Obecná knižnica v Očovej
Knižnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia inštitúcia plní svoju najdôležitejšiu úlohu
v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní knižničného fondu čitateľom. Aby bola aj
navštevovanou inštitúciou, musí zabezpečovať pravidelné obnovovanie fondu nákupom
nových kníh.
Obecná knižnica v Očovej (ďalej len knižnica) sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom
schváleným obecným zastupiteľstvom, v ktorom sú presne definované práva a povinnosti
knižnice, ako i práva a povinnosti používateľov. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je Cenník
platených služieb.
Knižnica je otvorená každý pracovný deň od 12. hodiny. Týždenne je otvorená 25 hodín.
Knižnica každoročne obnovuje knižničný fond nákupom nových kníh. Finančné prostriedky
získava od svojho zriaďovateľa. Druhý spôsob získavania financií sú prostriedky
z Ministerstva kultúry SR, prostredníctvom vypracovávania projektov. V roku 2011 získala
od zriaďovateľa 789,36 € a z Ministerstva kultúry SR v rámci vypracovaného projektu
„Nákup nových kníh do knižnice“ 400,00 €. Spolu sa do knižnice kúpilo 128 nových kníh a 5
kníh knižnica dostala darom.
V roku 2011 bolo v knižnici prihlásených 239 používateľov, z toho bolo 101 používateľov do
15 rokov.
Knižnica vo svojom fonde k 31.12.2011 evidovala 7511 kn. jednotiek, z toho 1485 kn.
jednotiek odbornej literatúry pre dospelých, 3709 kn. jednotiek krásnej literatúry pre
dospelých, 253 kn. jednotiek odbornej literatúry pre deti a mládež a 2064 kn. jednotiek
krásnej literatúry pre deti a mládež. Všetky knihy slúžia na výpožičky, ktoré môžu byť
absenčné alebo prezenčné. Na prezenčné vypožičiavanie sú určené detské encyklopédie,
ktorých cena je vysoká a absenčnými výpožičkami by došlo k ich rýchlemu znehodnoteniu.
Prezenčné výpožičky sa realizujú priamo v knižnici, k čomu slúžia vyhradené čitateľské
miesta. Okrem kníh knižnica vypožičiava absenčne a prezenčne i tri druhy časopisov
(Slovenka, Život a Môj dom).
Z celkového počtu 7511 kn. jednotiek bolo k 31.12.2011 spracovaných automatizovane
v programe KIS MaSK 6546 kníh.
Knižnica v roku 2011 uskutočnila 6167 absenčných a prezenčných výpožičiek, čo je o 1130
výpožičiek viac ako v roku 2010. Knižnicu navštívilo 5435 používateľov, z ktorých bolo 3176
čitateľov a 2259 používateľov internetu. V rámci projektu „Internetizácia knižníc“ knižnica
od roku 2007 má k dispozíciu 4 počítače s pripojením na internet a tlačiareň. Internetové
služby sú bezplatné, používateľ však musí byť registrovaným členom knižnice. Tlačenie
dokumentov je spoplatnené a presne vymedzené v cenníku. Priemerne denne navštívi verejný
internet 11 používateľov. Využívajú ho žiaci základnej školy, študenti stredných škôl ale
i dospelí občania, ktorí potrebujú pre svoju prácu aktuálne informácie dostupné na internete.
Internet v knižnici splnil svoj účel a je prínosom pre všetky vekové generácie.
Okrem výpožičného systému knižnica pripravuje i kultúrne a vzdelávacie podujatia pre
žiakov základnej a materskej školy. Tieto podujatia sa konajú po celý rok, no zvýšený záujem
je v mesiaci marec, hlavne v Týždni slovenských knižníc, ktorý bol od 28.03. do 01.04.2011.
V tomto týždni knižnica pripravila pre čitateľov – žiakov základnej a materskej školy
kultúrne podujatia: besedy, vstupné exkurzie, rozprávkové dopoludnia.
31.05.2011 sa knižnica už po druhý krát zapojila do projektu „Čítajme si...2011“, v ktorom sa
knižnice na Slovensku snažia prekonať rekord o „Najpočetnejší detský čitateľský maratón“.
Maratónu sa zúčastnilo110 žiakov základnej školy, čo je o 27 žiakov viac ako v roku 2010.
Knižnica je ako most do sveta nových informácií a zážitkov, a preto si to, čo v knižnici máme,
chráňme, zveľaďujme a uchovávajme pre budúce generácie.

Kultúrny dom
Kultúra charakterizujeme ako nehmotné dedičstvo našich starých otcov a materí, klenotnicu
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.
Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Jeho sídlo je v centre obce vedľa
obecného úradu.
V kultúrnom dome sídli obecná knižnica, kino Osveta a základná umelecká škola.
Kultúrny dom slúži na premietanie filmových predstavení, na skúšky a vystúpenia
folklórneho súboru Očovan vrátane ľudovej hudby, na prezentáciu detského folklórneho
súboru Poľana, na prezentáciu základnej školy, základnej umeleckej školy (polročné
a koncoročné akadémie žiakov), na karnevaly, zábavy, na skúšky a vystúpenia miestneho
divadelného súboru Pilindoš, na zasadnutia obecného zastupiteľstva, na predajné akcie,
prezentačné akcie a na rôzne iné akcie podľa požiadaviek.
Kino sa v roku 2011 premietalo 3-krát do mesiaca. Každý mesiac bolo naprogramované jedno
detské predstavenie a 2 predstavenia pre dospelých. V júni sa premietlo jedno školské
predstavenie a v rámci osláv SNP sa premietol jeden film s vojnovou tematikou. Celkovo sa
premietlo 31 filmových predstavení, na ktorých bolo 924 divákov, čo je v priemere 30
divákov na jedno predstavenie. Vstupné na predstavenia v roku 2011 bolo jednotné: 2,00 €
Podujatia v kultúrnom dome:
4. februára sa v kultúrnom dome konal výchovný koncert pre žiakov základnej školy, ktorého
sa zúčastnilo 95 žiakov.* 23. februára sa po sále KD prechádzali masky od výmyslu sveta.
Karnevalom a diskotékou si žiaci základnej školy pripomenuli sviatočné obdobie „Fašiangy“.

6. marca sa predstavili miestni divadelní ochotníci pred zaplneným hľadiskom s naštudovanou
novou hrou „Cylinder“. Premiéra sa konala už tradične pri príležitosti Osláv 66. výročia
oslobodenia našej obce. Vynikajúce výkony našich ochotníkov si prišlo pozrieť cca 250
divákov nielen z našej obce, ale aj blízkeho okolia.
9. marca si sálu prenajala Stredoslovenská energetika a. s. Žilina za účelom stretnutia sa
s občanmi Očovej a Obchoditej.
13. marca tí čo nestihli premiéru sa prišli pozrieť na reprízu divadelnej hry „Cylinder“, ktorá
sa konala taktiež pred vypredaným hľadiskom.
20. marca si kultúrny dom prenajalo Pozemkové spoločenstvo obce Očová za účelom konania
výročnej členskej schôdze.
28. marca sa vo veľkej sále predstavili žiaci ZUŠ – odboru literárno-dramatického
s naštudovanou hrou O dvanástich mesiačikoch. Vynikajúce výkony malých hercov sledovalo
cca 100 divákov.
19. mája patril kultúrny dom žiakom základnej školy, pre ktorých bolo pripravené školské
divadelné predstavenie.
30. mája sme sa v kultúrnom dome opäť stretli s maskami, tento krát boli do masiek
prezlečené deti z materskej školy.
2. júna si kultúrny dom prenajalo Poľnohospodárske družstvo Očová za účelom prezentácie
poľnohospodárskych výrobkov.
3. júna sa konal 14. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov, ktorého sa
zúčastnili 4 detské folklórne súbory zo Slovenka, vrátane nášho detského súboru Poľana.
Tanečníci sa predstavili pred zaplneným hľadiskom.
10. júna sa konala repríza detskej hry o Dvanástich mesiačikoch v podaní žiakov ZUŠ Očová.
14. júna sa vo veľkej sále predstavili žiaci ZUŠ so svojim koncoročným programom, ktorý si
prišlo pozrieť cca 130 divákov.
22. júna sa v dopoludňajších hodinách premietalo školské predstavenie pre 130 žiakov
základnej školy.
18. novembra sa konal 7. ročník prehliadky ľudových piesní Očovská pesnička. Podujatie si
prišlo pozrieť cca 230 divákov.
19. novembra pri príležitosti 75. výročia založenia folklórnej skupiny Očovan, sa konalo
vystúpenie tejto skupiny pre pozvaných hostí a bývalých členov pod názvom „Od dievčaťa
k žene“. Vystúpenie sa konalo pred zaplneným hľadisko,
25. a 26 novembra taktiež v rámci osláv 75. výročia založenia folklórnej skupiny Očovan sa
tanečníci, speváci a hudobníci tohto telesa predstavili so svojim programom širokej verejnosti.
Tlieskala im plná sála.
26. decembra sa už tradične v kultúrnom dome konalo vianočné vystúpenie v podaní
folklórnej skupiny Očovan. Príjemnou sviatočnou atmosférou Vianoc sa prišlo nadýchať cca
240 vďačných divákov
Po skončení vystúpenia sa konala v sále Štefanská zábava, na ktorú sa prišlo zabaviť cca 120
mladých ale i starších obyvateľov.
Okrem uvedených podujatí sa v kultúrnom dome v roku 2011 uskutočnilo:
 6 x zasadnutie obecného zastupiteľstva
 28 predajných akcií
 5 prezentačných akcií

Silvester
VIII. Medzinárodná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Očovská
folklórna hruda konaná od 12. do 14. augusta 2011 bola venovaná spomienke na slatinského
rodáka Rinalda Oláha, prvého primáša SĽUKu. V programových
blokoch : Paganini zo Slatiny, Na Dachu ja..., Družina , Pripútaní ku kraju predkov, Moravo,
Moravo, Moravienko milá..., Pieseň o rodine.., Z jedného koreňa rastieme.., Tancuj, tancuj
vykrúcaj.., Sviatok pri Hučave... , sa nám predstavilo 1092 účinkujúcich, na uvedený
program si pozrelo cca 3000 divákov a o celkovú pohodu sa staral 130 členný obslužný
personál.

ukončenie OFH

Spoločenské organizácie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Očová
Január - február - mimo prevádzky
5.3.
17.4.

Zabíjačkové slávnosti v Lieskovci príprava krapní.
Jarné zvyky - Vystúpenie speváckej skupiny v Remeselnom dvore Očová.
V mesiacoch máj - august riešenie prevádzky klubu - prerušená prevádzka.
September - mimo prevádzky

12.10. Sťahovanie klubu do Remeselného dvora
November - úprava klubovej miestnosti
7.12. Členská výročná schôdza spojená s oslavou jubilantov v r. 2011
V r.2011 z dôvodu riešenia klub dôchodcov bola obmedzená prevádzka.
Stretávky a posedenia sa konali každú nedeľu.

Členské schôdza Jednoty Dôchodcov Očová

Správa o činnosti DHZ – OHZ za rok 2011.
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 4 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.
DHZ sa zúčastnil previerok pripravenosti organizovaných formou súťaže DHZ dňa 21.5.2011
v obci Slatinské Lazy. Obec sme reprezentovali družstvom dorastu, ktoré sa umiestnilo na 5. mieste zo
štartujúcich dorasteneckých kolektívov. Družstvo mužov sa umiestnilo z celkového počtu 24 družstiev
na 13. mieste, čím obhájilo stupeň pripravenosti pre vykonanie zásahu v prípade vzniku mimoriadnej
situácie.
Na začiatku školského roka 2010/2011 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
10 žiakov ZŠ, ktorí vo svojej celoročnej činnosti dosiahli výborné výsledky. V jarnej časti súťaže, ktorá
sa konala dňa 4.6.2011 v Pliešovciach sa družstvo umiestnilo na peknom 4 mieste. 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 14.9.2011 na štadióne TJ Družstevník Očová za
účasti 8 družstiev. Družstvá našej ZŠ sa umiestnili na 3., 5. a 6. mieste. Súčasťou tejto akcie bolo aj
branné cvičenie žiakov ZŠ a MŠ M.B. Funtíka študujúcich na II. stupni a detí MŠ. Organizačný vedúci
a tréner kolektívu bol Dušan Hancko v spolupráci s ÚzV DPO Zvolen. Pri akcii aktívne pracovali aj 5
členovia DHZ – OHZ, družstva mužov, ktorí previedli praktickú ukážku obsluhy hasičského vozidla CAS
32, tvorbu útočných prúdov a jednotlivé spôsoby hasenia požiarov..
Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2011 boli vykonávané technikom PO v ZŠ a MŠ M.
B. Funtíka, DSS Dolinka a objektoch OÚ, ktoré boli zverené do starostlivosti Obecného podniku
služieb. Preventívne protipožiarne prehliadky v obytných rodinných domoch v tomto roku neboli
vykonávané. Cestou obecného rozhlasu sme pre občanov obce podali 4 preventívnych protipožiarnych
relácií na témy predchádzania požiarov v čase zberu krmovín, žatvy, ochrany lesov a podobne. Krátke
informácie boli zverejňované aj plagátovou formou.
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 1.6.2011 oslavy Dňa detí v priestore školského
ihriska. Zamerali sme sa na brannú súťaž družstiev s hasičskou témou. Žiaci ZŠ a MŠ si mohli
prakticky vyskúšať obsluhu hasičskej striekačky PS 12 a členovia DHZ – OHZ im predviedli hasičské
vozidlo CAS 32.
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 športu ako Očovská folklórna hruda (asistenčná služba), spolupracovali sme sa akciách Klubu
dôchodcov a ZO SZPB v obci.
Odborná príprava 13 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 základnej prípravy u akreditovanej osoby – TU Zvolen
v rozsahu 40 učebných hodín, IMZ a 1 taktického cvičenia na určenú tému, ktoré vybral veliteľ OHZ
z plánu na rok 2011 (DSS Dolinka). Cyklickej prípravy veliteľov OHZ v rozsahu 24 hodín sa zúčastnil
veliteľ OHZ p. Ivanič. Pre výcvik hasičov bola v roku 2010 postavená kovová konštrukcia cvičnej veže
(štadión TJ), avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre rok 2011 nebola dokončená
výdreva pracovných podlaží a celého čela veže.
OHZ zasiahol v roku 2011 v jednom prípadoch vzniku požiaru (lesný požiar – LZ Kriváň)
a v jednom prípade protipovodňových prác (silný vietor a prívalové dažde). Pre zásahovú činnosť má
OHZ k dispozícii 3 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. DHZ vlastní 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 386 brigádnických hodín na zabezpečení akcieschopnosti hasičskej výstroje a výzbroje.
Pre podporu činnosti DHZ sme v roku 2011 zo strany OÚ Očová dostali priamu dotáciu na
činnosť vo výške 233,- Eur, ktorá bola zúčtovaná na základe predložených finančných dokladov.

Správa o činnosti ZO SZPB za rok 2011.
Prihováram sa k vám, padlým v bojoch za našu slobodu.
Vy drahí, vraciate nám drahú mať.
Kľakáme k hrobom, kde spíte, a šepkáme len „večnaja pamiať „
Žijúcim mŕtvym v našej zemi.
Stav členskej základne je 67 členov, z tohto stavu je 31 mužov, 36 žien, vekový priemer je 65
rokov, v ZO máme 10 členov vo veku nad 80 rokov.
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 2011 uskutočnil : 5 zasadnutí výboru v zmysle plánu práce,
1 výročnú členskú schôdzu
Výbor ZO SZPB sa na svojich zasadnutiach v priebehu roku 2011 zaoberal aj uzneseniami
vyšších orgánov SZPB, ktoré boli prijaté na Oblastnej konferencii, funkcionárskych aktívoch
alebo zjazdu SZPB.
Hlavný dôraz pri práci Základnej organizácie bol kladený na prípravu, organizovanie
a zabezpečenie účasti pri:
- oslave 66.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,
- informácie o činnosti Oblastného Výboru SZPB Zvolen,
- osláv 66. výročia ukončenia 2. svetovej vojny (kladenie venca),
- 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 66. 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,
- 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 v roku 2011,
- 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.

Folklórny súbor Očovan
Folklórny súbor Očovan sa stretáva pravidelne 2x týždenne na skúškach v KD Očová, okrem toho prebiehajú cez
týždeň docvičovania individuálne resp. v menších skupinách pri nácviku niektorých nových tancov v menších
tanečných formách. V roku 2011 FS Očovan nacvičil dva nové tance a to Važec (choreografia Igor Litva,
Ružomberok), Goral (choreografia Bc. Martina Drugdová, Zvolen). Kultúrne aktivity uskutočnené v roku 2011
počnúc mesiacom marec:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.,3. apríl - tanečný dom Budapešť, dvojdňový spoznávací zájazd FS Očovan
17.4. - Remeselný dvor Očová, Vítanie jari v Očovej
30.4. - vystúpenie Ružomberok - Černová,
1.5. - vystúpenie Podbrezová
17.5., 31.5.,20.9. - vystúpenia B. Štiavnica, Hotel Topky
21.5. - vystúpenie Dudince
28.5. - Detva - Sviatok na Podpoľaní, prezentácia obce, rozkazovačky
15.6. - Remeselný dvor - európsky projekt výmeny dobrých skúseností
25.6. - Zázrivá - Medzinárodné majstrovstvá vo varení halušiek
11.7.-28.7. súborové prázdniny
29.,30.,31.7. pracovné sústredenie KD Očová
6. august - Liptovská Teplička
12.,13.,14. august - Očovská folklórna hruda
20. august - Ozvěny Horňácka vo Velké nad Veličkou, ČR
18. november 2011 – 7. ročník speváckej prehliadky Očovská pesnička
19. november – premiéra programu Od dievčaťa k žene – oslavy 75. Výročia založenia FSO
25. november – oslavy 75. výročia – program Očovská svadba + spoločenský večer pre hostí
a bývalých členov
26. november – oslavy 75. výročia – program V tej očovskej krčmičky o 15.00, repríza Od
dievčaťa k žene o 19.00.hod.
26. december – repríza programu Od dievčaťa k žene, Štefanská zábava

Okrem toho sme sa podieľali na zabezpečení pobytu 33 študentov Waldofského lýcea z Prahy u nás v
Remeselnom dvore v týždni 22. - 28.5. 2011. Študenti sa venovali výučbe piatich tradičných remesiel
(výroba hudobného nástroja - píšťalka, kováčstvo, hrnčiarstvo, vyšívanie krivou ihlou, tkanie), tancu a
spevu. Spolu s FS Očovan sme pre nich pripravili záverečný spoločný večer s hudbou a vystúpením
FS Očovan.

ŠPORT
Telovýchovná Jednota Družstevník Očová
Rok 2011 bol pre Telovýchovnú jednotu Družstevník Očová tým najhorším rokom
Očovského futbalu, ktorý mal tri družstvá zaradené do jednotlivých súťaží.
Dorastenci: - V. liga skupina „C“ umiestnenie - 7.miesto zo 14 účastníkov
Tréner: Ján Šimkovič, vedúci mužstva: Ján Babic
Káder: M.Padár, P.Melich, P.Huliak, L.Šimkovič, D.Čerhýň, J.Válovčan, P.Široký,
M.Selecký, T.Huliak, D.Široký, J.Válovčan, A.Kulich, M.Kriek, J.Kmeť, L.Berger,
F.Hraško, J.Babic, J.Babic, M.Babic a hosťujúci P.Berky a D.Berky.
2. miesto s počtom 28 gólov v súťaži – T.Huliak
3 .miesto s počtom 24 gólov v súťaži – D.Berky
Žiaci: - okresná súťaž 3 miesto z 12 účastníkov
16 hráčov z Očovej, 5 hráčov z Hrochote, 2 hráči z Dúbrav a 2 z Detvy
Tréner: Ján Šimkovič, vedúci mužstva: Stanislav Kováč
Muži: v roku 2011 vypadli z I.okresnej triedy do II. Okresnej triedy
- pre nedostatok futbalistov, všetci kvalitnejší hráči odišli za lepšími podmienkami do
iných klubov, odišiel aj tréner J. Lipák, ktorý dostal výhodnú ponuku z Bratislavy.
Tréner: Ján Šimkovč, vedúci mužstva: Anna Sedliačiková
hlavný usporiadateľ zápasov: Ondrej Ivanič nápomocný hospodár: Ján Pivoluska
Pri TJ Družstevník Očová ešte pracujú aj:
Tenisový klub
Šachový oddiel
ZRVT-Aerobik ženy

Financovanie obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011zostavila 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,
kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako prebytkové. V priebehu roku
2011 bol rozpočet trikrát vyhodnotený v obecnom zastupiteľstve a aj upravovaný štyrmi
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 24.2. 2011 na 2. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 11/2011 schválený rozpočet a
programový rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií na rok 2011 ako vyrovnaný
v objeme 1 964 386,00 EUR .
Dňa 28.4. 2011 na 3. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 25/2011-a schválené rozpočtové
opatrenie č.1/2011 v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 974 946,00 EUR
ako vyrovnaný a uznesením číslo 25/2011-b schválil vyhodnotenie rozpočtu k 31.3.2011.
Dňa 28.7.2011 na 5. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 49/2011-b vzaté na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 2/2011, ktoré starosta obce schválil 30.5.2011 a rozpočet sa upravil
iba v položkách a jeho výška ostala nezmenená v sume 1 974 946,00 EUR
a zároveň uznesením číslo 49/2011-aa OZ schválilo vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2011
a uznesením číslo 49/2011-ab rozpočtové opatrenie č.3/2011, ktorým sa zmenil rozpočet na
sumu 2 176 896,00 EUR ako vyrovnaný.
Dňa 26.10.2011 na 6. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 54/2011 schválené vyhodnotenie
rozpočtu k 30.9.2011 a rozpočtové opatrenie č.4/2011 v ktorom sa
upravil rozpočet na sumu 2 188 191,00 EUR ako vyrovnaný.

Dňa 16.12.2011 schválil starosta obce na základe dodatku číslo 1 zásad o pravidiel
rozpočtovania v podmienkach obce rozpočtové opatrenie č.5/2011 na sumu v príjmoch
1 709 016,00 EUR a vo výdavkoch na sumu 1 673 619,00 EUR , rozpočet bol schválený ako
prebytkový. Uvedená zmena bude poslancom oznámená na zasadnutí OZ v marci 2012, kde
ju na svojom 8. zasadnutí uznesením vezmú na vedomie.

Rozpočet Obce Očová k 31.12.2011
Upravený
RO č.1 a 2/11

Bežný rozpočet

Schválený
rozpočet
69 163

Bežné príjmy obce

1 089 186

1 098 871

1 288 521

1 299 619

1 362 824,19

Bežné príjmy škôl

36 800

37 675

37 975

37 975

39 710,52

Bežné príjmy DD

92 000

92 000

92 000

92 000

108 287,14

Bežné príjmy spolu

1 217 986

1 228 546

1 418 496

1 429 594

1 510 821,85

Bežné výdavky obce

280 000

298 004

428 889

450 290

480 377,66

Bežné výdavky prísp. OS

135 000

124 000

124 000

124 000

131 316,78

Bežné výdavky ZŠ a ZUŠ

578 135

580 269

580 569

590 569

589 757,77

Bežné výdavkyDSD

155 688

157 111

182 875

191 129

202 526,46

1 148 823

1 159 383

1 316 333

1 350 988

1 403 978,47

-265 512

-265 512

-199 349

-277 955

-121 363,71

433 700

433 700

445 700

445 897

34 137,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapit. výdavky obec

702 212

702 212

747 212

723 852

155 501,42

Kapitál. výdavky spolu

702 212

702 212

747 212

723 852

155 501,42

Finančné operácie

199 349

199 349

199 349

199 349

49 916,20

Finan.operácie – príjmy

312 700

312 700

312 700

312 700

164 052,03

Finančné oper.výdavky

113 351

113 351

113 351

113 351

114 135,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35 395, 87

Rozpočet celkom príjmy

1 964 386

1 974 946

2 176 896

2 188 191

1 709 011,59

Rozpočet celkom
výdavky

1 964 386

1 974 946

2 176 896

2 188 191

1 673 615,72

v €

Bežné výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitál. výdavky škôl

Rozpočet celkom

Upravený Upravený Skutočnosť a
RO č.3/11 RO č.4/11 RO č.5/2011
69 163
102 163
78 606
106 843,38

Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2011:
účel
Náhradný príjemca Rodin.prída.
Školstvo základné
Matrika
Stavebný úrad
Stravné pre deti v HN
Školské pomôcky
Aktivačné práce DS Dolinka
REGOP
Pozemné komunikácie
Životné prostredie
Školstvo predškolská výchova
REGOS a EMED
Sčítanie ľudu 2011
Dotácia pre DS Dolinka
ZŠ výchova SZP
AP - MOS a DČ
CO sklad
OFH 2011
Nákup kníh do knižnice
OFH 2011
FSk Očovan 75.výročie
DHZ dotácia
Správa RD
DSD sociálne služby
ZUŠ dotácia
ZS MBF rómska kultúra
Za separovaný zber
Za kultúrne poukazy
Vodozádrže I.etapa
Vodozádrže II.etapa
MOS k vodozádr.I.etapa
ESF k vodozádr.I.etapa
OFH 2011
spolu

Poskytovateľ
ÚPSVaR Zvolen
Krajský školský úrad B.B.
Obvodný úrad Zvolen- MV SR
Krajský stavebný úrad B.B.
ÚPSVaR Zvolen
Krajský školský úrad B.B.
ÚPSVaR Zvolen
Obvodný úrad Zvolen – MV SR
Krajský úrad pre cest.dop. B.B.
Krajský úrad živ.prost. B.B.
Krajský školský úrad B.B.
Depozit MŽP SR
Obvodný úrad Zvolen- MV SR
Ministerstvo financií SR
Krajský školský úrad B.B.
ÚPSVaR Zvolen
Obvodný úrad Zvolen
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
VUC - BBSK
FS Očovan na dopravu
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Zvolen
VÚC-BBSK
Krajský školský úrad B.B.
Úrad vlády SR
Recyklačný fond
Ministerstvo kultúry SR
Úrad vlády SR
Úrad vlády SR
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
Dar OTP banka Slovensko

pridelené v €
1 386
281 706
2 784
2 384
2 949
631
6 848
846
137
292
3 422
797
2 778
74 087
1 470
111
112
2 000
400
1 800
2 000
4 800
40
13 011
126
500
3 321
24
91 299
20 000
14 159,41
4 586
300
541 108

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie ktoré patrili
rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Granty a
transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch.
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,
stavebníctva, komunikácií , matriky či životného prostredia .

Pridelené granty a transfery na kapitálové výdavky k 31.12.2011 :
Účel využitia
poskytovateľ
Pridelené v €
RD ožíva dielne
Slov. agentúra život.prostr-Enviro.fond
19 208,11
RD ožíva dielne DPH
Slov.agentúra život.prostr2 532,60
Rekonštrukcia PK AB a KD Ministerstvo financií SR
12 000,00
spolu
33 740,71

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie
Skutočnosť v €
Základná škola
638
Jedáleň základnej školy
23 743
Školský klub
2 189
Materská škola
2 021
Jedáleň materskej školy
1 868
Spolu ZŠ s MŠ
30 459
Základná umelecká škola
9 252
Domov seniorov Dolinka
108 287
celkom
147 998

Bežné výdavky za obec:
1 Všeobecné verejné služby
2 Obrana
3 Verejný poriadok a bezpečnosť
4 Ekonomická oblasť
5 Ochrana životného prostredia
6 Bývanie a občianska vybavenosť
7 Zdravotníctvo
8 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
9 Vzdelávanie
10 Sociálne zabezpečenie
Spolu

Výdavkové položky za obec
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

159 346
244
7 255
145 698
15 000
27 150
120
51 331
3 430
11 740
421 314

176 075
131
6 600
244 362
40 000
27 150
1 100
58 494
3 615
11 763
569 290

177 790
113
6 829
284 384
44 016
22 657
1 135
64 426
4 134
9 210
611 694

112
46
228
195
293
83
946
126
121
78
146

101
86
103
116
110
83
103
110
114
78
107

schválený upravený Skutočnosť % %
72 835 102 354
102 441 141 100
25 157
35 572
36 427 148 102
142 907 286 489
284 968 199 99,5
172 415 173 932
174 511 101 100
8 000
13 347
13 347 167 100
421 314 611 694
611 694 145 100

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
v€

Telovýchovná jednota– futbalový oddiel
Občianske združenie LISTY
Detský folklórny súbor Poľana
Dobrovoľný hasičský zbor Očová
spolu

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2011

6 100,00
2 524,00
400,00
233,10
9 257,10

rozdiel

6 100,00
2 524,00
400,00
233,10
9 257,10

0
0
0
0
0

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie
Skutočnosť v EUR
Základná škola
290 484
Jedáleň základnej školy
48 166
Školský klub
12 251
Materská škola
75158
Jedáleň materskej školy
15 929
Spolu ZŠ s MŠ
444 988
Základná umelecká škola
144 770
Domov seniorov Dolinka
202 526
celkom
792 284

DSD
Výdavkové položky rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ ZUŠ
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.
256 160 86 140 93 669
620- Poistné a príspevok do poisťovní
92 090 30 054 33 022
630- Tovary a služby
95 496 28 527 75 743
640- Bežné transfery
1 242
49
92
spolu
444 988 144 770 202 526

Výdavkové položky príspevkovej organizácie skutočnosť
610- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.vyr.
67 476
620- Poistné a príspevok do poisťovní
23 346
630- Tovary a služby
48 206
640- Bežné transfery
268
spolu
139 295

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 2011.

Obec Očová:
Výnosy HČ
1 132 108

Náklady HČ
1 129 913

HV-zisk HČ
2 195

Základná škola s materskou školou:
Výnosy HČ
Náklady HČ
609 374
604 632

VH -zisk HČ
4 742

Základná umelecká škola:
Výnosy HČ
156 918

Náklady HČ
157 031

VH-strata HČ
- 113

Domov seniorov Dolinka:
Výnosy HČ
334 095

Náklady HČ
333 461

VH-Zisk HČ
634

Náklady HČ
199 878
Náklady PČ
113 634
Náklady spolu
313 512

Zisk HČ
5 483
Zisk PČ
50
Zisk spolu
5 533

Obecné služby:
Výnosy HČ
205 361
Výnosy PČ
113 684
Výnosy spolu
319 045

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmena stavu
peňažných prostriedkov to je prebytok alebo schodok.
Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku.

Bežné príjmy
1 510 821,85
Kapitálové príjmy
34 137,71
príjmy
1 544 959,56

Bežné výdavky
1 403 978,47
Kapitálové výdavky
155 501,42
výdavky
1 559 479,89

Finančná operácia príjmy Finančná operácia výdavky
164 052,03
114 135,83
106 843,38
121 363,71

Prebytok
106 843,38
Schodok
-121 363,71
Schodok
-14 520,33

Prebytok finančných operácií
49 916,20
- 14 520,33
35 395,87

