystúpením v Slovenskom národnom povstaní zaradil aj slovenský ľud. Hlavnú ťarchu vojny však znášal
Sovietsky zväz, ktorý mal rozhodujúcu úlohu pri porážke hitlerovského Nemecka.
Vážení prítomní !
Dovoľte, aby som v krátkosti pripomenul udalosti spred 65. rokov, ktoré sa dotýkajú histórie našej obce.
Medzi najvýznamnejšie oporné body vojsk Wermachtu na strednom Slovensku patril Zvolen a jeho blízke
okolie. Operačný význam tohto územia sa plne prejavil už počas Slovenského národného povstania, keď o jeho
ovládnutie zvádzali úporné boje fašistické jednotky po dobu dvoch mesiacov. Dôležitosť udržať sa s cieľom čo
možno najdlhšie v tomto priestore pripisovalo velenie nemeckých fašistických vojsk veľký význam. Z tohto
dôvodu boli využité opevnenia 1. československej povstaleckej armády, ktoré boli navyše zdokonalené
a zosilnené.
Obec Očová bola v obranných plánoch Wermachtu vedená ako jeden z dôležitých oporných bodov
strediska obrany, ktoré sa tiahlo od hrochoťskej Chochuľky až po Vígľašský zámok.. Z tohto dôvodu boli v jej
priestore rozmiestnené dva pluky 15. pešej divízie, posilnené delostreleckou batériou zakopanou na návrší nad
dedinou a mínometmi, ktoré boli umiestnenou v jednotlivých dvoroch domov na Vršku. Na boj o obec sa
dôkladne pripravili o čom svedčí aj skutočnosť, že určitú dobu sa v obci zdržiaval aj štáb s veliacim generálom
8. nemeckej armády, ktorý bol umiestnený u Ondreja Fiľu.
Vojenské jednotky zaujali veľmi výhodné pozície, z ktorých držali pod účinnou paľbou rozsiahly
priestor predpokladaného útoku od Očovských Ivin a Očovských Dúbrav. Prvé obranné pozície boli vybudované
pozdĺž koľajnicového násypu úzkokoľajnej lesnej železnice z Vígľaša do Kysliniek. Prírodné podmienky potoka
v Káplnej umožňovali vybudovanie zákopov, poľných úkrytov, skladov streliva. Druhá obranná línia bola
vybudovaná v obci a v jej obecných častiach. Hlavné ohnisko fašistickej obrany sa nachádzalo v priestore
cintorína, kde bolo rozmiestnených 5 ťažkých guľometov, ktorými držal pod paľbou široké okolie v prístupovom
smere. Dva z týchto guľometov boli pripravené na zákernú paľbu odzadu. Pre riadenie obrany a paľby
delostreleckej batérie bolo zriadené pozorovacie stanovište na veži evanjelického kostola. V priestore za
potokom Hučava, pri mlyne Harajec bolo vybudované guľometné hniezdo s jedným guľometom, ktorý mal za
úlohu zákernou paľbou od chrbta likvidovať osloboditeľov. Prístupové cesty boli zamínované, na poliach
a lúkach boli vybudované mínové polia z protitankových a pechotných mín. Tieto miesta boli zamerané
a neustále držané pod paľbou delostreleckej batérie a mínometov. Ostatný priestor bol prehradený krížovou
paľbou z ťažkých guľometov. V budove Konzumu bolo zriadené obväzisko a v Základnej škole bola umiestnená
poľná nemocnica.
Boje o Očovú sa začali v dňoch 13.-14. februára 1945, keď bola Očová silne bombardovaná. Útočiace
jednotky uskutočnili niekoľko leteckých náletov na podporu svojej útočiacej pechote, boli však nemeckou
protivzdušnou obranou odrazené. Do útoku nasadila Sovietska armáda útvary 240. streleckej divízie v zostave
ktorej boli zaradené aj strelecké prápory Rumunskej armády. Boje na prístupoch v smere k Očovej trvali celú
druhú polovicu februára, žiaľ s malým úspechom. Jednotky Rumunskej armády boli po počiatočných úspechoch
a obsadení obce znovu vytlačené nemeckým protiútokom z obce a museli ustúpiť. Zajatí nemeckí vojaci
podávali svedectvá o tom, že ich velitelia zdôrazňovali význam obrany tohto priestoru. Vyvrcholili opakovaným
leteckým náletom dňa 25. februára 1945 spojeným s ostreľovaním obce diel, mínometov a kaťuší. Očová začala
horieť ako stoh slamy. Na pozície fašistov v obci dopadli stovky bômb, granátov a mín. Celý deň bola obec
v plameňoch, do základov zhorelo 50 rodinných domov a skoro všetky gazdovské humná. Wermacht ani za tejto
situácie neustupoval, jeho jednotky sa stiahli do pivníc a podkroví domov, kde sa pripravovali na neľútostný boj.
Sovietske a hlavne Rumunské jednotky uskutočnili niekoľko neúspešných pokusov, ktorých cieľom bolo
zlikvidovať hlavné palebné ohniská nepriateľa. Velenie 240. streleckej divízie rozhodlo nakoniec vykonať na
Očovú sústredený nočný útok. V snahe prekvapiť protivníka, sovietske špeciálne útvary už dve noci 27. a 28.
februára pred pripravovaným útokom vykonali prieskum nepriateľských opevnení bojom jednej roty streleckého
práporu za podpory raketometov. Cieľom týchto operácií bolo zistenie fašistických postavení a miesta palebných
odporov na ktoré sa mala zamerať paľba sovietskych delostreleckých a mínometných batérií. Pred polnocou dňa
28. februára 1945 sa strelecký prápor priblížil k východnému okraju obce, na vzdialenosť 70 až 100 metrov od
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zákopov a opevnení fašistov. Ženisti pod ochranou noci urobili priechody cez mínové polia pre útočiace
jednotky. Dňa 29. februára 1945 o 2.oo hodine nad ránom sa začal sústredený útok. Riadenou paľbou delostrelci
zlikvidovali pozorovacie stanovište vo veži evanjelického kostola, ktorá bola v priebehu ďalších bojov o obec
zničená. Na tomto pozorovacom stanovišti našli svoju smrť traja nemecký vojaci, nakoľko po začatí bojov spálili
schodište do veže, čím chceli zabrániť k jej obsadeniu. Oveľa horšie však dopadla obsluha dvoch guľometov,
ktoré boli umiestnené vo veži katolíckeho kostola. Zásahy delostreleckých granátov celú hornú časť veže zničilo.
Pod ochranou vlastných diel, mínometov a kaťuší vyrazili do útoku jednotky streleckého práporu mjr.
Maximova, ktoré v boji z blízka zlikvidovali hlavné palebné ohniská fašistov v okruhu cintorína a prebojovali sa
z juhu až do obce. V pouličných bojoch postupne umlčovali s použitím granátov palebné odpory v budovách
a pivniciach. O dôležitosti udržať Očovú, zabrániť ďalšiemu postupu Sovietskej armády smerom na Zvolen
a Banskú Bystricu svedčí skutočnosť, že štáb Wermachtu počas bojov vydal rozkaz presunúť do priestoru obce
aj tri tanky, s ktorými by prešli fašisti do protiútoku. V obci zostali ešte ukrytí niekoľký nemecký vojaci, ktorí
rádiostanicou podávali správy o priebehu bojov a vyčkávali v úkrytoch na príhodnú chvíľu znovu zaútočiť.
Fašisti uskutočnili za podpory tankov niekoľko protiútokov, chcel tak povzbudiť k činnosti svojich vojakov, čo
zostali v obci. V priebehu dňa však boli všetky nepriateľské snahy o protiútoky odrazené a miesta odporu v obci
boli zlikvidované. Posledné ústupové boje Wermachtu prebehli na dolnom konci obce na Močilách. Veľmi
úspešne si v týchto bojoch počínala strelecká rota npor. Savosina, ktorej vojaci okrem iných zneškodnili aj
guľometné hniezdo určené na zákernú paľbu pri mlyne v Harajci, za potokom Hučava. Veliteľ tejto jednotky
a dvaja vojaci umlčali na hornom konci obci aj postavenie jedného mínometu a zajali jeho obsluhu. V priebehu
noci z 29. februára do 1. marca 1945 boli v Očovej zlikvidované všetky najdôležitejšie miesta palebného odporu
fašistov. V obci schovaní nepriateľský vojaci boli za pomoci obyvateľov odhalení a 21 fašistov bolo zajatých. 1.
marca 1945 bola už obec v rukách osloboditeľských vojsk. Ešte ďalšie tri dni trvali boje priamo v obci a v jej
blízkom okolí. Počas týchto operácií museli obchvatom dvaja ruský vojaci zlikvidovať obsluhu guľometu
zakopaného v potoku pod Čelienom nakoľko bránili v postupe rumunským jednotkám smerom na osadu Aladár
a obec Čerín. Následne prebehli krvavé boje pri zlikvidovaní pozorovacieho stanovišťa v rodinnom dome
z ktorého bola riadená delostrelecká paľba. Ťažké straty utrpeli rumunské jednotky pri útoku a dobití osady
Aladár. Až 3. marca 1945 bola obec definitívne oslobodená. Posledný delostrelecký granát ešte v obci
explodoval ráno, 18. marca 1945.
A na záver niekoľko slov.
Vojnové besnenie v závere priebehu bojov o oslobodenie obce spôsobilo nesmierne škody obyvateľom
našej obce. Nemecké vojská počas obdobia od potlačenia SNP až do oslobodenia obce obrali občanov takmer
o 2 000 kusov koní, dobytka, ošípaných a hydiny, množstvo potravín aj poľnohospodárske stroje. Vojenské
komando vtrhlo ráno dňa 12. februára do domov a odviedlo do Zvolenského zámku na opevňovacie práce frontu,
neskôr na práce do Nemecka takmer 800 mužov vo veku od 16 do 60 rokov. Nepomohlo orodovanie matiek,
manželiek a detí. Neuspel ani vládny komisár obce Jozef Váľka. Viac ako polovica rodinných domov
a hospodárskych budov vyhorela, budovy boli poškodené, zrútené. Veľmi boli poškodené aj cirkevné a obecné
objekty. Rusi vedeli, že boje o Očovú potrvajú aj po 1. marci, preto bola 3. marca nariadená evakuácia
obyvateľov. Občania evakuovali až do 24. marca hlavne do Detvy. V dobovej kronike obce sú uvedené prehľady
obetí II. svetovej vojny zaznamenali nasledovné :
Počet padlých vojakov – 26 Sovietska armáda, 300 Rumunov, 500 Nemcov,
Počet padlých pri prechode frontu – 35 občanov,
Počet zomretých – 2 občania v koncentráku, 1 nezvestný.
Obec ležala 6 týždňov vo frontovom pásme, takmer mesiac v plnej paľbe dvoch proti sebe zakopaných armád.
O urputnosti bojov o Očovú sa vo svojej spomienkovej knihe pod názvom Cez Karpaty zmienil aj
významný sovietsky vojvodca maršal Grečko na strane 499 takto : Tak príkladne dobre organizovanú bojovú
činnosť útvarov 17 gardového zboru bol nočným útokom oslobodený opevnený bod Očová, ktorý bol pripravený
na dlhú obranu. Naše vojská ukoristili 12 diel, 30 guľometov, 7 vysielačiek, mnoho streliva a vojenského
materiálu.
Vojaci Sovietskej a Rumunskej armády pri oslobodení našej obce položili svoje životy za našu slobodu.
Uplynuli desaťročia, ale ešte aj teraz tisíce rodín uchovávajú smutnú spomienku na mužov, čo položili svoje
životy v bojoch s hitlerovským fašizmom za krajší život v mieri. My, ktorí sme sa narodili po II. svetovej vojne
a nepoznali jej hrôzy, pamätajme na tých neznámych hrdinov
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska - Očová
ZO JDS v Očovej má 65 členov z toho je aktívnych 10 členov speváckej skupiny a
20 členov Klubu dôchodcov, ktorí sa schádzajú každú nedeľu popoludní od 14,00 hod do
18,00 hod v budove KD na ulici SNP . Spevácka skupina bola založená v roku 1999. Za
toto obdobie si obohatili repertoár piesní pre rôzne príležitosti, no hlavne sú to piesne, ktoré
čerpajú z ľudovej studnice, blízke nášmu regiónu. V roku 2010 sa predstavila na Očovskej
folklórnej hrude a svojimi piesňami potešila seniorov v Domove dôchodcov Dolinka
v Očovej ako aj ostatných členov ZO JDS na hodnotiacej schôdzi a na stretnutí dôchodcov
Mikroregiónu Hučava-Zvolensko

Vystúpenie speváckej skupiny pri ZO JD Očová

Prioritou ZO JSD v Očovej, ktorá sídli v budove Klubu dôchodcov je združovať občanov
dôchodkového veku do organizácie, ktorá vytvára kolektív s dobrými medziľudskými
vzťahmi, kde si jeseň života spríjemňujú priateľskými stretnutiami napríklad pri výročiach
a jubileách s kultúrnym program, občerstvením aj darčekmi. Zapájajú sa do kultúrnospoločenského života v našej obci. Budova klubu dôchodcov je v správe a vlastníctve obce a
tu sa schádzajú aj členovia výborov iných spoločenských organizácií, ktoré pôsobia v obci
ako napríklad: MO SZPB, MO SSCH, MO SZV, MO KSS, Šachový oddiel pri TJ tu máva
každoročne vianočný turnaj.
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Správa o činnosti DHZ – OHZ za rok 2010.
Stav členskej základne DHZ bol na začiatku roka 60 členov, z toho 8 žien. Tento stav
sa podarilo udržať i na konci roka, pričom sme evidovali 30 členov činných a 30 členov
prispievajúcich. V priebehu I. polroka sme získali do zboru 3 mladých ľudí, ktorí pracovali ako
žiaci ZŠ v kolektíve Mladý hasič. Po skončení školskej dochádzky boli prijatí za nových členov
v kategórii dorastencov. Ich prijatím sa vyriešila situácia členov stagnujúcich v činnosti
a neochote pracovať v zbore.
Dňa 10. marca 2010 bola zo strany MV SR odovzdaná hasičská technika CAS 32 na
podvozku T 815, ktorá bola vyčlenená zo stavu Prezídia H a ZZ MV SR. Uvedené vozidlo bolo
odovzdané ministrom vnútra SR JUDr. R. Kaliňákom starostovi obce a veliteľovi OHZ za
prítomnosti hostí a občanov obce. Súčasne bola prisľúbená finančná dotácia na zabezpečenie
akcieschopnosti vozidla vo výške 5 000.- Eur.
DHZ sa zúčastnil previerok pripravenosti organizovaných formou súťaže DHZ dňa
29.5.2010 v obci Veľká Lúka. Obec sme reprezentovali družstvom dorastu, ktoré sa
umiestnilo na 5. mieste z 8 štartujúcich dorasteneckých kolektívov. Družstvo mužov sa
umiestnilo z celkového počtu 29 družstiev na 15. mieste, čo je chváli hodné, nakoľko
do družstva boli zaradené aj 4 ženy. Organizačný vedúci a tréner družstiev bol Ing. Dušan
Hancko.
Na začiatku školského roka 2009/2010 sme na ZŠ M. B. Funtíka pokračovali v prácu
kolektívu krúžku Mladý hasič, ktorý sa pripravoval na hasičské súťaže v hre Plameň. V krúžku
aktívne pracovalo 9 žiakov ZŠ, ktorý vo svojej celoročnej činnosti dosiahli výborné výsledky.
V jesennej časti hry Plameň, sa uskutočnilo obvodové kolo ZŠ a DHZ z okresov Detva
a Zvolen formou Branného preteku hasičských družstiev. Táto súťaž prebehla dňa 8.10.2010
na štadióne TJ Družstevník Očová za účasti 8 družstiev. Družstvo našej ZŠ sa umiestnilo na
3. mieste. Súčasťou tejto akcie bolo aj branné cvičenie žiakov ZŠ a MŠ M.B.Funtíka
študujúcich na II. stupni. Organizačný vedúci a tréner kolektívu bol Dušan Hancko
v spolupráci s ÚzV DPO Zvolen. Pri akcii aktívne pracovali aj 8 členovia DHZ z kategórie
dorastu a mužov.
Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2010 boli vykonávané prehliadkovou
skupinou obce a technikom PO v ZŠ a MŠ M. B. Funtíka, DSS Dolinka a objektoch OÚ, ktoré
boli zverené do starostlivosti Obecného podniku služieb. V jarných mesiacoch boli vykonané
v 23 prípadoch dohliadky v obytných rodinných domoch. Cestou obecného rozhlasu sme pre
občanov obce podali 6 preventívnych protipožiarnych relácií na témy predchádzania požiarov
v čase zberu krmovín, žatvy, ochrany lesov a podobne. Krátke informácie boli zverejňované
aj plagátovou formou. V roku 2009 bola spravovaná Správa o stave a úlohách
protipožiarnych opatrení v obci, ktorú na zasadnutí OZ v mesiaci september 2009 predložil
poslanec p. D. Hancko, žiaľ obecné zastupiteľstvo k tejto správe neprijalo žiadne uznesenie
pre zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany obce a činnosti OHZ v roku 2010. Z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov pridelených OÚ z MF SR na rok 2010 bola pozastavená aj
finančná dotácia na činnosť DHZ.
Na úseku práce s mládežou sme spolupracovali so ZŠ a MŠ, kde sme pre deti a žiakov
pripravili v spolupráci s inými organizáciami na deň 1.6.2010 oslavy Dňa detí v priestore
školského ihriska. Zamerali sme sa na brannú súťaž družstiev s hasičskou témou. Žiaľ
z dôvodu zlých poveternostných podmienok sa táto akcia nekonala v zmysle plánu a bola
uskutočnená v náhradných podmienkach. Na ZŠ v Očovej sme dosiahli zapojenie žiakov do
súťaže Územného výboru DPO v grafickom prejave detí na tému Hasiči očami detí. Celkove
do súťaže boli zaslané práce 12 detí a boli zaslané do celoslovenského kola v Bratislave.
V priebehu roka sme sa zapojili do organizovaní a uskutočnení niekoľkých kultúrnospoločenských akcií, ktoré boli usporiadané pri rôznych výročiach alebo významných dní
komisiou pre kultúru a šport. Jednalo sa o privítanie Nového roka 2011 (asistenčná služba
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a ohňostroj), Očovský folklórna hruda (asistenčná služba), spolupracovali sme sa akciách
Klubu dôchodcov a ZO SZPB v obci.
Odborná príprava členov DHZ zaradených v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o OPP
a vyhl. NV SR č. 611/2004 Z.z. o hasičských jednotkách do zásahových družstiev Obecného
hasičského zboru bola v tomto roku vykonávaná formou IMZ a 2 taktických cvičení na určené
témy, ktoré vybral veliteľ OHZ z tématického plánu na rok 2010. Pre výcvik hasičov bola
v roku 2010 postavená kovová konštrukcia cvičnej veže (štadión TJ), avšak z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov nebola dokončená výdreva pracovných podlaží a celého
čela veže.
OHZ zasiahol v roku 2010 v jednom prípadoch vzniku požiaru (hospodárska budova
COOP Krupina) a v jednom prípade protipovodňových prác (silný vietor a prívalové dažde).
Pre zásahovú činnosť má OHZ – DHZ k dispozícii2 ks PPS 12 R a 1 ks kalové čerpadlo PS 3.
Z tohto počtu je 1 ks PPS 12 R určený pre zamestnancov Remeselného dvora. Pre športovú
činnosť a hasičské súťaže dospelých a detí máme pripravený samostatne 1 ks PPS 12 R
s potrebnou výbavou. V priebehu roka sme odpracovali cca 318 brigádnických hodín na
zabezpečení akcieschopnosti hasičskej výstroje a výzbroje.
Pre podporu činnosti DHZ sme v roku 2010 zo strany OÚ Očová dostali priamu
dotáciu na činnosť vo výške 90,- Eur, ktorá bola zúčtovaná na základe predložených
finančných dokladov. K tejto položke je potrebné pripočítať faktúru SAD Zvolen za autobus –
PP hasičských zborov vo Veľkej lúke.

Mladí požiarnici – Dobrovoľný hasičský zbor Očová
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Financovanie obce
Rozpočet obce na rok 2010.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010.
Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( z.č.523/2004, 564/2004, 369/1990
668/2001, 582/2004, 597/2003, opatrenie MF SR čMF/010175/2004-42). Rozpočet obce na
rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,
kapitálový rozpočet ako prebytkový a finančné operácie ako schodkové. V priebehu roku
2010 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný tromi
rozpočtovými opatreniami v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
tak aby bol rozpočet vyrovnaný.
Dňa 10.12. 2009 na 29. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 167/2009 schválený rozpočet a
programový rozpočet Obce Očová na rok 2010 ako vyrovnaný v objeme 1 214 107,00 EUR.
Dňa 27.4.2010 na 32. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 199/2010 schválené rozpočtové
opatrenie č. 1/2010, v ktorom sa rozpočet upravil ako vyrovnaný na
sumu 1 559 787,00 EUR a bolo schválené vyhodnotenie rozpočtu k 31.3.2010.
Dňa 30.9.2010 na 35. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 227/2010 schválené vyhodnotenie
rozpočtu k 31.6.2010 a rozpočtové opatrenie č.2/2010 v ktorom sa
upravil rozpočet na sumu 1 951 216,00 EUR ako vyrovnaný.
Dňa 18.11.2010 na 36. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 236/2010 schválené
vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2010 a rozpočtové opatrenie č.3/2010 v ktorom sa
Dňa 15.12.2010 na základe schválené rozpočtové opatrenie č.3/2010 v ktorom bola klauzula:
„Týmto rozpočtovým opatrením OZ povoľuje vykonať zmeny rozpočtu presunom
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v položkách a OSTP, pri dodržaní
celkovej výšky schváleného rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti pri uskutočnení nutných
finančných operácií ktoré neboli ešte rozpočtované ( maximálne do výšky 3 500,- eur na
jednu finančnú operáciu ) až do najbližšieho rozpočtového opatrenia, v ktorom budú následne
schválené „
- výdajové položky rozpočtu k 31.12.2010 neboli prekročené – 1 696 191,15 EUR,
výška nedosiahla ani rozpočtovanú sumu 1 961 349,00 EUR
- príjmové položky rozpočtu taktiež neboli prekročené k 31.12.2010 - 1 716 867,62 .
Uvedená úprava rozpočtu bola vykonaná na skutočnosť roku 2010 na základe hore uvedenej
schválenej zásady.
Posledná úprava rozpočtu podľa skutočného plnenia a čerpania k 31.12.2010 bola schválená
na zasadnutí OZ dňa 28.4.2011uznesením č.23/2011, rozpočtovým opatrením č.4/2010, kde
sa rozpočet v príjmovej časti upraví na sumu 1 721 662 EUR a vo výdajovej časti na sumu
1 696 191 EUR.
Bežný rozpočet obce so zriadenými organizáciami je prebytkový o sumu 198 988,93 EUR ,
príjmy činia sumu 1 362 429,54 EUR a výdavky sú v sume 1 163 440,61 EUR.
Kapitálový rozpočet obce so zriadenými organizáciami je prebytkový o sumu 107 456,11
EUR ,
príjmy činia sumu 227 430,11 EUR a výdavky činia sumu 119 974,00 EUR.
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Tento prebytok bol použitý na úhradu úveru, ktorú si obec vzala na predfinancovanie
návratných zdrojov na rekonštrukciu ZŠ s MŠ zo spoločných programov SR a EU na základe
zmluvy
Finančné operácie sú schodkové o sumu 285 768,47 EUR, príjmy činia sumu
127 007,97EUR a výdavky sú v sume 412 776,44 EUR. Tento schodok je krytý z bežného
a z kapitálového rozpočtu obce.
Rozpočet Obce Očová k 31.12.2010
V EUR
Schválený Upravený Upravený Upravený Skutočnosť
RO č.1/10 RO č.2/10 RO č.3/10 RO č.4/2010
rozpočet
Bežný rozpočet
+ 203 785,74
Bežné príjmy obce
818 143 1 181 629 1 166 758 1 192 619
1 232 401,13
Bežné príjmy škôl
30 100
36 744
37 974
37 974
42 559,42
Bežné príjmy DD
84 368
84 368
84 368
84 368
92 262,80
Bežné príjmy spolu
936 611 1 302 741 1 289 100 1 314 961
1 367 223,35
Bežné výdavky obce
304 842
284 089
309 209
310 758
325 021,77
Bežné výdavky škôl
271 300
573 156
557 463
558 703
556 898,53
Bežné výdavky DD
84 368
166 567
168 567
169 567
178 731,02
Bežné výdavky prísp. OS
132 158
114 536
94 538
100 277
102 789,29
Bežné výdavky spolu
792 668 1 138 348 1 129 777 1 139 305
1 163 440,61
Kapitálový rozpočet
+ 107 456,11
Kapitálové príjmy obce
256 286
238 810
243 310
227 918
227 430,11
Kapitál. výdavky škôl
129 506
400 000
400 000
116 547,87
Kapit. výdavky obec
0
0
0
3 426,13
Kapitál. výdavky spolu
0,00
129 506
400 000
400 605
119 974,00
Finančné operácie
-285 768,47
Finan.operácie - príjmy
25 210
147 742
418 806
418 470
127 007,97
Finančné oper.výdavky
421 439
421 439
421 439
421 439
412 776,44
Rozpočet celkom
+ 25 470,38
Rozpočet celkom príjmy
1 214 107 1 689 293 1 951 216 1 961 349
1 721 661,43
Rozpočet celkom výdavky
1 214 107 1 689 293 1 951 216 1 961 349
1 696 191,05
Bežné daňové príjmy obce sa skladajú z dane zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov
vyplácaná nám ich mesačne daňový úrad v schválenom objeme MF SR (takzvané
republikové dane) – 486 984,- €, ostatné dane platia občania z titulu vlastníctva
nehnuteľnosti v našom katastri, čiže daň z nehnuteľnosti – 204 626,- €, z titulu trvalého
a prechodného pobytu a to poplatok za komunálny odpad – 35 898,- € a ostatné dane ako daň
za psa – 2 655,- €, daň za užívanie verejného priestranstva – 372,- €
Bežné nedaňové príjmy tvory prenájom pozemkov a budov vo vlastníctve obce – 20 853 €,
administratívne poplatky, čiže správne – 2 338 €, licencie na hracie automaty – 7 467 €,
pokuty – 220 €, za predaj výrobkov, tovarov a služieb v ktorých je zahrnutý príjem za dom
smútku, obradné miestnosti, kopírovanie, použitie služobného telefónu, fax, predaj
reklamných predmetov obce, relácie v miestnom rozhlase, vstupné kino, vodné a stočné, za
knižnicu, opatrovateľská služby, stravné deti HN, stravné zamestnanci, cintorínsky poplatok
a iné – 39 635 €, ostatné ako znečisťovanie ovzdušia, za poistné plnenie – 6 200 €
Finančné operácie príjmové v roku 2010 boli tvorené zo zostatku nevyčerpanej dotácie DSD,
ZŠ s MŠ z roku 2009 – 17 220 € a z prijatého úveru, uznesenie č.228/2010 zo dňa 30.9.2010
vo výške 400 000 €.
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Obec prijala nasledovné granty a transfery na bežné výdavky v roku 2010:
účel
Poskytovateľ
pridelené
Náhradný príjemca Rodin.prída. ÚPSVaR Zvolen
1 862,49
Školstvo základné
Krajský školský úrad B.B.
278 869,00
Matrika
Obvodný úrad Zvolen- MV SR
2 673,85
Stavebný úrad
Krajský stavebný úrad B.B.
2 319,00
Na samosprávne funkcie
MF SR
2 614,00
Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR Zvolen
2 761,29
Školské potreby pre deti v HN
ÚPSVaR Zvolen
896,13
Aktivačné práce DS Dolinka
ÚPSVaR Zvolen
7 276,89
REGOP
Obvodný úrad Zvolen – MV SR
848,10
Pozemné komunikácie
Krajský úrad pre cest.dop. B.B.
133,00
Životné prostredie
Krajský úrad živ.prost. B.B.
293,73
Školstvo predškolská výchova
Krajský školský úrad B.B.
3 602,00
Dotácia pre DS Dolinka
MF SR
82 199,00
Voľby NR SR 2010
Obvodný úrad Zvolen
2 600,00
OFH 2010
MK SR
4 200,00
Komunálne voľby 2010
Obvodný úrad Zvolen
1 903,67
Nákup kníh do knižnice
MK SR
400,00
OFH 2010 - kultúra
VUC - BBSK
700,00
FS Očovan na dopravu
FS Očovan na dopravu
3 500,00
DHZ dotácia na auto has.
MV SR
5 000,00
Správa RD
ÚPSVaR Zvolen
52,29
Referendum 2010
Obvodný úrad Zvolen
1 080,00
Kompenzácia za podielové dane MF SR
16 885,00
Kompenzácia za podielové dane MF SR
20 211,00
Za separovaný zber
Recyklačný fond
1 405,00
Za kultúrne poukazy
MK SR
30,00
spolu
442 715,44

Ako vidno na prijatých grantoch a transferoch obec okrem svojich samosprávnych funkcií
vykonáva aj originálne kompetencie v oblasti školstva a prenesené kompetencie v oblasti školstva,
sociálnych vecí, stavebníctva, komunikácií , matriky či životného prostredia .

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie
Skutočnosť v EUR
Základná škola
5 935
Jedáleň základnej školy
23 377
Školský klub
1 797
Materská škola
2 823
Jedáleň materskej školy
1 728
Spolu ZŠ s MŠ
35 660
Základná umelecká škola
6 899
Domov seniorov Dolinka
92 263
celkom
134 822
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Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2010 :
Účel využitia
Poskytovateľ Pridelené
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
MH SR
223 217,61
Replika mlynského kolesa pri remeselnom dvore Envir.fond
3 500,00
spolu
226 717,61
Bežné výdavky
Čis.zn.
Funkčná klasifikácia
schválený upravený Skutočnosť
1 Všeobecné verejné služby
175 400 155 220
176 769
2 Obrana
166
166
131
3 Verejný poriadok a bezpečnosť
0
5 900
2 116
4 Ekonomická oblasť
9 362
19 762
18 989
5 Ochrana životného prostredia
4 530
29 709
28 674
6 Bývanie a občianska vybavenosť
25 515
25 800
27 095
7 Zdravotníctvo
5 000
5 000
4 412
8 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
79 309
57 856
56 643
9 Vzdelávanie
1 500
5 274
4 018
10 Sociálne zabezpečenie
4 060
6 050
6 176
Spolu
304 842 310 737
325 022
Do kapitoly všeobecnej verejnej služby patria výdavky na riadenie všetkých procesov samosprávy
a činnosť orgánov samosprávy, čiže mzdy starostu, hlavného kontrolóra, výkonných administratívnych
zamestnancov obce, odmeny pre zástupcu starostu, členov OR a OZ, členov komisií a zapisovateliek,
náklady na správu a údržbu administratívnej budovy OcÚ, náklady na všeobecný materiál a služby,
napríklad aj splácanie úrokov z úverov a na výkon prenesený kompetencií.
Kapitola obrana zahŕňa správu a údržbu skladov civilnej ochrany.
Kapitola verejný poriadok a bezpečnosť zahŕňa náklady na požiarnu ochranu v obci a príspevky pre
Dobrovoľný hasičský zbor Očová.
Kapitola ekonomická oblasť predstavuje náklady na správu a údržbu obecných budov ako napríklad
dom služieb, dielne, remeselný dvor a ostatné, ktoré ma obec zapísané na liste vlastníctva.
Taktiež sa tu sústreďovali náklady na aktivačné práce, hospodársku činnosť obce, odchyt psov,
čistenie rigolov, miestnych komunikácií.
Kapitola ochrana životného prostredia zahŕňa náklady na zber, uloženie a separovanie odpadu,
prevádzku a údržbu čističiek odpadových vôd, zberného dvora a verejnej zelene.
Kapitola bývanie a občianske vybavenosť zastrešuje prevádzku a údržbu obecných vodovodov Píla
a Holcov Majer, verejného osvetlenia v obci a trhového miesta.
V kapitola zdravotníctvo sa nachádzajú náklady na zdravotné stredisko v obci.
Do kapitoly rekreácia, kultúra a náboženstvo patria náklady na štadióna, tribúny, tenisového kurtu ,
dotácie športovým oddielom a klubom pôsobiacim v obci, dotácie pre súbory, kultúrne a spoločenské
podujatia, patrí sem aj vedenie kroniky, obecná knižnica, prevádzka kina a kultúrneho domu,
miestneho rozhlasu , vydávanie obecných novín Hučava a zaobstaranie reprezentačných predmetov
s erbom obce. Táto kapitola je obsiahla a zahŕňa aj správu domu smútku a cintorína, chaty na
Obchoditej, Zbor pre občianske záležitosti, dotácie občianskym organizáciám a združeniam, ktoré
v obci pôsobia a členstvo obce .
Vzdelávanie túto kapitolu používajú hlavne rozpočtové organizácie obce a to základná škola s
materskou školou a základná umelecká škola, v obci sú len náklady stravovanie detí v hmotnej núdzi,
školenie zamestnancov obce a a výdaje ktoré za školstvo hradila priamo obec avšak v minimálnom
rozsahu.
Sociálne zabezpečenie táto kapitola je od roku 2009 aj samostatne účtovaná cez ďalšiu rozpočtovú
organizáciu a to Domov seniorov Dolinka, v obci sa sem účtujú náklady za opatrovateľskú službu,
správu a údržbu klubu dôchodcov , obec je náhradný príjemca rodinných prídavkov pre cca 6 rodín
a sociálne dávky , ktoré posúdila a doporučila sociálna komisia.
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Výdavkové položky
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr.
620- Poistné a príspevok do poisťovní
630- Tovary a služby
640- Bežné transfery
650- Splác. úrok. a ost. súv. s úver. pôžič.
spolu

schválený upravený Skutočnosť
93 564
84 800
84 434
32 339
30 585
27 689
116 291 168 092
173 763
49 248
18 942
16 544
13 400
22 592
22 591
304 842 325 011
325 021

610 - položka sú mzdy a všetky zložky mzdy zamestnancov v hrobom
620 – sú odvody zákonné povinné zamestnávateľa
630 – tovary a služby , sem patria energie, poštovné a telekomunikačné služby, PHM, materiál, náradie, stroje a prístroje, opravy údržby,
posudky, revízie, poplatky, SF, poistenie cestovné, stravovanie, dohody o pracovnej činnosti, reprezentačné a iné.
640- bežné transfery a to členské, dotácie
a sociálne dávky, odchodné odstupné, PN.
650 – splácanie úrokov z úverov a manipulačné poplatky z úverov.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Skutočnosť v EUR k 31.12.2010
Zariadenie
Základná škola
285 351
Jedáleň základnej školy
47 611
Školský klub
15 960
Materská škola
70 802
Jedáleň materskej školy
19 102
Spolu ZŠ s MŠ
438 826
Základná umelecká škola
121 500
Domov seniorov Dolinka
178 731
celkom
739 056
Za roky v EUR
Výdavkové položky rozpočtových organizácií

2010
ZŠ s MŠ

610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.
620- Poistné a príspevok do poisťovní
630- Tovary a služby
640- Bežné transfery
700-Kapitálové

254 709
90 982
87 543
2 166
3 426

spolu

438 826 121 500 178 731

RO
ZŠ s MŠ
ZUŠ
DSD

Výnosy

560 617
129 984
297 017

Náklady

2010
ZUŠ

78 933
27 748
14 674
145
0

79 172
29 686
69 813
60
0

Hospodársky výsledok

560 447
131 211
296 024

Kapitálové výdavky roku 2010
1
Všeobecné verejné služby
4
Ekonomická oblasť
5
Ochrana životného prostredia
6
Bývanie a občianska vybavenosť
8
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
9
Vzdelávanie
Spolu

2010
DSD

170
- 1 227
993

0
0
0
0
0
0
0

41 633
245 963
10 606
10 000
86 300
6 103
400 605

8 421
87 468
10 605
0
3 951
6 1030
116 548

0
0
0
0
0
0
0

20
35
100
0
5
100
29

Dokončené významné stavby v roku 2010:
Výstavba repliky mlynského kolesa pri remeselnom dvore – 3 500 €
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Bežné výdavky Obecné služby, príspevková organizácia :
Rozpočet schválený
Upravený ROč.3/10 Skutočnosť k 31.12.2010
0,00
0,00
120 500,76
Bežné príjmy Obecné služby, príspevková organizácia:
Rozpočet schválený
Upravený ROč.3/10 Skutočnosť k 31.12.2010
132 158
100 277
119 923,39

Výdavkové položky príspevkovej organizácie skutočnosť
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.
48 710
620- Poistné a príspevok do poisťovní
18 157
630- Tovary a služby
53 057
spolu
119 924
PO OS
HČ
PČ
spolu

Výnosy

172 958
81 793
254 751

Náklady

Hospodársky výsledok

173 000
81 709
254 709

- 42
+ 84
+ 42

Konsolidovaná súvaha za rok 2010 :
AKTÍVA:
názov
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtov.medzi subjekt VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskyt.návr.fin.výpom.dlhod.
Poskyt.návr.fin.výpom.krátk.
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účt.klient.št.pokl.
PASÍVA:
názov
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Podiely iných účtov.jednotie
Záväzky
Rezervy
Zúčtov.medzi subjekt VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účt.klient.št.pokl

ZS 1.1.2010

KS 31.12.2010
4 801 280
4 618 514
4 116 319
502 195
180 817
1 896
0
0
103 230
75 691
0
0
1 949
0

ZS 1.1.2010

4 826 870
4 695 819
4 193 623
502 196
114 523
2 383
5 129
0
34 078
72 933
0
0
16 528
0

KS 31.12.2010
4 801 280
2 769 538
11 887
0
2 757 651
0
906 148
16 160
16 986
297 721
95 374
479 907
1 125 594
0

4 826 870
2 927 857
11 887
0
2 915 970
0
582 217
19 613
25 977
282 415
67 083
187 129
1 316 796
0
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010
Výška
úveru

Úroková sadzba

Mesačná
splátka v
EUR

k 31.12.2009

k 31.12.2010

Dátum
splatnosti

26 555,14

B6M +1,4% p.a.

331,94

6 638,77

2 655,49 25.08.2011

298 745,26

B3M + 1,1%p.a.

8 298,48

174 268,07

74 686,31 28.09.2011

400 000,00

E3M + 3,50%p.a.

2 250,00

0,00

109 787,65 28.12.2025

299 000,00

E3M+2,99%p.a.

5 532,00

299 000,00

0,00 28.12.2010

296 552,21

281 439,27 15.11.2027

776 459,05

468 568,72

232 537,43
Dlhodobý

Investičný úver

326 329,41

1% p.a.

Úvery

nesplatené spolu

zo ŠFRB
1 500,80

Finančné účty:
účet účtovníctvo
obce
211 10
213 4
213 6
221 1 Dexia
221 2 Dexia-SF
221 3 OTP
221 4 OTP .
221 5 OTP .
221 6 OTP
221 7 OTP
221 8 VUB
221 9 OTP
221 10 OTP
211 10
221 421 VUB-FR
VUB - FSO
261 11
396
461 0 OTP
461 1 OTP
461 2 OTP
461 3 OTP
479
357

číslo účtu
bankového
pokladňa
ceniny
ceniny
1225803001/5600
1225804004/5600
9654131/5200
11776023/5200
11631780/5200
11411497/5200
11365996/5200
2623412/0200
7941225/5200
8073941/5200
Pokladňa OU
1230002623412/0
1675388159/0200
Peniaze na ceste
Mylné platby
8129706/5200
12351895/5200
11318217/5200
10691933/5200
ŠFRB
Nevyčerpané dotácie
Dotácie VZN

zostatok
MD-D
0,00
87,90
0,00
11 856,15
194,99
69,23
17,66
45,22
56,84
58,62
6 660,35
1 981,03
4 784,41
0,00
1 277,92
581,96
0,00
0,00
2 655,49
109 787,65
0,00
74 686,31
281 439,27
10 436,00

O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene ( nezávisle od príjmov a výdavkov ) .
Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie
Výnosy za obec : 1 008 315 €
Náklady za obec : 1 085 194 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: - 76 894 €
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Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmena stavu
peňažných prostriedkov to je prebytok alebo schodok.
Príjmy za obec : 1 721 661 €
Výdavky za obec : 1 696 191 €
Prebytok za obec : 25 471 €
Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku.
Zákon číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov s účinnosťou od 1.9.2007 definuje prebytok rozpočtu obce ako kladný
rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce a schodok ako záporný rozdiel
bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce. Rozdiel bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov obce za rok 2010 predstavuje prebytok v sume + 311 239 Eur. Týmto
prebytkom sa pokryje schodok finančných operácií v sume 285 769 Eur a do rezervného
fondu sa odvedie suma 2 982 Eur, do účelových fondov sa odvedie suma 6 545 Eur a ostatok
sú nevyčerpané dotácie poskytnuté v roku 2010 v sume 15 943 Eur..
Záverečný účet je dokument , ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za
rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Prerokovanie Záverečného účtu
Obce Očová sa uzatvorilo výrokom :„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad „
Kontrolná činnosť za rok 2010
Vykonávanie kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom obce upravujú § 18 d/, 18 e/ a
18 f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom obsah kontrolnej činnosti sa riadi plánom
kontrolnej činnosti na jednotlivé polroky, ktorý schvaľuje OZ na svojom zasadnutí.
Na základe schválených plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok
2010 - som v priebehu roka 2010 realizoval nasledovné kontrolné akcie:
a/ - v nadväznosti na § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite –
celkom 8 následných finančných kontrol – zameraných na:
- čerpanie výdavkov obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií
- kontrolu poskytnutia a čerpania dotácií z rozpočtu obce za rok 2009 pre „Slovenský Aeroklub
Očová“ a pre Folklórny festival „Očovská folklórna hruda 2009 Očová,
- hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Očová, za roky 2008
a 2009,
- hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v Základnej škole s Materskou školou v Očovej,
za roky 2008, 2009 a za I. polrok 2010.
b/ - v nadväznosti na § 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe – som vykonal
taktiež celkom 4 tématické kontroly, ktoré boli zamerané do nasledujúcich oblastí:
- kontrola efektívnosti a účinnosti verejných prostriedkov, ktoré Obec Očová vložila za roky
2004 - až 2009 do združenia „Mikroregión Hučava - Zvolensko“
- kontrola plnenia opatrení prijatých Obecným úradom a rozpočtovými organizáciami
zriadenými obcou na základe výsledkov kontrol vykonaných v rokoch 2009 a 2010.
- kontrolu dodržiavania a aktuálnosti vybraných interných predpisov obce,
- kontrola platných zmluvných vzťahov
c/ - v nadväznosti na § 18 d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
– celkom 6 kontrol plnenia uznesení OZ
d/ - na základe vykonaných kontrol som následne vypracoval celkom 3 odborné písomné
stanoviská pred ich schválením na zasadnutí OZ a to:
- 1 x k záverečnému účtu za rok 2009,
- 1 x k návrhu rozpočtu obce na rok 2010 a viacročného rozpočtu na roky 2010-2012
- 1 x k návrhu obce vziať úver pre roky 2010 a 2011.
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Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2010
Program * Bežné výdavky * Kapit.výdavky * Finan.operácie * SPOLU
*********************************************************************************************************************************
0 Nie je v Číselníku programov 10160.97 0.00 412276.16 422437.13 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 PODPROGRAM: Činnosť riadiacich orgánov obce 25258.75 0.00 0.00 25258.75 (PR2)*
1.2 PODPROGRAM: Činnosť volených orgánov obce a komisi 319.54 0.00 0.00 319.54 (PR2)*
1.3 PODPROGRAM: Členstvo obce v združeniach 921.50 0.00 0.00 921.50 (PR2)*
1.4 PODPROGRAM: Kontrola 12028.30 0.00 0.00 12028.30 (PR2)*
1 PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 38528.09 0.00 0.00 38528.09 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 PODPROGRAM: Prezentácia obce 579.97 0.00 0.00 579.97 (PR2)*
2.2 PODPROGRAM: Kronika 478.04 0.00 0.00 478.04 (PR2)*
2.3 PODPROGRAM: Prezentačné predmety 791.49 0.00 0.00 791.49 (PR2)*
2.4 PODPROGRAM: Reprezentačné 182.65 0.00 0.00 182.65 (PR2)*
2 PROGRAM : Propagácia a marketing 2032.15 0.00 0.00 2032.15 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 PODPROGRAM: Právne služby a poradenstvo 730.29 0.00 0.00 730.29 (PR2)*
3.2 PODPROGRAM: Poistenie majetku 2834.78 0.00 0.00 2834.78 (PR2)*
3.3 PODPROGRAM: Spoločný úrad 8635.20 0.00 0.00 8635.20 (PR2)*
3.4 PODPROGRAM: Poplatky bankám 2839.14 0.00 0.00 2839.14 (PR2)*
3.5 PODPROGRAM: Úroky z úverov 12860.54 0.00 0.00 12860.54 (PR2)*
3.7 PODPROGRAM: Softwer a hardver 1028.78 0.00 0.00 1028.78 (PR2)*
3.8 PODPROGRAM: Systém vzdelávania zamestnancov 647.90 0.00 0.00 647.90 (PR2)*
3.9 PODPROGRAM: Autodoprava-služobné autá 4249.94 0.00 0.00 4249.94 (PR2)*
3.10 PODPROGRAM: Réžijné náklady 7161.76 0.00 0.00 7161.76 (PR2)*
3.11 PODPROGRAM: Voľby 5606.10 0.00 0.00 5606.10 (PR2)*
3 PROGRAM : Interné služby 46594.43 0.00 0.00 46594.43 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 PODPROGRAM: Matrika,evidencia obyvateľstva,overova 3759.91 0.00 0.00 3759.91 (PR2)*
4.2 PODPROGRAM: Miestny rozhlas 255.72 0.00 0.00 255.72 (PR2)*
4.3 PODPROGRAM: Noviny Hučava 971.25 0.00 0.00 971.25 (PR2)*
4.4 PODPROGRAM: ZPOZ 2611.49 0.00 25.89 2637.38 (PR2)*
4.7 PODPROGRAM: Cintorínske služby 437.38 0.00 0.00 437.38 (PR2)*
4 PROGRAM : Služby občanom 8035.75 0.00 25.89 8061.64 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1 PODPROGRAM: Ochrana pred požiarmi 1518.32 0.00 0.00 1518.32 (PR2)*
5.2 PODPROGRAM: Civilná ochrana 131.30 0.00 0.00 131.30 (PR2)*
5.3 PODPROGRAM: Verejné osvetlenie 22914.24 2000.00 0.00 24914.24 (PR2)*
5.4 PODPROGRAM: Podpora pre DHZ Očová 130.94 0.00 0.00 130.94 (PR2)*
5 PROGRAM : Bezpečnosť 24694.80 2000.00 0.00 26694.80 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1 PODPROGRAM: Komunálny odpad 17933.44 0.00 0.00 17933.44 (PR2)*
6.2 PODPROGRAM: Separovaný zber 2633.32 1564.79 0.00 4198.11 (PR2)*
6.3 PODPROGRAM: Zberný dvor 2099.88 3803.87 0.00 5903.75 (PR2)*
6 PROGRAM : Odpadové hospodárstvo 22666.64 5368.66 0.00 28035.30 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1 PODPROGRAM: Letná údržba 315.23 25980.48 0.00 26295.71 (PR2)*
7.2 PODPROGRAM: Zimná údržba 521.58 0.00 0.00 521.58 (PR2)*
7 PROGRAM : Miestne komunikácie 836.81 25980.48 0.00 26817.29 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.1 PODPROGRAM: Dotácia pre spoj Obchoditá 355.59 0.00 0.00 355.59 (PR2)*
8 PROGRAM : Doprava 355.59 0.00 0.00 355.59 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.2 PODPROGRAM: Základná škola 86.60 6102.64 0.00 6189.24 (PR2)*
9.3 PODPROGRAM: Základná umelecká škola 29.30 0.00 0.00 29.30 (PR2)*
9.5 PODPROGRAM: Predškolské stravovanie 480.88 0.00 0.00 480.88 (PR2)*
9.6 PODPROGRAM: Školské stravovanie 2772.02 0.00 0.00 2772.02 (PR2)*
9 PROGRAM : Vzdelávanie 3368.80 6102.64 0.00 9471.44 (PR1)**

10.1 PODPROGRAM: Dotačná podpora pre FO 5000.00 0.00 0.00 5000.00 (PR2)*
10.2 PODPROGRAM: Športový areál 3480.71 0.00 0.00 3480.71 (PR2)*
10.3 PODPROGRAM: Dotačná podpora pre Tenisový klub 41.40 0.00 0.00 41.40 (PR2)*
10.6 PODPROGRAM: Dotácie pre samostatné športové poduja 35.15 0.00 0.00 35.15 (PR2)*
10 PROGRAM : Šport 8557.26 0.00 0.00 8557.26 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.1 PODPROGRAM: Kultúrne podujatia v obci a spoločensk 1638.83 0.00 0.00 1638.83 (PR2)*
11.2 PODPROGRAM: Knižnica Očová 8342.64 0.00 0.00 8342.64 (PR2)*
11.3 PODPROGRAM: Kino Osveta Očová 2664.09 0.00 0.00 2664.09 (PR2)*
11.5 PODPROGRAM: Podpora pre DFS Poľana 81.00 0.00 0.00 81.00 (PR2)*
11.6 PODPROGRAM: Podpora pre FS Očovan 4500.00 0.00 0.00 4500.00 (PR2)*
11.7 PODPROGRAM: Podpora pre OFH 8849.25 0.00 0.00 8849.25 (PR2)*
11 PROGRAM : Kultúra 26075.81 0.00 0.00 26075.81 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1 PODPROGRAM: Verejná zeleň 1347.45 3236.00 0.00 4583.45 (PR2)*
12.4 PODPROGRAM: Obecné vodovody 4026.60 0.00 0.00 4026.60 (PR2)*
12.5 PODPROGRAM: ČOV a kanalizácia v obci 4912.45 0.00 0.00 4912.45 (PR2)*
12 PROGRAM : Prostredie pre život 10286.50 3236.00 0.00 13522.50 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.1 PODPROGRAM: Domov dôchodcov Dolinka 97.08 0.00 0.00 97.08 (PR2)*
13.2 PODPROGRAM: Opatrovateľská služba 1870.62 0.00 0.00 1870.62 (PR2)*
13.3 PODPROGRAM: Socilána komisia-príspevky 0.00 0.00 341.90 341.90 (PR2)*
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13.5 PODPROGRAM: Podpora pre MO SZPB 70.00 0.00 0.00 70.00 (PR2)*
13.9 PODPROGRAM: Komunitné centrum 4075.23 0.00 0.00 4075.23 (PR2)*
13.10 PODPROGRAM: Projekty 320.05 0.00 0.00 320.05 (PR2)*
13 PROGRAM : Sociálne služby 6432.98 0.00 341.90 6774.88 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.1 PODPROGRAM: Výkonný manažment 61513.78 0.00 0.00 61513.78 (PR2)*
14.2 PODPROGRAM: Vnútorný chod úradu 9293.48 0.00 132.49 9425.97 (PR2)*
14 PROGRAM : Administratíva 70807.26 0.00 132.49 70939.75 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.1 PODPROGRAM: Administratívna budova OcU 8920.79 0.00 0.00 8920.79 (PR2)*
15.2 PODPROGRAM: Dom služieb 6521.79 45437.87 0.00 51959.66 (PR2)*
15.3 PODPROGRAM: Dom smútku 1850.48 0.00 0.00 1850.48 (PR2)*
15.4 PODPROGRAM: Kultúrny dom 13632.96 3950.80 0.00 17583.76 (PR2)*
15.5 PODPROGRAM: Klub dôchodcov 2404.85 0.00 0.00 2404.85 (PR2)*
15.6 PODPROGRAM: Remeselný dvor 3609.49 14536.45 0.00 18145.94 (PR2)*
15.7 PODPROGRAM: Zdravotné stredisko 4411.86 0.00 0.00 4411.86 (PR2)*
15.8 PODPROGRAM: Požiarna zbrojnica Očová 58.50 0.00 0.00 58.50 (PR2)*
15.9 PODPROGRAM: Požiarna zbrojnica HM 295.00 0.00 0.00 295.00 (PR2)*
15.10 PODPROGRAM: Klubovňa Holcov Majer 1446.40 0.00 0.00 1446.40 (PR2)*
15.11 PODPROGRAM: Dielne, garáže a sklady 1634.30 0.00 0.00 1634.30 (PR2)*
15.12 PODPROGRAM: Očovský dom 159.59 0.00 0.00 159.59 (PR2)*
15.13 PODPROGRAM: Chata Obchoditá 138.41 0.00 0.00 138.41 (PR2)*
15 PROGRAM : Správa a údržba budov obce 45084.42 63925.12 0.00 109009.54 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 PROGRAM : Obecné služby, príspevková organizácia 365.15 0.00 0.00 365.15 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.1 PODPROGRAM: Revitalizácia stredu obce 93.83 6011.50 0.00 6105.33 (PR2)*
18.3 PODPROGRAM: Informačný systém obce 10.77 2171.88 0.00 2182.65 (PR2)*
18.4 PODPROGRAM: RD malá vodná elektráreň 33.76 1513.59 0.00 1547.35 (PR2)*
18.5 PODPROGRAM: Kamerový systém obce 0.00 238.00 0.00 238.00 (PR2)*
18 PROGRAM : Rozvojové programy obce 138.36 9934.97 0.00 10073.33 (PR1)**
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu: 325021.77 116547.87 412776.44 854346.08 (ICO)**

Prehľad o podaných projektoch v roku 2010
Projekt „Kanalizácia obce Očová“- podaný opakovane v 2010 ( už aj v 2009 )
/Požadovaný nenávratný finančný príspevok vo výške 9 375 917,- Eur. /
Projekt je vedený pod názvom Odvedenie a čistenie odpadových vôd v Mikroregióne Hučava – Zvolensko / za
obce Očová a Zvolenská Slatina /, bol podaný ako nový projekt Mikroregiónom Hučava – Zvolensko v aktuálnej
výzve Operačného programu Životné prostredie :
- prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
- operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle
záväzkov SR voči EÚ.
Projekt „Očová, Očová – dotvorenie centrálnej časti obce“- podaný opakovane v 2010 ( už aj v 2009 )
/Požadovaný nenávratný finančný príspevok vo výške 431 693,- Eur s DPH /
Projekt sme podali v rámci Regionálneho operačného programu MvaRR SR :
- Opatrenie 4. 1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4. 1 a samostatne dopytovo orientované projekty ,
prostredníctvom riadiaceho orgánu BBSK odbor SO/RO pre ROP .
Projekt „Očová – Dobrý gazda nemá odpad -dobudovanie zberného dvora „
/Požadovaná dotácia vo výške 228 532,13 Eur /
Projekt sme podali na MŽP SR Operačný program 2410000 OP Životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové
hospodárstvo, Opatrenie 4.1. dňa 22.6.2010
Projekt „Prístup LEADER na realizáciu integrovanej stratégie „
Občianske združenie Podpoľanie, ktorého obec Očová je členom získalo štatút Miestnej akčnej skupiny, ktorá
má podpísanú zmluvu s Ministerstvom pôdospodárstva SR – PPA
na nenávratný finančný príspevok pre Koordinančné združenie mikroregiónu Podpoľanie. MAS 17.12. 2009
vyhlásila Výzvy pre obce v občianskom združení pre :
Opatrenie č. 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí, a Opatrenie č. 3.4.1 Služby pre obyvateľstvo,
V týchto opatreniach sme podali :
Projekt „Remeselný dvor ožíva – prezentácie starých remesiel a tradícií“ , žiadosť o nenávratný finančný
príspevok vo výške 19.389,- Eur a zmluva s PPA Bratislava bola podpísaná dňa 29.10.2010 a ihneď sa začala
realizovať nákupom zariadenia prednáškovej miestnosti, ostatné zariadenie dielne pre výrobu šindľa, hrnčiarskej,
a kováčskej bude zrealizované v roku 2011
Projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Očová“ podaný opakovane v 2010 ( už aj v 2009 )
/Požadovaný nenávratný finančný príspevok vo výške 175.344,- Eur s DPH /
Projekt sme podali v rámci Operačného programu Ministerstva hospodárstva SR
- Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika.
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Očová – obec v ktorej žijem rád, v ktorej žije moja
rodina
Chceme aby po roku 2010 Očová:
• patrila medzi hospodársky silné obce zvolenského okresu
• mala vytvorené vhodné podmienky pre podnikateľské aktivity
s orientáciou hlavne na vidiecky cestovný ruch
• obec mladých ľudí, ktorí si vážia starobu
• bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi
sieťami
• bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom
k životu
• bola obcou chrániacou a zveľaďujúcou bohaté prírodné a kultúrne
dedičstvo
• bola príjemnou obcou pre život- peknou, čistou, zdravou a bezpečnou
obcou
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.
Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka spolu s poznámkami bola odovzdaná
metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade vo Zvolene v písomnej aj elektronickej forme
v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
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