Výročná správa
Obce Očová
Za rok 2011

Z histórie

obce

Očová je ale oveľa staršia, ako sú o nej zachované prvé písomné zmienky (1351)
a vyvíjala sa ako poddanská komunita Vígľašského hradného panstva.
Dokázateľne najstarší záznam o Očovej je vo výsadnej listine panovníka Bélu IV. z roku
1263, v ktorej sa spomína potok Otchua („ad flavium Otchua“, a za najstarší záznam,
vzťahujúci sa na Očovú historici považujú zmienku v zakladacej listine comesa Lamperta pre
Bzovícky kláštor premonštrátov. V nej sa roku 1135 medzi darovanými zemiami a dedinami
spomína pravdepodobne aj Očová.
V slovenských národných dejinách nepatrí obec Očová medzi dediny s veľkou históriou.
Jej meno sa nespomína zároveň s krvavými bitkami, ani dejinnými vzburami, nenachádza
sa vo výpočte prírodných divov alebo živelných katastróf, nedala svetu vladárov ani
vojvodcov, neležala na priesečníku slávnych obchodných ciest, nenájdeme v nej pozoruhodné
stavebné pamiatky, zámky a kaštiele.
A predsa:
Stáročia v krvavých bitkách odolávala tureckým vpádom a plieneniu a zachovala sa.
Zažila dve vojnové katastrófy dvadsiateho storočia, zničená takmer do tla a žije dodnes.
Dala svetu veľkého učenca 18. storočia Mateja Belu Funtíka .
Z Očovej tiež pochádza rodina Pilárikovcov farárov, kňazov a učiteľov.
Bola priesečníkom povstaleckých ciest a blízke lúky boli letiskom Tri duby, druhým
vzdušným prístavom S N P.
Stojí v nej chrám s oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Z tejto dediny sa vybral do sveta a literatúry národný umelec Ján Rob Poničan.
Prežila svoj rozkvet, založila si jedno z prvých družstiev na Slovensku, zbohatla radmi
nových domov, hospodárskych stavieb a spoločenských budov, sedem desaťročí v nej
pôsobí a podpolianske umenie šíri súbor Očovan a jeho detský nasledovník Poľana.
Rázovitá obec pri Zvolene, pod divou Poľanou, v strede úrodných lúk a polí.

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 je rozsiahle, geograficky a funkčne rozmanité. 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.
Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Zvolenského okresu. Leží z časti na území
vulkánu Poľana, a z časti vo Zvolenskej kotline, podoblasti Slatinská kotlina. Nachádza sa
približne 5 km od hlavnej tepny Zvolen – Lučenec a patrí pod Banskobystrický samosprávny
kraj.Rozlohou je najväčšou obcou Zvolenského okresu.
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 Chránenej krajinnej oblasti Poľana, ktorá bola v roku 1990
zaradená do siete Biosferických rezervácií UNESCO.
Archeologické nálezy a výsledky historického výskumu v riešenom území a v jeho
blízkosti svedčia o osídlení už v staršej dobe kamennej – v neolite /lokalita Hrádok pri sútoku
Hučavy a Zolnej /. Nálezy majú charakteristické prvky lužickej a kyjatickej kultúry. Bola tiež
dokázaná keltská prítomnosť a púchovská kultúra. Zvolenská skupina púchovskej kultúry je
doložená priamo z chotára obce.
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.
Demografické údaje Obce Očová za rok 2011
Počet obyvateľov celkom k 31.12.2011
2549
Z toho: dospelý občania od 15 rokov
2218
deti do 15 rokov
331
V tom počet obyvateľov na:
121
Holcovom Majeri občania
deti
11
Obchoditej
občania
43
deti
4
Priemerný vek obyvateľov
41,92
Symboly obce :

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

Oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče

Letisko Očová

Výstava MO Drobnochovateľov

Kompetencie Obce
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a potreby jej obyvateľov
Najmä : vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom, zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, rozhoduje vo veciach miestnych
daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci,
utvára účinný systém kontroly, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych
komunikácii, zabezpečuje verejnoprospešné služby, chráni životné prostredie, plní úlohy na
úseku ochrany spotrebiteľa,
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu
a programy rozvoja, vykonáva vlastnú investičnú činnosť. Obec pri výkone samosprávy tiež
zabezpečuje verejný poriadok v obci, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vedie obecnú
kroniku.
Starosta obce
V komunálnych voľbách dňa 27.11. 2010 bol zvolený za starostu obce Ing.
Jaroslav Dominik, je starostom prvé volebné obdobie a sľub zložil 11.1.2011. Starostu volia
obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.
Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Vykonáva obecnú
správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy
obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu a je
štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch
zamestnancov obce. Vo vzťahu k uzneseniam obecného zastupiteľstva má starosta obce
sistačnú právomoc, to znamená, že ak sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je
pre obec zjavne nevýhodné, uznesenie nepodpíše v určenej zákonnej lehote.

Obecné zastupiteľstvo
Voľby obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 27. novembra 2011, obyvateľmi obce na 4 roky.
Poslanci sa volia v 1 volebnom obvode na celé volebné obdobie, podľa počtu obyvateľov.
Zastupiteľský zbor v Očovej je zložený z 9 poslancov : Mgr. Ján Šimiak– zástupca
starostu, MVDr. Juraj Kubiš, Ing. Ján Pivoluska CSc , Ing. Juraj Remeselník, Karol
Budinský, Lenka Španová, RSDr. Ondrej Chabada, Jozef Ivanič a Mgr. Mária Luptáková.
POSLANECKÉ OBVODY V OBCI OČOVÁ
Meno poslanca

Karol Budinský
RSDr. Ondrej Chabada
Jozef Ivanič

Pridelené ulice v obci

Holcov Majer, Obchoditá, Breziny,
Kalinovce, Bugárovo
J. R. Poničana
Komenského, Jána Ťavodu, Dolná,
Štefana Pilárika, Nábrežná

MVDr. Juraj Kubiš
Mgr. Mária Luptáková

Gagarinova, 1.mája, Slnečná
Mateja Bela Funtíka, Medzinárodného dňa
detí, Letecká, Družstevná

Ing. Ján Pivoluska, CSc.
Ing. Juraj Remeselník

SNP
Partizánska, Sadovnícka, Lesná, Pri vleku,
Vodárenská, Dvoriská

Mgr. Ján Šimiak
Lenka Španová

ČSA, Športová, Budovateľská
Mieru, Červeného kríža, Febr. víťazstva,
Medzinárodného dňa žien, Jána Palárika

Kompetencie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené : určovať zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný
účet, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovať územný plán obce, rozhodovať
o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku a určovať ich náležitosti,
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce,
uznášať sa na nariadeniach, určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu
a hlavného kontrolóra, zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra, schvaľovať poriadok
odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie
predpisy. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené tiež zriaďovať, zrušovať a kontrolovať
rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich
vedúcich, schvaľovať združovanie obecných prostriedkov, zriaďovať a zrušovať orgány
potrebné na samosprávu obce, udeľovať čestné občianstvo obce, ustanoviť erb obce, vlajku
obce, pečať obce.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace, jeho zasadnutie zvoláva
a vedie starosta obce. Rokovanie zastupiteľstva je verejné a v roku 2011 zastupiteľstvo
zasadalo 7-krát a to dňa 11.1., 24.2., 28.4., 23.6., 28.7., 26.10.. a 15.12.2011, za rok 2011 bolo
prijatých 74 uznesení, ktoré sú zverejnené na web stránke obce

Komisie obecného zastupiteľstva schválené uznesením č.7/2011
Obec rieši odborné problémy prostredníctvom 5 stálych komisií:
Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít
Lenka Španová (poslankyňa OZ) – predseda
Ing. Ján Pivoluska, CSc. (poslanec OZ) – člen
Ing. Michal Storoška, PhD. – člen
Ing. Anna Nováková – člen
Ing. Ingrid Kollárová – člen
Anna Hossová – zapisovateľka
Komisia legislatívna
MVDr. Juraj Kubiš (poslanec OZ) – predseda
PaedDr. Anna Sojková – člen
JUDr. Anna Poničanová – člen
Ing. Anna Bažíková – člen
Miroslav Výboh – člen
Janka Holíková - zapisovateľka
Komisia na ochranu verejného poriadku a sociálnych vecí
Mgr. Ján Šimiak (poslanec OZ) – predseda
Mgr. Mária Luptáková (poslankyňa OZ) – člen
Mgr. Boris Fiľo – člen
Ivan Lukovský – člen
RNDr. Viera Holíková – člen
Anna Výbohová – zapisovateľka
Komisia stavebná a životného prostredia
Ing. Juraj Remeselník (poslanec OZ) – predseda
Karol Budinský (poslanec OZ) – člen
Ing. Marián Kmeť – člen
Ján Čief – člen
Pavel Dorot – člen
Danka Dorotová – zapisovateľka
Komisia školstva, kultúry a športu
RSDr. Ondrej Chabada (poslanec OZ) – predseda
Jozef Ivanič (poslanec OZ) - člen
Ing. Pavel Poničan – člen
PaedDr. Anna Sojková – člen
Viera Šimkovičová – člen
Svatava Trnková - zapisovateľka
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Ján Pivoluska, CSc. (poslanec OZ) – predseda
Karol Budinský (poslanec OZ) – člen
Lenka Španová (poslankyňa OZ) - člen

Hlavný kontrolór :
Ing. Rudolf Šrojta, zvolený do funkcie obecným zastupiteľstvom na svojom 7.zasadnutí,
uznesením č.52/2007 zo dňa 27.9.2007 na obdobie 6. rokov, v máji 2011 sa vzdal funkcie.
Ing. Oľga Štollmannová bola zvolená do funkcie 28.7.2011 na 5. zasadnutí obecného
zastupiteľstva , uznesením č.50/2011 na obdobie 6. rokov. V roku 2011 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 – 2008
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
Organizačný poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Očová - 1991
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
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 zverejnené na stránke
obce.

Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce .
Zamestnanci obecného úradu k 31.12.2011:
Janka Holíková, ekonómka
Anna Výbohová , referent na úseku evidencie obyvateľstva
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
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
a samostatne zárobkovo činné osoby v obci.
Poľnohospodárska výroba :
Poľnohospodárske družstvo Očová
a 5 prevádzok nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce
plus samostatne hospodáriaci roľníci.
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
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

Dom smútku

