Výročná správa
Obce Očová
za rok 2012
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Z histórie obce
Súčasné historické poznanie dospelo predbežne k potvrdeniu (ale aj k spochybneniu)
niektorých tradovaných poznatkov. Platia dva základné predpoklady: Očová je oveľa
staršia, ako o nej zachované prvé písomné zmienky a vyvíjala sa ako poddanská
komunita (poľnohospodárska) Vígľašského hradného panstva.
Nelogická je hypotéza o Očovej, ako drevorubačskej obci pre banské a hutné podnikanie.
Hypotézu o Očovej ako osade v službách obchodu na „únikovej“ trase možno akceptovať
tiež len okrajovo; nepotvrdzuje ju známa história obce v čase najväčšieho rozkvetu
Banskej Bystrice, ani existencia mýtnej stanice v obci.
Indície k pôvodu Očovej sú vo sfére miestnej kresťansko-katolíckej duchovnej a hmotnej
kultúry. Očovský rímskokatolícky kostol je zasvätený (patrocínium) Všechsvätým. Hoci
na to niet jednoznačných dokladov a v 17 storočí sa už nikto napamätal a nikto ani
nevedel (ani miestni rímskokatolícki farári) , prečo a kým bol kostol takto zasvätený; túto
tradíciu nikdy nikto nespochybnil a dodržiava sa dodnes. Historickým faktom bolo, že
obce boli spravidla staršie ako sakrálne stavby v nich.
Predbežne najschodnejšou trasou, ako sa dopátrať k počiatkom Očovej, je hľadať a
zhodnocovať zmienky o nej v písomných dokumentoch.
Podľa písomných dokladov z bývalého Zvolenského hradného panstva (Pustý hrad) prešlo
územie Lieskovca do súkromných rúk v roku 1263 – pri jeho vymedzení sa ako hranica
uvádza Očovský potok. Roku 1333 sa pri vymedzovaní majetku k Dúbravici opäť uvádza
Očovský potok.
V listine z r. 1351 sa v istej súvislosti hovorí o ceste vedúcej z Očovej do Slovenskej
Ľupče („de Ochowa in Lypche“) – čo možno považovať za prvú písomnú zmienku o obci.
V r. 1410 kráľ vyhovel sťažnosti poddaných – medzi inými aj Očovanov – na vynucovanie
si oproti tradičným zvýšených povinností správou vígľašského panstva.
Roku 1424 Žigmund daroval Vígľašský zámok a tým aj Očovú svojej manželke Barbore.
Ďalšia listina z r. 1454, ktorú vydal kráľ Ladislav Pohrobok, poskytuje informáciu o tom,
že v Očovej bola mýtna stanica.
Počiatky Očovej ako poľnohospodárskej komunity Vígľašského hradného panstva sú
staršie, ako je rok 1351, a v zhode s odborníkmi z dejín architektúry a umenia ich možno
bezpečne položiť najneskôr do prvej polovice 14. storočia.
KRÍŽ, KALICH, POLMESIAC
Kríž je symbolom kresťanstva, ktoré pri vstupe do druhého tisícročia svojej existencie sa
vieroučne a organizačne rozdelilo do dvoch prúdov. Jedným z nich je rímskokatolicizmus.
Toto vyznanie viery a jeho cirkev sa stali štátnymi aj v Uhorsku. (V stredoveku strážca
viery, organizácia veriacich a významný kultúrno-civilizačný faktor [starostlivosť o
školstvo] , charitatívna ustanovizeň, verejnoprávny [podiel na správe krajiny] a
hospodársky činiteľ. Podľa niektorých autorov je katolícke kresťanstvo prítomné v regióne
Podpoľania už v 13. storočí. A taktiež o kresťansko-katolíckych indíciách z tohto obdobia
v Očovej už bola reč.
V polovici druhého tisícročia n.l. vznikla reformácia – hnutie po cirkevnej obrode, ktorého
symbolom sa stal kalich. Z pôvodne vieroučného sporu reformácia zasahovala nielen
oblasť vierovyznania a duchovnej kultúry na značnej časti európskeho kontinentu, ale aj
sféry národného a občiansko-politického života. Reformácia so svojimi zásadami slobody,
poznania demokratizácie v riadení cirkevného a občianskeho súžitia sa stala fenoménom,
ktorého mravné a duchovné hodnoty tiež prispievali k uchovaniu našej – slovenskej
národnej identity.
Najvážnejším a nespochybniteľným dokladom o existencii farnosti v Očovej je listina z r.
1546, potvrdená r. 1552. Podľa tejto listiny farár Osvald (plebanus de Ocsova) dostal
pôdu, ktorú si sám vyklčoval („ipse plebanus... propriis manibus extirpasse“) a ďalšiu pre
kostol – farnosť („simul cum quarta parte Areae Domus in Ocsova“).

2

Medzitým sa však na scéne dejín objavil symbol novej viery, cirkvi a moci – polmesiac
(turecká invázia a okupácia), ktorý na polstoročie zatlačil a utlmil vnútrocirkevné
problémy – konštituovanie sa novej evanielickej cirkvi a revitalizáciu rímskokatolíckej.

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 2011 /na počet obyvateľov 2634 /
národnosť

Slovenská
Česká
Rómska
Maďarská
Rusínska
Poľská
Moravská
Ostatné nezistené

Počet obyvateľov

2422
12
19
6
1
1
1
172

%

Náboženské vyznanie

Rímsko-katolícka cirkev
Evanjeliská cirkev a.v.
Gréckokatolícka cirkev
Reformované kresťanská
NS Jehovovi svetkovia
Evani. cirkev metodická
Kresťanské zbory
Nezistené

Počet obyvateľov

%

1022
882
8
3
4
6
3
706

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.
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Demografické údaje Obce Očová za rok 2012
Počet obyvateľov celkom k 31.12.2012
2548
Z toho: dospelý občania od 15 rokov
2195
deti do 15 rokov
353
V tom počet obyvateľov na:
Holcovom Majeri občania
118
deti
10
Obchoditej
občania
41
deti
5
Priemerný vek obyvateľov
41,93
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 prstence, 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
DIČ: 2021339342
IČO: 00 320 153
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

starosta@starosta.sk
Stránka www.ocova.sk
Časti obce:
Obchoditá a Holcov Majer
Zaujímavosti:
rímskokatolícky kostol s oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče
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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
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

Pridelené ulice v obci
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Karol Budinský
RSDr. Ondrej Chabada
Jozef Ivanič

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 2012 zastupiteľstvo
zasadalo 4-krát a to dňa 8.3., 7.6., 4.9. a 22.11.2012, za rok 2011 bolo prijatých 51 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
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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. Oľga Štollmannová bola zvolená do funkcie 28.7.2011 na 5. zasadnutí obecného
zastupiteľstva , uznesením č.50/2011 na obdobie 6. rokov. V roku 2012 hlavná kontrolórka
pracovala v zmysle plánu práce schváleného Obecným zastupiteľstvom .
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012:
Kontrolná činnosť v podmienkach Obce Očová sa vykonáva v zmysle Smernice obce – „Vnútorný
kontrolný systém – Zásady kontrolnej činnosti vykonávanej obecnou samosprávou v Obci
Očová“, ktoré boli schválené OZ dňa 29.04.2008, číslo uznesenia 26/2008.
Článok 3, kapitoly I. týchto zásad vymedzuje, ktoré orgány obce sú oprávnené resp. povinné
vykonávať kontrolnú činnosť.
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I. Kontrolná činnosť
Vykonávanie kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom obce vyplýva z § 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 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vykonáva hlavný kontrolór obce kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie:
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými sú:
- obecný úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
- právnické osoby a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce
prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania
s týmito prostriedkami.
Na základe plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2012 boli v priebehu
roka 2012 realizované nasledovné kontrolné akcie:
a/ v nadväznosti na § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite boli
vykonané 4 následné finančné kontroly zamerané na:
- čerpanie výdavkov obce za rok 2011,
- čerpanie výdavkov, kontrolu príjmov a finančných operácií podľa schváleného rozpočtu
obce k 30.06.2012,
- kontrolu príjmov, výdavkov, finančných operácií a dodržiavanie zásad hospodárnosti v
rozpočtovej organizácii „Domov seniorov Dolinka“ za obdobie od jej vzniku až po
dátum 31.12.2011.
b/ v nadväznosti na § 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe bola vykonaná
tematická kontrola zameraná na:
- kontrolu plnenia opatrení prijatých Obecným úradom a rozpočtovými
organizáciami zriadenými obcou na základe výsledkov kontrol
- Kontrola platných zmluvných vzťahov a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv
uzatvorených Obcou Očová a inými subjektmi za obdobie 2010 2011 a vyhodnotenie
plnenia podmienok z týchto zmlúv
c/ v nadväznosti na § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo vykonaných:
- 5 kontrol plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola záverečného účtu obce Očová za rok 2011
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Očová za rok 2011
- kontrola návrhu rozpočtu na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014,
- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky
2012 – 2014, pred schválením rozpočtu predložené poslancom obecného zastupiteľstva
II. Výkon iných odborných činností.
Okrem výkonu kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom obce boli v uplynulom období
v rámci preventívnej funkcie kontroly a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení
vykonávané aj nasledovné činnosti:
- spolupráca s kontrolovanými subjektmi pri spracovaní opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov,
- vyjadrovanie sa k jednotlivým podaniam a sťažnostiam, ktoré podali obyvatelia
obce na Obecný úrad v Očovej z hľadiska podmienok vyplývajúcich z platných
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všeobecne záväzných predpisov, a pod.
účasť na rokovaniach finančnej komisie
účasť na poradách starostu a poradách poslancov OZ
Z výsledkov kontrol vykonaných v roku 2012 je možné konštatovať, že v porovnaní
s predchádzajúcim rokom došlo k výraznému zlepšeniu, pretože charakter jednotlivých porušení
je menej závažný ako bol v predchádzajúcom období. Napriek tomuto konštatovaniu je však
potrebné neustále pracovať na zdokonaľovaní jednotlivých činnosti obecného úradu, ako aj v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očová.
Aj v ďalšom období bude teda výkon kontroly zabezpečovaný hlavným kontrolórom podrobne
monitorovať vývoj našej obecnej samosprávy v súlade s platnými právnymi predpismi.

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
Bezpečnostná smernica obce Očová - 2005
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 31.12.2012:
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

9

Služby v obci:
Predajňa COOP Jednota, Ul. 1.mája , SNP a Holcov Majer
Predajňa mäsa – Hydina Zvolen, Očová SNP
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
Caffé Bar Wellness SNP 1454 Očová
Kadernictvo NICOL- prevádzka dom služieb
Kaderníctvo Bridišová, SNP
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
Obecné služby Očová
Eva Mullerová, Magichobby, Gagarinova 16, Očová
Slovenská pošta, a.s. pobočka Očová
Welness-relax Centrum, SNP 451/143 Očová
Spoločenstvo vlastníkov bytov ulica Družstevná Očová
Spločenstvo vlastníkov bytov ulica Š.Pilárika Očová
Súkromná stredná škola obchodu a služieb, 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
Martin Moravčík-spracovanie dreva 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
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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 ,
Evanjelická cirkev a.v. - Farský úrad Očová
1.mája 10, 962 23 Očová, tel: 5349392

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:1.2.2004, dodatky: 1.7.2002 a 1.6.2006
( od 1.7.2002 prechod zriaďovateľskej pôsobnosti škôl na obec )
PaedDr. Anna Sojková, riaditeľka školy
Vyhodnotenie je urobené za školský rok 2011/2012
(údaje o žiakoch deťoch v MŠ do 31. 8. 2012):
Počet žiakov ZŠ : 152
1. – 4. ročník: 72 žiakov ( 35 dievčat, 37 chlapcov)
5. – 9. ročník: 72 žiakov ( 34 dievčat, 38 chlapcov)
5. špeciálna trieda: 8 žiakov ( 4 dievčatá, 4 chlapci
Všetci žiaci 9.(14) ročníka boli k 30. 06. 2012 prijatí na stredné školy podľa toho, ako sa
hlásili na základe vlastného výberu a záujmu:
Gymnázium
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ elektrotechnická
1 žiak
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ HSaO- OA
1 žiačka
4-ročné štúdium s maturitou
SŠ – OA
1 žiak
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ HSaO
3 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
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SZŠ
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SPŠ dopravná
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ HSaO
2 žiaci
3-ročné štúdium
Z nižších ročníkov boli na stredné školy prijatí žiaci:
SOŠ technická
2 žiaci
2-ročné štúdium (zo 6. ročníka)
V školskom klube: 35 žiakov 1. – 4. ročníka
33 žiakov s pravidelnou dochádzkou
2 žiaci s nepravidelnou dochádzkou (len niektoré dni v týždni)
Počet stravníkov v ZŠ: 111 žiakov (58 z I. stupňa, 53 z II. stupňa)
26 zamestnancov ZŠ
19 cudzích stravníkov z obce + zamestnanci DSD
28 klientov DSD
Krúžky:
futbalový
Ján Šimkovič
folklórno-tanečný
Viera Šimkovičová
vyšívanie krivou ihlou
Mária Hulinová
požiarnický
Dušan Hancko st.
volejbalový
Mgr. Mária Luptáková
strelecký
Pavel Gajdoš
V krúžkoch spolu pracovalo 176 žiakov, 110 žiakov odovzdalo na krúžkovú činnosť a 22
žiakov na činnosť ŠKD vzdelávací poukaz. Vo futbalovom a folklórno-tanečnom krúžku
pracovali aj žiaci z iných škôl, ktorí pre krúžkovú činnosť odovzdali vzdelávací poukaz.
Niektorí žiaci pracovali v dvoch až troch krúžkoch.
Úspechy žiakov:
Benjamín Rudík (6. roč.) – Pytagoriáda – úspešný riešiteľ obvodného kola súťaže P6
Matematická olympiáda – úspešný riešiteľ obvodného kola Z6
Dejepisná olympiáda F6 – úspešný riešiteľ obvodného kola
Ľuboslav Halama (7. roč.)- Pytagoriáda - 3.miesto v obvodnom kole súťaž
Matematická olympiáda – 1. miesto v obvodnom kole
Tomáš Chabada (8. roč.) – Pytagoriáda – úspešný riešiteľ obvodného kola súťaže P8
Dejepisná olympiáda – 3. miesto v obvodnom kole súťaže F8
Jakub Poničan (3. roč.), Petra Knoteková (3. roč.), Kristína Bohušová (4. roč.), Alexandra
Mruškovičová (5.roč.), Kamila Jasová (7. roč.), Katarína Šálková (7. roč.), Ľuboslav Halama
(7. roč.) úspešní riešitelia celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN
Alexandra Mruškovičová (5. roč.) – 3. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavo
Kubín a reprezentácia v regionálnom kole súťaže
Patrik Kriek (6. roč.) – Dejepisná olympiáda – 2. miesto v obvodnom kole súťaže F6
Dominika Mrváňová (7.roč.) – Slávik Slovenska – 3. miesto v okresnom kole
súťaže/3. veková kategória
Radka Krieková (5. roč.) – Biblická olympiáda – 1. miesto v seniorálnom kole/2.veková
kategória, Biblická olympiáda – 8. miesto v celoslovenskom kole/2. veková kategória
Kristína Bohušová . roč.) -Biblická olympiáda – 4. miesto v seniorálnom kole/1. vek.kat
Kľúč od zvolenskej pevnosti – 3. miesto v okresnej branno-športovej a vedomostnej
dejepisnej súťaži – zmiešané družstvo žiakov 6.,7.,8. r.
Praveká súťaž – úspešní riešitelia celoslovenskej dejepisnej súťaže ocenení bezplatným
zájazdom do Múzea praveku v Bojniciach - žiaci 5. špeciálnej triedy a 6. ročníka
Stolný tenis – obvodné kolo 2. miesto
Mikulášsky turnaj – medziškolská súťaž v malom futbale – 1. miesto
Hádzaná – okresné kolo – starší žiaci
- 2. miesto
Majstrovstvá okresu starších žiakov vo veľkom futbale - 3. miesto
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Plameň – súťaž mladých požiarnikov – okres 3. miesto 4. miesto
Dúhové dni – okresná súťaž s protidrogovou tematikou - 1.miesto žiaci 7. roč.
Kultúrne podujatia a reprezentácia školy:
„Strašidelný mlyn“- sprievod masiek, súťaže, diskotéka v RD Očová
Mesiac úcty k starším – kultúrny program a pozdrav klientov DSD v Očovej
„A opäť sú tu Vianoce...“ vianočný program v rímsko-katolíckom kostole
Vianočný pozdrav žiakov klientom a pracovníkom DSD v Očovej
Fašiangový karneval – masky, súťaže, hry, diskotéka v KD Očová
Program ku Dňu matiek a Dňu otcov v DSD Očová
MDD – súťažno-športové predpoludnie pre žiakov ZŠ a MŠ
Vystúpenia Detského folklórneho súboru Poľana
29.08.2011

Vystúpenie speváckej skupiny DFS Poľana na miestnych oslavách k 67.
výročiu SNP
03.09.2011
Veľké Lovce – vystúpenie pri otvorení miestneho regionálneho múzea
a vystúpenie v Podhájskej
20.09.2011
Medzinárodný detský folklórny festival a Oberačkové slávnosti Nové Zámky
Kukuričňák – detský festival v Bánove
20. – 24. 10. 2011 – Aradáč v Srbsku – zájazd s evanjelickým cirkevným zborom, vystúpenie pre
verejnosť a vystúpenie v miestnom evanjelickom kostole
17.12.2011
Vianočné trhy – programový blok RD Očová
04.03.2012
Vystúpenie speváckej skupiny DFS Poľana na miestnych oslavách výročia
oslobodenia obce
31.03.2012
Detský hudobný festival Dobrá Niva – 1. miesto a postup na krajskú súťaž:
spevácka skupina dievčat-Lenka Halamová, Lucia Halamová, Alexandra
Mruškovičová, Miriam Sásová, Timea Ballová, Radka Jombíková, Natília
Balážová
01.04.2012
Vítanie jari v Očovej- programový blok a predaj vlastných výrobkov v RD
Očová
07.04.2012
Veľkonočný program pre hostí hotela Sitno vo Vyhniach
28.04.2012
Šaffova ostroha – krajská súťažná prehliadka sólistov – tanečníkov v Detve
04.05.2012
Detský hudobný festival – krajská súťažná prehliadka speváckych skupín – 2.
miesto = Strieborné pásmo
08.06.2012
XV. nesúťažná prehliadka detských folklórnych súborov, Očová
10.06.2012
Zdola ponickýho mlyna – 16. detský folklórny festival, Poniky
07.07.2012
Folklórne slávnosti Detva – vystúpenie v programe FS Očovan
05.08.2012
24. požitavské folklórne slávnosti, Maňa
10.-12.08.2012
IX. OFH Očová

Výlety a exkurzie
ATLANTIS Levice 1. – 9. ročník – návšteva zábavno-vzdelávacieho centra, cca 93 žiakov
Hvezdáreň a planetárium Žiar nad Hronom – 3.,4.,8.ročník
Oswiečim
žiaci II. stupňa ZŠ, cca 30 žiakov
Bojnice
6.ročník a 5. špeciálna trieda
Orava – zámok, priehrada – školský výlet 3.,4.,5. ročník
Pustý hrad – turistická vychádzka – 3., ročník a 5. špeciálna trieda
Banská Štiavnica – školský výlet 5. a 6. ročník
Látky – lyžiarsky výcvik, cca
Materská škola:
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56 – z toho

Počet zapísaných detí:

UZNESENIA

18 predškolákov
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Očová
konaného dňa 24. októbra 2013

Uznesenie č. 177/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie overovateľov zápisnice – poslancov Obecného zastupiteľstva obce Očová
Ing. Juraja Remeselníka a Karola Budinského
2. určenie zapisovateľa –Janku Holíkovú, prednostku Obecného úradu v Očovej
b) v o l í
návrhovú komisiu v zložení Mgr. Ján Šimiak - predseda, MVDr. Juraj Kubiš, Mgr. Mária
Luptáková – členovia
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 178/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u je
a) Vyhodnotenie plnenia a čerpania rozpočtu Obce Očová a jej zriadených organizácií
k 30.9.2013
b) Rozpočtové opatrenie číslo 4/2013, ktoré upravuje príjmovú časť rozpočtu Obce
Očová a výdajovú časť rozpočtu o sumu 146 025,87 Eur na sumu 1 511 632,70 Eur
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 179/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
berie na vedomie
výročnú správu obce Očová za rok 2012
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 180/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
s c h v a ľ u je
smernicu obce Očová o verejnom obstarávaní
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v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 181/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 182/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj obecného pozemku , parcela KN-C 37/2
o výmere 381 m2 a parcela KN-C 2365/3 o výmere 164 m2 (parcely vznikli na základe
geometrického plánu č. 45859671-47/2013 zo dňa 21. 5. 2013)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení pre I.S.O.N. spol. s r.o. so sídlom Očová Ul. J.R.Poničana
841/104, IČO: 43779280, za cenu 20,00 Eur/1m2
Hlasovanie: Za hlasovali 7 poslanci (všetci prítomní) z celkového počtu 9 poslancov

v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 183/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) s c h v a ľ u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom obecného pozemku, parcela KN-C 4534
o výmere 3 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre Podpoľanie, občianske združenie, so sídlom
v Detve, Ul. Záhradná 11/13, IČO: 42002206
b) u k l a d á
Obecnému úradu v Očovej
uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – 10 rokov a cenu prenájmu 10 Eur za celú dobu
nájmu.
Termín: ihneď

Zodpovedná: Svatava Trnková

Hlasovanie: Za hlasovali 7 poslanci (všetci prítomní) z celkového počtu 9 poslancov

v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta
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Uznesenie č. 184/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) berie na vedomie
informáciu o zámere obce prenajať obecný pozemok, parcela KN-C 4497 o výmere 3,2602
ha
b) konštatuje
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku obce z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, pretože pozemok žiadateľ čistí a udržiava bez nároku na
odmenu a seno využíva na prikrmovanie zvierat v zimnom období
c) ukladá
Obecnému úradu v Očovej
zabezpečiť zverejnenie zámeru obce prenajať nehnuteľný majetok (obecný pozemok)
Lesom SR, š.p. Banská Bystrica
zodpovedný: Janka Holíková
termín: 15 dní pred najbližším OZ
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 185/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
mení
znenie uznesenia č. 13/2011, z ktorého sa vypúšťajú slová: a udeľuje súhlas na prenájom
pozemku parcela KN-C č. 4497 Lesom SR, š.p. Lesný závod Kriváň
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 186/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
a) s c h v a ľ u j e
doplnenie Územného plánu obce Očová pre stavbu rodinného domu v prieluke – jeden
stavebný pozemok na ulici Mieru na parcele č. KN – C 2883/8, ostatné plochy o výmere 572
m2
b) s ú h l a s í
s predajom obecného pozemku, vedeného na LV obce Očová č. 2736, parcela č. KN-C 2883/8
ostatné plochy, o výmere 572 m2
c) u r č u j e
prevod majetku podľa § 9a ods. 1 písm. a) (na základe obchodnej verejnej súťaže)
s podmienkami totožnými v obchodnej verejnej súťaži na predaj pozemku vyhlásenej
9.9.2013.
Termín: 30. 11. 2013
Zodpovedná: Janka Holíková
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 187/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
berie na vedomie
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súhrnnú správu NKÚ SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb
v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej
pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a vybraných dvoch miest
v Banskobystrickom kraji
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 188/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
schvaľuje
a) dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Domova seniorov Dolinka Očová
b) dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Očová
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 189/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
suhlasí
s podaním a financovaním projektu Naša Očová – vaša brána do Podpoľania, z MAS
Podpoľanie – Program rozvoja vidieka 2007-2013, opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 190/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
súhlasí
s podaním a financovaním projektu Zakrytie gangu nad Remeselným dvorom, z Programu
obnovy dediny
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 191/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
mení
termín plnenia uznesenia č. 171/2013 na 31. 12. 2013
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 192/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
ukladá
Obecnému úradu v Očovej
zabezpečiť vypracovanie a financovanie stavebnej štúdie na rozšírenie priestorov súčasnej
budovy materskej školy vzhľadom k nárastu počtu detí prijatých do materskej školy
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Termín: ihneď
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Zodpovedná: Janka Holíková
Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 193/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
súhlasí
s prenájmom priestorov v Dome služieb Očová na základe obchodnej verejnej súťaže
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 194/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
ukladá
Obecnému úradu v Očovej
vypracovať dodatok k nájomnej zmluve 1/2012 na uhradenie nákladov vynaložených na
rekonštrukciu Domu služieb Očová vo výške 61543,31 € v mesačných splátkach po 2000,Eur.
Termín: 31. 10. 2013
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Zodpovedná: Svatava Trnková
Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 195/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
ukladá
Obecnému úradu v Očovej
zrealizovať rekonštrukciu havarijného stavu rozvádzača verejného osvetlenia na ulici 1.mája
pri evanjelickom kostole z prostriedkov rezervného fondu obce
Termín: 31. 12. 2013
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Zodpovedná: Anna Hossová
Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 196/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Adriána Chabadu a bude sa tým zaoberať po
vypracovaní geometrického plánu
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

Uznesenie č. 197/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Očová
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nesúhlasí
s predajom obecného pozemku, parcela KN-E 2128 o výmere 11684 m2 pre Igora Vatehu,
bytom Očová, Obchoditá 899
v Očovej 24. 10. 2013
obce

Ing. Jaroslav Dominik, starosta

3
56 detí
8 zamestnancov
Podrobnejšie informácie sú v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský
rok 2011/12, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy: www.zsocova.edu.s
Počet oddelení:
Počet stravníkov:

Základná umelecká škola Očová

- originálna kompetencia

962 23 Očová, UL.SNP 331/112- kultúrny dom, IČO: 37833740

DIČ: 2021675458

Zriadená 01.01.1999, a dodatkami č. 1 z 01.07.2002 o prechode zriaďovateľskej pôsobnosti, č. 2 z
17.04.2007 o zmene názvu školy, č. 3 z 27.06.2011 o zriadení alokovaných pracovísk.

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová
riaditeľka školy
Počet žiakov
K 15. septembru 2012 bolo na šk. rok 2012/2013 podľa výkazu MŠVVŠ SR 24-01 zapísaných
na štúdium v ZUŠ spolu 356 žiakov vo všetkých odboroch z toho
v individuálnej forme vyučovania:
142 žiakov
v skupinovej forme vyučovania:
214 žiakov.
V štúdiu pre dospelých študuje spolu
30 žiakov.
Počet žiakov na ktorých škola dostáva normatívne finančné prostriedky
Individuálna forma vyučovania
112 žiakov
Skupinová forma vyučovania
179
Spolu žiakov
291
Na škole študuje 40 žiakov a 25 žiakov v štúdiu pre dospelých vo všetkých odboroch, na
ktorých škola nedostáva normatívne finančné prostriedky. Dôvodom je, že navštevujú dva
predmety v skupinovom alebo individuálnom vyučovaní, ale štát prispieva normatívom len
jeden krát na žiaka v skupinovom a jeden krát na žiaka v individuálnom odbore. Na žiakov
nad 25 rokov študujúcich v štúdiu pre dospelých škola nedostáva od 01.01.2013 žiadne
normatívne financie a títo žiaci tiež študujú na náklady školy.
Alokované pracoviská školy- žiaci študujúci priamo na pobočke
Zvolenská Slatina
Individuálna forma vyučovania 12
Skupinová forma vyučovania 29 - dochádzajú na vyučovanie do Očovej
Vígľaš
Individuálna forma vyučovania 17
Skupinová forma vyučovania 29
Lieskovec
Individuálna forma vyučovania 4
Skupinová forma vyučovania 60
Odbory v ZUŠ
Hudobný odbor – vyučuje sa hra na nástrojoch – klavír, keyboard, husle, viola, kontrabas,
gitara, zobcová flauta, saxofón, akordeón, cimbal, spev. Hudobný odbor navštevuje spolu 142
žiakov, z toho 30 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 107 žiakov.
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Výtvarný odbor – v rámci výtvarného odboru absolvujú žiaci nasledujúce techniky: kresba,
maľba, grafika, dekoratívne techniky, modelovanie a práca s hlinou. Výtvarný odbor
navštevuje 99 žiakov.
Literárno-dramatický odbor – vyučuje sa dramatika, umelecký prednes, pohyb a práca
v súbore. Odbor navštevuje 8 žiakov.
Činnosť Základnej umeleckej školy :
ZUŠ poskytuje svojím žiakom v rámci základného štúdia základné umelecké vzdelanie
v uvedených odboroch a stupňoch vzdelania.
Tie sú východiskom pre ďalšie umelecké
vzdelávanie na stredných umeleckých školách,
konzervatóriách alebo na vysokých školách s pedagogickým či umeleckým zameraním. Časť
žiakov navštevujúcich školu uplatní nadobudnuté vedomosti, zručnosti, návyky priamo
v rámci záujmovej umeleckej činnosti priamo v obci alebo v individuálnej umeleckej tvorbe.
Príležitostí na prezentáciu školy priamo v Očovej, ale aj v okolitých obciach, kde má škola
svoje pobočky, je počas celého roka pomerne dostatok. Škola sa prezentuje smerom
k rodičom a širšej verejnosti pravidelnými triednymi, štvrťročnými, polročnými a
záverečnými koncertmi, premiérou literárno-dramatického odboru a výstavami prác žiakov
výtvarného odboru. Koncerty jednotlivých odborov pravidelne organizujeme aj na
jednotlivých pobočkách školy. Žiaci školy svojimi vystúpeniami spríjemnili aj pobyt klientov
v DD a DSS v Sebedíne a DD vo Zvolenskej Slatine. Škola pripravuje aj samostatný projekt
„Tematických večerov“, ktorý je zameraný na predstavenie rôznych hudobných žánrov. Žiaci
svoje tanečné, hudobné, dramatické či výtvarné umenie prezentujú aj na spoločných
projektoch s Obcou ako je Vítanie Jari či Zabíjačka, ktorá je spojená s vianočnými trhmi.
Žiaci našej školy absolvovali v kalendárnom roku 2012 spolu 38 vystúpení rôzneho
charakteru, z toho školou bolo organizovaných 25 vystúpení a 13 vystúpení organizovali iné
inštitúcie. Okrem vystúpení sa žiaci zúčastnili aj súťaží, na ktorých získali veľmi slušné
umiestenia v rámci svojich kategórií .
Výsledky súťaží:
„Hnúšťanský akord“ súťaž žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka, okresné kolo vo
Zvolene
1.miesto kategória A
2. miesto kategória B
„Sláčiková súťaž Brezno 2012“ Krajská súťaž v hre na sláčikové nástroje
2.miesto Katarína Tučeková, hra na viole
„Talent Revúca 2012“ Celoslovenská súťažná prehliadka vo vlastnej tvorbe v hre na klavíri
3.miesto Danka Rudíková
„Koník môj priateľ“ výtvarná súťaž
3.miesto Klára Havlíková

Domov seniorov Dolinka
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
Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ DSD
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Počet zamestnancov:
V zariadení pracovalo k 31.12.2012 12 zamestnancov. Z toho:
Riaditeľ
1 x ako garant poskytovaných sociálnych služieb
Sociálna pracovníčka
1 x sociálna práca, administratívne činnosti, sociálna rehabilitácia
Ekonóm/účtovník
1 x mzdová a ekonomická agenda, administratívne činnosti
Zdravotný personál
1 x hlavná sestra
5 x opatrovateľka
0,5 x pomocný
ošetrovateľ
Technický personál
1 x upratovačka
1 x výdaj stravy
Počet klientov:
Stav klientov k 01.01.2012
27 klientov
Stav klientov k 31.12.2012
26 klientov
Prijatí klienti v roku 2012
4 klienti:
Sámelová Mária
Petrášová Zuzana
Pivolusková Mária
Tesák Július
Zomrelí klienti v roku 2012
5 klientov:
Marcinek Štefan
Ing.Jurčo Vladimír
Šufliarska Zuzana
Petrášová Zuzana
Ing. Rajčok Ján
Sociálna činnosť v našom zariadení a s ňou spojené aktivity sme v roku 2012
realizovali v súlade s plánom činností na rok 2012. Ako predchádzajúce roky aj v tomto roku
sme tradične privítali nový rok, sviatok Troch kráľov sme si pripomenuli spoločným
slávnostným posedením spojeným s besedou s biblickou tematikou. Prostredníctvom
spolupráce s evanjelickou farárkou Mgr. Paľovovou naši klienti po celý rok 1x v mesiaci mali
spoločné stretnutia s čítaním Božieho slova a rovnako nás v priebehu roku 2012 pravidelne
navštevoval katolícky farár Mgr. Moravčík. Obľúbenou aktivitou sa stalo počúvanie Božieho
slova z CD nosičov v spoločenskej miestnosti.
Každoročne sa v zime pripravujeme na prútikárske aktivity, ktoré si plánujeme na
predjarné obdobie. Ešte v zime si vopred pripravujeme materiál. Kým trvajú mrazy, chodíme
v blízkom okolí zbierať vŕbové prútie. Pletieme z neho korbáče k Veľkej noci a košíky opálky. K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patrí príprava a pečenie fašiangových
koláčov, fašiangové veselice a zábavy. Šikovné ruky našich klientiek si poradili aj tento rok
s pečením šišiek, koláčikov a iných dobrôt. Premiéru a veľký úspech u seniorov mal v našom
zariadení fašiangový karneval. Všetci sme sa dobre spolu zabavili, zatancovali sme si. V
predveľkonočnom období sme vyzdobili izby a spoločné priestory výzdobou, ktorú sme
vlastnoručne vyrobili. Klienti vyrábali pozdravy k Veľkej noci a spomínali na veľkonočné
zvyky a tradície zachovávané v našom regióne. A nesmieme zabudnúť povedať, že sme si
uplietli vlastnoručne korbáče k Veľkej noci.
V máji pri príležitosti „Dňa matiek“ pripravujeme kultúrny program (vystúpenie
detí zo ZŠ Očová, a spevokolu). Máj sa niesol v znamení jarného upratovania, naši
klienti pomáhali pri výsadbe okrasných kvetín, úprave záhonov. Spoločne sme si
zasadili liečivé bylinky, bazalku, tymián. Do kvetináčov a na terasu sme si povysádzali

21

okrasné muškáty, o ktoré sa potom klienti domova vzorne starali počas roka, ako aj
celoročná starostlivosť o trávnik, polievanie a starostlivosť o okrasné dreviny
Jún v Očovej bol tradične stretnutím spojeným s prehliadkou detských
folklórnych súborov s medzinárodnou účasťou, ktoré naši klienti so záľubou
každoročne navštevujú. Pre naše zariadenie sa jún stal mesiacom stretnutia seniorov zo
zariadení z okolitých obcí spojených so športovo súťažným programom pod názvom
Seniori na krídlach. Každoročne nezabúdame na zber byliniek, zber a sušenie mäty,
ktorú si pestujeme v záhone.
Júl a august sú horúce mesiace, náročné na dodržiavanie pitného režimu. Preto
sme pre klientov pripravili besedu o správnom pitnom režime v spolupráci so
zdravotníckymi pracovníkmi. Navštívili sme minerálne pramene, odkiaľ sme si priniesli
prírodnú minerálnu vodu vo fľašiach. V obci Očová sme sa zúčastnili na „Očovskej
folklórne hrude“, na výstave a tradičných remeslách v Remeselnom dvore.
Jeseň tradične patrí súťaži vo varení halušiek v zariadení seniorov v Detve, kde
sme sa zúčastnili, pozvanie sme dostali na súťaž v pečení haruliek v Sebedíne, umiestnili
sme sa na druhom mieste. V znamení jesene sme pripravili malú výstavku „Z plodov
zeme“ a spríjemnili sme si náš domov peknou jesennou výzdobou. Vychádzky do
prírody a blízkeho okolia sme využili na zber a sušenie šípok.
Jeseň je krásna svojimi farbami v prírode, pestrosťou a farebnosťou však
vynikali farby šarkanov, ktoré sme vypúšťali na šarkaniáde u nás na letisku v Očovej.
Domov seniorov Dolinka ako organizátor stretnutia klientov spojených s púšťaním
šarkanov privítal klientov zo zriadení z okolitých obcí. Október je mesiacom úcty
k starším. Aj v tomto roku nás prišli pozdraviť deti zo základnej školy so svojim milým
programov. V rámci ergoterapie, sme pravidelne upratovali okolie zariadenia,
vyhrabávali opadané lístie.
November sme venovali príprave adventných vencov, zbierali sme s klientmi
borovicové šišky. V tomto období sme venovali spomienku našim blízkym, ktorí nie sú
už medzi nami. Počas tohto mesiaca sa začali prípravy na Vianoce, piekli sme vianočné
oblátky s ktorými sme sa potom prezentovali na vianočných trhoch tu v Očovej
v Remeselnom dvore.
Býva tradíciou, že 1.december v našom zariadení je „Dňom otvorených dverí“,
aj tento rok sme sprístupnili naše zariadenie, privítali sme medzi nami našich
návštevníkov, ktorí si chceli prehliadnuť naše zariadenie. Pri tejto príležitosti sme si
pripravili slávnostnú predvianočnú výzdobu, klienti si vlastnoručne vyhotovili pozdravy
k Vianociam, tradične sme nevynechali účasť na slávnostnom koncerte v evanjelickom
kostole v Očovej. Ani tento rok v našom zariadení tradične nechýbali so svojím
programom deti zo ZŠ Očová, pozdravili a spríjemnili tieto sviatky našim seniorom.
Počas sviatkov Vianoc sme si spoločne všetci posedeli pri vianočnom punči a posedeli pri
vianočnom stromčeku.

Vlastná príspevková organizácia s právnou subjektivitou
Obecné služby –

príspevková organizácia
962 23 Očová,Remeselný dvor, SNP 402/105, IČO: 45028371, DIČ:20228343517
045/5349668, 0917200425, osocova@mail.t-com.sk,
Zriadená 1.6.2009 uznesením OZ Očová č. 123/2009 zo dňa 29.5.2009 .
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Dátum

Názov akcie v Remeselnom dvore Očová

JANUÁR
3.1.2012 Stretnutie dôchodcov
10.1.2012 Zasadnutie klubu dôchodcov
15.1.2012
19.1.2012
27.1.2012
30.1.2012
9.2.2012
11.2.2012
14.2.2012
17.2.2012
21.2.2012
2.3.2012
17.3.2012
18.3.2012
22.3.2012
29.3.2012
30.3.2012
31.3.2012
1.4.2012
1.4.2012
21.4.2012
28.4.2012
13.5.2012
19.5.2012
19.5.2012
20.5.2012
23.5.2012
5.6.2012
7.6.2012
8.6.2012
11.6.2012
27.6.2012
28.6.2012
4.7.2012

Filmový večer-kinosvet-Drážky humoru,Sizyn Fos
Zasadnutie Telovýchovnej Jednoty Očová
Očovan - Francúzsko-dokumentárny film
Detské vzdelávacie tábory-prednáška
FEBRUÁR
Spolok pre obnovu dediny- zasadnutie
Starostovský ples
Mladé nádeje pre zachovanie tradícií- MŠ
Rodičovský ples
Fašiangy - MŠ
MAREC
Strážca divočiny - film, beseda
Deň úspor energie a finacie-prednáška
Výročná schôdza Zväz včelárov
Prednáška na tému Zdravie
Workshop - fujara
Workshop - fujara
Workshop - fujara
APRÍl
Fujarová škola
Vítanie jari
Deň Zeme
Kvalitná strava - cesta k zdraviu-prednáškaA
MÁJ
Deň matiek - Ev. cirkev
ENVIROFILM - SAŽP prezentácia
Semifinále MS ČR - SR
Finále MS SR - RUSKO
Detva - porada
JÚN
Komunitné stretnutie - EMED-PREDNášKA
Zastupiteľstvo OÚ
Detský folkl.festival - tvorivé dielne
Prezentácia Rem. Dvora
Prednáška - prvá pomoc
Rozlučka so školským rokom - ZUŠ
JÚL
Stretnutie Detva
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18.7.2012 Vyhodnotenie Detva
25.7.2012 Nakrucanie remesiel
26.7.2012 Nakrucanie remesiel
AUGUST
1.8.2012 Pracovná porada - OFH 2012
2.8.2012 OFH - organizačný výbor
7.8.2012 OFH - organizačný výbor
10.8.2012 OFH 2012 - galérie
11.8.2012 OFH 2012 - jarmok, zábava
12.8.2012 OFH 2012 - remeslá
13.8.2012 Prezentácia - zdravie
31.8.2012 Prerušená pieseň, otvorenie pece
SEPTEMBER
4.9.2012 Obecné zastupiteľstvo
7.9.2012 Návšteva krajanov - Aradač
15.9.2012 Zoznámte sa s farbou
19.9.2012 Návšteva dôchodcov DS B. Bystrica
23.9.2012 Staré recepty ožívajú
30.9.2012 Bylinky - prednáška
OKTÓBER
12.10.2012 Tulácký koncert - Ján Nôžka
21.10.2012 Výroba kytíc a ozdôb
30.10.2012 Strašidelný mlyn - oslava strašidiel
NOVEMBER
22.11.2012 Obecné zastupiteľstvo
28.11.2012 Výchovný koncert ZUŠ
DECEMBER
7.12.2012 Skúška programu na Očovské Vianoce
15.12.2012 Očovské Vianoce
18.12.2012 Schôdza telovýchovnej Jednoty Očová

KULTÚRA
Z činnosti Zboru pre občianske záležitosti:
v roku 2012 boli uskutočnené nasledovné obrady v počte 25
•
•
•
•
•
•
•

Uvítanie detí do života individuálne a spoločné
Sobáše
Vítanie prváčikov
Deň žien
Deň učiteľov
Občianske pohreby
Mesiac úcty k starším
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• Prijatie darcov krvi
• Diamantové sobáše
• Zlaté sobáše
Prostredníctvom miestneho rozhlasu zabezpečujeme pietne spomienky pri úmrtí a tiež pri
výročiach úmrtí.

Správa Obecnej knižnice v Očovej za rok 2012:
Každá knižnica má neopakovateľnú atmosféru. Vôňa kníh, ticho, cez ktoré sa vám
prihovárajú jednotlivé tituly a lákajú vás vstúpiť do sveta poznania. Zabudnete na
starosti bežného života a necháte sa unášať.
Úlohou knižníc v dnešnej dobe je okrem obnovovania a uchovávania knižničného
fondu, jeho sprístupňovanie a samotný výpožičný systém. V dobe zavádzania a
využívania rôznych informačných technológií, neodmysliteľnou službou knižnice je i
poskytovanie internetových služieb, ktoré obecná knižnica poskytuje od roku 2007, na
základe schváleného projektu „Informatizácia knižníc“. K dispozícii sú štyri počítače
s pripojením na internet.
Knižnica v roku 2012 dostala od svojho zriaďovateľa na nákup nových kníh a
časopisov 366,33 €, poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR predstavovala 500,- €
v rámci vypracovaného projektu „Každá nová kniha v knižnici si nájde svojho čitateľa“
a dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt „Akvizícia kníh – prvý
krok k úspešnej činnosti knižnice“ predstavovala sumu 400,00 €. Za uvedené finančné
prostriedky sa do knižnice kúpilo 134 nových kníh. Knižnica odoberala štyri druhy
časopisov: Slovenku, Život, Môj dom, Požiarnik a noviny: Bojovník, Slovenské národné
noviny a Rómsky nový list, ktoré taktiež slúžia na požičiavanie čitateľom.
V roku 2012 knižnica „vyčistila“ svoj fond od zastaralých, opotrebovaných
a stratených kníh a vyradila knihy v počte 573 kn. jednotiek. Stratené knihy boli
nahradené buď novým titulom alebo ich hodnota bola zaplatená.
K 31.12.2012 mala knižnica vo svojom fonde 7072 kn. jednotiek. Všetky knihy sú už
spracované automatizovane v programe KIS MaSK.
V roku 2012 sme evidovali 195 používateľov, z toho 85 detí do 15 rokov.
Knižnica v roku 2012 uskutočnila 6 806 absenčných a prezenčných výpožičiek, čo je o
639 výpožičiek viac ako v roku 2011. Knižnicu navštívilo 4 657 používateľov, z toho bolo
3 106 čitateľov a 1 551 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 26. do 30. marca 2012 knižnica pripravila pre žiakov základnej
a materskej školy kultúrne podujatia - besedy, kvízy, rozprávkové popoludnia,
umožnila exkurzie do svojich priestorov. Taktiež pre verejnosť bola pripravená beseda
s autorkou knihy Očová, Očová... (Reminiscencie) p. Zuzanou Filovou.
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31.05.2012 sme sa už po tretí krát zapojili do projektu „Čítajme si...2012“, v ktorom sa
knižnice na Slovensku snažia o prekonanie rekordu o „Najpočetnejší detský čitateľský
maratón“. Maratónu sa zúčastnilo 84 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. Knižnica – miesto oddychu, miesto, kde sa čitatelia radi vracajú.
A preto si to pekné, čo v knižnici máme, chráňme a zveľaďujme!

Správa o podujatiach v Kultúrnom dome Očová za rok 2012
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 premietalo pravidelne do septembra a to 3 krát do mesiaca. Z dôvodu zániku
výroby filmov na 35 mm kópiách sme boli nútení prevádzku kina Osveta pozastaviť.
Naposledy sa premietalo školské predstavenie 21.12.21012. Celkovo sa v roku 2012
premietlo 16 filmov. Vstupné na predstavenia bolo 2,00 €. Kino navštívilo 433 divákov,
čo je v priemere 27 divákov na jedno predstavenie. Najväčší záujem bol o detské
animované filmy.
V kultúrnom dome sa v roku 2012 konali nasledovné podujatia: akadémie žiakov
základnej školy a základnej umeleckej školy, vystúpenia FS Očovan a divadelného súboru
„Pilindoš“, volebný míting, predajné akcie, prezentačné akcie, ľudová zábava, súkromná
oslava, skúšky folklórneho súboru Očovan, ľudovej hudby a divadelného ochotníckeho
súboru „Pilindoš“. Skúšky sa konajú minimálne dvakrát do týždňa.
* 9. februára sa pred plnou sálou predstavili žiaci ZUŠ Očová so svojim hudobným,
tanečným a speváckym programom.
* 11. februára sa v našej obci predstavili známi slovenskí herci s predstavením
Mafiánske historky, na ktoré sa predalo 121 vstupeniek.
* 4. marca sa konal v sále predvolebný míting kandidáta na poslanca do Národnej rady
SR. Mítingu sa zúčastnilo cca 70 občanov.
* 18. marca členovia Pozemkového spoločenstva obce Očová pripravili pre svojich
členov výročnú členskú schôdzu.
* 22. marca starosta obce spolu s pracovníkmi ÚPSVaR Zvolen zvolal stretnutie
občanov Očovej s miestnymi obyvateľmi – „cigánmi“, za účelom riešenia vysokej
kriminality v obci, nezamestnanosti týchto spoluobčanov ako i ich sociálnej situácie.
Stretnutia sa zúčastnilo cca 75 občanov.
* 14. apríla študent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci svojej diplomovej
práce natáčal v kinosále film o našom ešte fungujúcom kine pod názvom „Kino Svet
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Očová“. Do tohto projektu boli zapojení aj obyvatelia našej obce. Absolventský film sa
premietal nielen na Slovensku ale i v zahraničí.
* 15. marca sa pred zaplneným publikom predstavil miestny divadelný ochotnícky súbor
„Pilindoš“ s premiérou divadelnej hry „Ženský zákon“.
* 27. apríla Evanjelická cirkev a. v. v Očovej v zastúpení p. farárky Mgr. Paľovovej
zorganizovala rockový koncert štyroch evanjelických farárov. Vystúpenie si prišlo
pozrieť cca 100 divákov.
* 1. júna sa predstavili so svojim programom naše najmenšie deti – žiaci materskej školy
s programom pre svojich rodičov, starých rodičov ako aj všetkých prítomných divákov.
* 3. marca sa konala pred zaplneným hľadisko repríza divadelnej hry „Ženský zákon“
v podaní našich divadelných ochotníkov.
* 8. júna sa konal už 15. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov,
ktorej sa zúčastnili štyri detské súbory zo Slovenska. Prehliadku si prišlo pozrieť 240
divákov.
* 19. júna sa konal záverečný koncert žiakov základnej umeleckej školy. Žiaci sa
predstavili so všetkým, čo sa počas roka naučili, či už v hudobnom, tanečnom,
speváckom odbore ako i
v odbore literárno-dramatickom. Poďakovaním za ich
celoročnú prácu im bol potlesk od vďačných rodičov a prítomných divákov.
* 25. júna sa premietalo školské filmové predstavenie pre 150 žiakov základnej školy.
* 18. novembra sa konal 8. ročník prehliadky ľudových piesní Očovská pesnička.
V programe sa predstavili speváci od najmladšej vekovej kategórie až po tú najstaršiu.
Program sledovalo zaplnené publikum.
* 21. decembra sa premietalo detské filmové predstavenie pre 150 žiakov základnej
školy.
* 23. decembra sa konal „Vianočný koncert cimbalovej kapely 4-ky“. Program si prišlo
pozrieť cca 60 divákov.
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. Zabaviť sa prišlo 120 milovníkov
tanca.
* 31. decembra sa v kultúrnom dome konala súkromná oslava vítania Nového roka.
Okrem uvedených podujatí sa v kultúrnom dome v roku 2012 uskutočnilo:
31 predajných akcií
4 prezentačné akcie

Vystúpenia FS Očovan 2012
Folkórny súbor Očovan mal v roku 2012

25 členov.

Folklórna skupina Očovan mala v roku 2012 15 členov.
11. február - Horné Mladonice pri Senohrade - zabíjačka, 3 páry, muzika, rozkazovači
18. február - Podzámčok - Fašiangy - zabíjačka, rozkazovači
25. február - Lieskovec - 6 členné družstvo – zabíjačka + vystúpenie KD Lieskovec
4. marec - 14.30 - KD Očová, míting PhDr. Ján Senko
9. marec - Bratislava, Zrkadlový háj - celý súbor
13.- 14. apríl - Bratislava Zrkadlový háj - Super starí - rozkazovači
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18. marec - Hotel Poľana Zvolen, Betamont ZV
6. máj - Poľsko - festival Koščelisko
25.-27. máj - Bavorsko spolu s kamarátmi z Míkovíc
29. máj - Hotel Topky Banská Štiavnica
5.-12. jún - Dagestan, Machačkala, Rusko – zájazd Medzinárodný folklórny festival
16. jún - Obec Vígľaš - premiérový program
29.6.-1. júl - Dambořice, Morava - festival, Chabada, Holík - Východná
6.-8. júl - PFS Detva
8. júl - festival Podhorie pri Banskej Štiavnici
12.-16. júl - Srbsko, Aradáč - zájazd
21. júl - obec Baďan - program Svadba
4. august - Strelníky
9. august - Ladomerská Vieska
10.-12. august - OFH 2012
15.august - Poľsko, Kosčelisko
24 - 26. august - obec Liptál, Morava, ČR - festival
1. september - Turie pri Žiline, Kubánkov sen
1.- 2. september - rozkazovači Bratislava Hlavné námestie, Vykroj sa z davu (ÚĽUV)
9. september - Očová - vystúpenie pre krajanov z Vojvodiny, Aradáč
15. september - Banská Bystrica - Radvanský jarmok
21. september – Liptovský Mikuláš
22. - 23. september Čičmany - stretnutie fujaristov
6. október - Bratislava - 5. výročie o.z. Kubánkov sen - rozkazovači
23. október - Topky B. Štiavnica
18. november - 8. ročník Očovská pesnička
1. december - Palárikovo - rozkazovači + Kubánkov sen, Kukuričné dožinky
15. december - Očovské Vianoce, zabíjačka
18. december - Vianočný koncert, Ev. a. v. kostol
26. december - Štefanské vystúpenie

IX. Medzinárodná prehliadka tradičnej ľudovej
kultúry pod názvom Očovská folklórna hruda
konaná od 10. do 12. augusta 2012, kde
organizátori a účinkujúci vzdali hold primášom
a jubilujúcim folklórnym kolektívom. V
programových blokoch : Čaro v srdci..., Ján Ambróz
z Telgártu a ĽH Borievka.., Z Topoľskej doliny..., Živá voda spod
Poľany..., Vitajte kamaráti milí...,Ozveny spod Roháčov..., Heráčovské cifry..., Od dediny do
dediny..., Keď z Očovej pôjde... a sprievodné podujatia v Remeselnom dvore.
Na OFH 2012 sa nám predstavilo 855 účinkujúcich, uvedený program si pozrelo cca 3000
divákov a o celkovú pohodu sa staral 117 členný obslužný personál.
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Od roku 2005 Obecný úrad Očová vydáva štvrťročné periodikum o dianí v obci a za 9 rokov činnosti
bolo vydaných 25 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.

Spoločenské organizácie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Očová
- v roku 2012 mala 68 členov z toho bolo cca 15 najaktívnejších členov , ktorí sa zúčastňovali
dole uvedených akcií
- stretávky a posedenia sa v klube konajú každú nedeľu a v letnom období v ponedelok
- nácvik speváckej skupiny býva vždy v pondelok, výbor sa schádza raz mesačne
25.02.2012 – Hučavské fašiangy v Lieskovci – príprava krapní aj účasť
29.02.2012 - Fašiangová zábava –Centrum Zvolen-vystúpenie speváckej skupiny
02.03.2012 – Oslavy oslobodenia Očovej, kladenie vencov k pamätníku 2.sv.vojny účinkovanie ženskej
speváckej skupiny ( ďalej len ŽSS )
22.03.2012 – návšteva predstavenia v divadle J.G.Tavovského Zvolen
30.03.2012 – Účasť ženskej speváckej skupiny na Prehliadke speváckych zborov a jednotlivcov v Detve
01.04.2012 – Vítanie jari v Remeselnom dvore – varenie geršne a účinkovanie ŽSS
05.04.2012 – účinkovanie ŽSS v dokumentárnom filme p. Mareka Janičíka o ukončen premietania v Kine
Osveta Očová
08.05.2012 – Kladenie vencov k pamätníku 2.sv.vojny, účinkovanie ŽSS
27.05.2012 – Rytierske dni – Zvolenský zámok
08.06.2012 – Detský folklórny festival 2012 v Očovej – účinkovanie ŽSS s deťmi DFSP
10.06.2012 – Detská folklórna prehliadka v Ponikách – účinkovanie ŽSS s Deťmi DFSP
15.06.2012 – príprava programu na Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve spolu s FS Očovan a FSk Očovan
06.0.7.2012 – varenie geršne v Remeselnom dvore na FSP Detve pre stánok FS Očovanu
07.07.2012 – účasť na vystúpení v Detve na programe: Prečo ste k nám prišli Očovania pyšný
08.07.2012 – výpomoc v stánku na FSP Detva, porcovanie, ponúkanie jedál
05.08.2012 – účasť na folklórnom festivale Požitavská paráda – Veľká Maňa spolu s DFSP
10.8.2012 – vystúpenie ŽSS na Očovskej folklórnej hrude
11.8.2012 – pomoc pri varení a predaji kapustnice a haruli v RD OFH 2012 sprievodné pod
12.8.2012 - vystúpenie ŽSS v galaprograme OFH 2012
24.8.2012 až 26.8.2012 – vystúpenie na Folklórny festival krajanských súborov Srbsko – Aradáč spolu
s FS Očovan
05.09.2012 Slávnostný krst novopostavenej pece v Remeselnom dvore, pečenie očovských svadobných koláčov
a domáceho chleba
10.09.2012 – stretnutie výboru a vyhodnotenie účasti na festivaloch
01.10.2012 – stretnutie výboru, príprava slávnostného stretnutia jubilantov, ktorí oslávili
jubileá v roku 2012
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Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Očová
V dňoch 14. – 16.9.2012 sa v priestoroch školského dvora Základnej školy s materskou školou
M. Bela v Očovej uskutočnil III. ročník Pohronskej výstavy drobných zvierat. Aj keď usporiadateľovi,
OV SZCH vo Zvolene, v piatok nie celkom prialo počasie, môže byť usporiadateľ s touto akciou
spokojný. Mnohí návštevníci ocenili nielen kvalitné zvieratá, ale aj výborne zorganizovanú výstavu.
Oku lahodil pohľad na nanovo natreté klietky pre vystavované zvieratá.
Na výstavu prihlásilo svoje odchovy 42 vystavovateľov a 3 mladí chovatelia. Celkove sa na
výstave vystavilo 324 zvierat. Najväčšie zastúpenie mali holuby – vystavilo sa 161 ks, medzi nimi
najviac komárňanských kotrmeliakov. Chovatelia králikov vystavili 107 králikov, pričom počtom
najväčšia bola skupina francúzskych baranov. V sekcii hrabavej hydiny návštevníci mohli vidieť 28
kusov hydiny z ôsmich druhov. Najmenšie zastúpenie mala vodná hydina, ktorá bola prezentovaná
dvoma plemenami v počte štyri kusy.
Výstava je však aj o oceňovaní najlepších jedincov v jednotlivých plemenách. Posúdiť
jednotlivé zvieratá a vybrať najlepšie jedince pripadlo skupine 7 posudzovateľov. V kategórii králikov
posúdili a ocenili najlepšie odchovy páni J. Vozík, Š.Adamec a J.Majerský. Udelili 5 čestných cien pre
jednotlivé zvieratá, 3 čestné ceny pre kolekcie a 1 víťaznú kolekciu. Víťaznou kolekciou sa môže
pochváliť pán Stanislav Čierťaský st. s plemenom strieborný malý. Najkrajším králikom – samcom –
činčila veľká – sa stal odchov Radoslava Adamíka. Ako najkrajšia samica králika - nemeckého
obrovitého strakáča - bola ocenená samica pána Otakara Agha.
Hydinu posudzoval pán T.Lampert, ktorý udelil 6 čestných cien, 1 víťaznú kolekciu
Wyandotku zdrobnelú oranžovú vlnitú chovateľa pána Jozefa Lihoťana. Najkrajším kohútom bol
kohút plemena Milflérka chovateľa Jiřího Sokolta, najkrajšiu sliepku – zdrobnelú oravku mal pán
Stanislav Čierťaský.
Rovnaký počet čestných cien, víťazných cien bol udelený aj medzi holubmi. Tu boli
posudzovatelia páni R.Čierťaský, E.Kasan a M.Nosáľ. Víťaznou kolekciou bola kolekcia pána Jiřiho
Sokolta – budapeštiansky vysokoletúň. Najkrajšou holubicou bola holubica mladej chovateľky Beaty
Kasanovej - pomoránsky hrvoliak biely a najkrajším holubom bol pražský letúň krátkozobý chovateľa
pána Gustáva Strelca.
V usporiadaní Pohronskej výstavy sa striedajú 3 oblastné výbory, ktoré medzi sebou zasúťažia
o „Putovný pohár“. Tento rok si „Putovný pohár“ odniesli členovia OV SZCH Pohronie.
Usporiadať takéto podujatie v dnešnej dobe nie je jednoduché. Nezaobíde sa bez zanietenie
jednotlivých členov, pochopenia rodinných príslušníkov a v neposlednom rade ani bez sponzorov.
Sponzorstvom na výstavu prispeli OÚ Očová, PD Očová, PD Hrochoť, firmy De heus, výrobca
krmiva Energys, Uniagro Zvolenská Slatina, Makoma Zvolenská Slatina, JS Trade Slovakia
Zvolenská Slatina, Stavebniny RAJJAN Zvolen, Remonta Zvolenská Slatina, Citroen Zvolen, Peter
Mikloško – preprava dreva, Cukrovinky Jozef Ivanič Očová, MI&JA Zvolen, Ján Trnka, Pavol Fiľo,
za čo im patrí úprimné poďakovanie.

Správa o činnosti ZO SZPB za rok 2012.
„Kľakáme k hrobom, kde spíte, šepkáme len večná je pamiať, žijúcim mŕtvym v našej zemi.“
V závere roka 2011, po konaní VČS ZO SZPB evidovala 63 členov. Vekový priemer členskej
základne bol 67 rokov. Členská základňa sa skladala z 30 mužov a 33 žien.
Priamy účastníci odboja sú pp. Ján Huliak – 1923, Július Huliak – 1923 a Pavel Miháľ –
1923. Najstarší člen ZO bola p. Mazúchová Mária – 1919 a dnes je p. Madlena Široká – 1922.
Počas roka 2012 bol z dôvodu úmrtia zaznamenaný pokles členskej základne na stav 60
členov, ZO opustili : p. Mazúchová Mária, Vaľúšková Zuzana a p. MVDr. Široký Ján.
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Záujem o členstvo v organizácii prejavili dve občianky obce s predpokladom vstupu počas
roka 2013.
Hlavný dôraz pri práci výboru a ZO SZPB bol kladený na prípravu, organizovanie
a zabezpečenie účasti členov našej organizácie pri :
- oslavách oslobodenia obce (kladenie venca),
- besedy so žiakmi ZŠ na tému oslobodenia obce a SNP,
- zájazdu so žiakmi ZŠ do Oswiedčimu a besedu na tému víťazstva nad fašizmom,
- inkasa členských príspevkov a stav členskej základne,
- dopisovateľská činnosť ZO do časopisu Bojovník,
- informácie o činnosti Oblastného výboru SZPB vo Zvolene,
- rozpracovanie úloh z xv. zjazdu SZPB a obl. konferencie SZPB,
- oslavy ukončenia 2. svetovej vojny (kladenie venca) v obci a vo Zvolene,
- pomoc pri uskutočnení branného dňa žiakov ZŠ Očová,
- stretnutie generácií na Kališti a Kováčovej - oslavy SNP v rámci Banskobystrického kraja,
- príprava výletu na Gabčíkovo alebo do Podhájskej,
- turistický pochod SNP k pamätnému miestu na Vaľúškovej,
- oslavy výročia SNP v obci, kladenie venca, premietnutie filmu a Partizánska vatra,
- spomienková akcia partizánskej prehliadky v Detve,
- spomienkové stretnutia k SNP pri Hrochoťskom mlyne – ZO Zv. Slatina, Hrochoť, Detva,
- starostlivosť o vojenské hroby v katastri obce,
- požiadavky na finančnú dotáciu pre činnosť ZO v roku 2012 od OÚ,
- plán práce výboru a plán hlavných úloh ZO na rok 2012,
- spoločné stretnutie členov výboru, revízorov a desiatkárov na záver roka,
- kúpeľná a liečebná starostlivosť členov SZPB,
- pripomienkami a návrhmi revízorov k činnosti ZO počas roka,
- upevňovanie stavu členskej základne, prijímanie nových členov,
- odber členských známok a výmena členských preukazov SZPB,
- odber časopisu Bojovník a Ročenky odbojára,
- zvyšovanie úrovni spolupráce s OÚ, s poslancami a starostom obce,
- príprava hodnotiacej členskej schôdze ZO SZPB.
Práca členov výboru za rok 2012 bola zhodnotená ako dobrá. Okrem činnosti v ZO aktívne
pracujú v orgánoch Obl. výboru SZPB vo Zvolene p. Šimkovičová Viera – členka
predsedníctva a p. Ďurečková Anna – členka KaRK. Za túto prácu im patrí naša vďaka.
V priebehu hodnoteného obdobia pracovali vo výbore k plnej spokojnosti p. Hybská Anna –
tajomník ZO, p. Bažíková Anna – hospodár ZO a veterán p. Holík Juraj. Úlohy vykonávať
kontrolu a revíznu činnosť zastávali p. Bažík Milan a p. Hulinová Marta.
Výbor v priebehu hodnoteného obdobia uskutočnil : 4 zasadnutia výboru v zmysle plánu,
1 spoločné stretnutie výboru a desiatkár.
Výbor ZO v hodnotenom období úzko spolupracoval s OÚ, obecným zastupiteľstvom
a starostom obce na zabezpečovaní akcií miestneho charakteru. Nesmieme zabudnúť na
spoluprácu s riaditeľstvom ZŠ a MŠ M.B. Funtíka v Očovej a DSS Dolinka.
Práca výboru a činnosť ZO SZPB v Očovej sa riadila vypracovaným plánom práce –
zasadnutí výboru a plánom hlavných úloh na rok 2012 doplnený o plán spomienkových akcií
a osláv ÚR SZPB, záverov XV. zjazdu SZPB a Obl. konferencii SZPB vo Zvolene.

Správa o činnosti DHZ – OHZ za rok 2012.
Stav členskej základne DHZ bol na začiatku roka 55 členov, z toho 9 žien. Tento stav sa
podarilo udržať i na konci roka, pričom sme evidovali 35 členov činných a 20 členov
prispievajúcich. V priebehu I. polroka sme získali do zboru 3 mladých ľudí, ktorí pracovali
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ako žiaci ZŠ v kolektíve Mladý hasič. Po skončení školskej dochádzky boli prijatí za nových
členov v kategórii dorastencov, nakoľko rovnaký počet členov dorasteneckého družstva
dosiahol vek 18 rokov a bol zaradený do družstva mužov. Ich prijatím sa vyriešila situácia
členov stagnujúcich v činnosti a neochote pracovať v zbore, nakoľko si našli iné, pre nich
zábavnejšie činnosti.
DHZ sa zúčastnil previerok pripravenosti organizovaných formou súťaže DHZ dňa
26.5.2011 v obci Babiná. 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 15. mieste, čím obhájilo stupeň pripravenosti pre
vykonanie zásahu v prípade vzniku mimoriadnej situácie.
Na začiatku školského roka 2011/2012 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 8.6.2011 v Budči 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 14.9.2012 na štadióne TJ Družstevník Očová za účasti 7 družstiev. Družstvá našej ZŠ sa
umiestnili na 3. a 5. 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 5 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 4.6.2012 oslavy Dňa detí v priestore
školského ihriska ZŠ. Zamerali sme sa na brannú súťaž družstiev s hasičskou témou. Žiaci ZŠ
si mohli prakticky vyskúšať obsluhu čerpadla PS 3 a členovia DHZ – OHZ im predviedli
hasičské vozidlo CAS 32. Dňa 6.6.2012 sme previedli praktickú ukážku hasenia požiarov
a súťaže mladých hasičov pre deti v MŠ. Rovnako im bola predvedená hasičská technika CAS
32.
V priebehu roka sme sa zapojili do organizovaní a uskutočnení niekoľkých kultúrnospoločenských akcií, ktoré boli usporiadané pri rôznych výročiach alebo významných dní ako
Očovská folklórna hruda (asistenčná služba), spolupracovali sme sa akciách Remeselného
dvora, Klubu dôchodcov, Letiska Očová, DSS Dolinka, MO SNS a ZO SZPB v obci. Pri
výročí SNP sme pripravili Partizánsku vatru.
Zdokonaľujúca 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 inštruktážno
metodického zamestnania v rozsahu 16 učebných hodín, IMZ a 1 taktického cvičenia na
určenú tému, ktoré vybral veliteľ OHZ z plánu na rok 2012 (hasenia lesných požiarov).
Cyklická príprava veliteľov OHZ v rozsahu 24 hodín v roku 2012 nebola vykonávaná. Pre
výcvik hasičov bola v roku 2010 postavená kovová konštrukcia cvičnej veže (štadión TJ),
avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre rok 2012 nebola dokončená výdreva
pracovných podlaží a celého čela veže.

32

OHZ zasiahol v roku 2012 v dvoch prípadoch vzniku požiaru a to dňa 17. marca
likvidoval v spolupráci s HJ OR HaZZ Zvolen požiar skladu slamy v PD Očová – dvor
Hoľcov Majer (následné dohášanie 18.4.) a dňa 26. novembra za rovnakej spolupráce požiar
strechy reštauračného zariadenia Broklyn. V priebehu roka zasahoval aj v jednom prípade
protipovodňových prác a to dňa 4. júla (silný vietor a prívalové dažde). Pre zásahovú činnosť
má OHZ k dispozícii 2 ks PPS 12 R a 1 ks kalové čerpadlo PS 3. 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. Nedostatkom je skutočnosť, že
členovia OHZ nepreviedli odskúšanie osvetľovacieho agregátu a malého čerpadla typy
GUDE. Pre členov OHZ nebolo v zmysle plánu zakúpené 13 párov pracovnej obuvi a 13
párov pracovných rukavíc.
Pre podporu činnosti DHZ sme v roku 2012 zo strany OÚ Očová dostali priamu
dotáciu na činnosť vo výške 130,- Eur, ktorá bola zúčtovaná na základe predložených
finančných dokladov.
Dušan H a n c ko, predseda DHZ

ŠPORT
Telovýchovná Jednota Družstevník
Očová
Rok 2012 bol pre Telovýchovnú jednotu Družstevník
Očová prelomový.
Na členskej schôdzi 24.3.2012 bol zvolený nový výbor
TJDO v zložení:
predseda...............................Ondrej Pivoluska
podpredseda..........................Mgr. Ján Šimiak
tajomník................................Pavel Gajdoš
ekonóm.................................Anna Hossová
člen........................................Mgr. Mária Ľuptáková
predseda revíznej komisie....Jaroslav Sás
taktiež boli schválené aj nové stanovy, zaslané ma MV SR a výška členského na
rok 2012 - 1,00 euro. Bol schválený znak TJDO a boli vydané členské preukazy.
V roku 2012 pod TJDO pracovali: Futbalový oddiel.....25 členov
FO Starí páni...........27 členov
Fitness klub.............20 členov
Tenisový klub..........29 členov
Oddiel ZRTV ..........18 členov
Každý oddiel, prípadne klub si na svojej členskej schôdzi podľa stanov zvolil svoj vlastný
výbor, výšku členského a svoje vlastné stanovy.
Futbalový oddiel po jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 bol nútený neprihlásiť
družstvo starších žiakov do súťaže, z dôvodu zníženia finančného príspevku od obce
a PD Očová ako aj malého záujmu rodičov o svoje deti hrajúce v družstve starších žiakov
a nízkeho počtu detí v tejto kategórii. Do súťaže bolo zaradené družstvo dorastu do V.ligy
skupiny „C“, do tohto kádra sme prirátali aj starších žiakov ročník 1998/1999, ktorí
spĺňali kritérium pre stanovenú vekovú hranicu.
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Tréner družstva dorastu: Ján Šimkovič, vedúci družstva: Ján Babic
hráči: P.Široký, P.Sebíň, M.Selecký, E.Ernst, T.Žiak, J.Babic, J.Babic, P.Huliak, J.Kmeť,
L.Šimkovič, J.Válovčan, T.Huliak, D.Široký, F.Hraško, M.Babic, D.Čerhýň, A.Kulich,
J.Válovčan, A.Hulina, M.Jamnicý, T.Chabada, T.Oláh, P.Oláh, P.Duda, F.Bártl
- obsadili pekné štvrté miesto spomedzi štrnástich družstiev
- najlepší strelec: D.Čerhýň
Tréner družstva mužov: Ján Šimkovič, vedúca družstva: Anna Sedliačiková
- obsadili štvrté miesto, dôvodom bolo, že sme nemali jasnú brankársku jednotku a
taktiež zaradenie mladých neskúsených hráčov z dorastu do kádra ( P.Široký,
J.Válovčan, L.Šimkovič, P.Huliak, J.Babic, F.Hraško ) a
- najlepší strelec: P.Hudec – 18 gólov, hosťujúci hráč z Hnúšte
Výbor FO TJDO: Ján Šimkovič – predseda, Lukáš Grega – manager, Jaroslav Sás –
tajomník, Anna Sedliačiková – pokladník, člen – Martin priadka, František Goral, Maroš
Padár.

Ďalšie podujatia organizované v obci v roku 2012
3.3.- Tenisový turnaj pri príležitosti osláv oslobodenia obce a na počesť Jána Hulinu
v telocvični ZŠ s MŠ Očová – organizátor Tenisový klub pri TJDO
17.3. – Nohejbalový turnaj o Putovný pohár oslobodenia obce Očová
v telocvični ZŠ s MŠ Očová – organizátor MO SNS a TJDO
8.6. – Na Majeri pri muzike – Holcov Majer váľanie mája, organizátor poslanec Budinský
23.- 24.6 – WINGS ROCK FEST Očová – Letisko Očová ( plánované, no neuskutočnené )
21.7.- 14.ročník FT o putovný pohár predsedu PD Očová – futbalové ihrisko, FO a TJDO
4.- 5.8. – Majstrovstvá Slovenska historických leteckých modelov - Letisko Očová
organizátor: Klub historického modelárstva SAM 119 Slovensko, B.B.
25.- 26.8 – Krídla pod Poľanou –zlet lietadiel spojený s Dňom otvorených dverí letiska Očová
Letisko Očová, organizátor: SKY service – Letecká škola B.Bystrica
25.8. – MiniRally Cup – motoristická súťaž amatérov – areál futbalového ihriska
a MK Očová-Hrochoť, organizátor: BF-Car Racing Team Zvolen
31.8. – 2.9. –Branno-športové podujatie- ARMY TRAINING – dolina Skalice
20.9.- Futbalový turnaj troch univerzít – futbalové ihrisko,organizátor TU vo Zvolene

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 15.12 2011 na 7. zasadnutí OZ bol uznesením číslo 68/2011 schválený programový
rozpočet Obce Očová na rok 2012 ako vyrovnaný v objeme
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1 446 102,00 EUR tak v príjmovej ako aj vo výdajovej časti.
Opatrenie číslo 1/2012 schválené starostom obce dňa 18.2.2012 podľa dodatku číslo 1
zásad o pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce upravilo rozpočet na sumu
1 778 346,95 EUR, zmena sa týkala úpravy rozpočtu v príjmovej časti o granty
a transfery, ktoré sú presne určené aj vo výdajov časti rozpočtu na čo sa majú použiť.
Toto rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie OZ dňa 7.6.2012 uznesením č. 89/2012.
Dňa 7.6.2012 na 9. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 89/2012-b schválené rozpočtové
opatrenie č. 2/2012, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 894 189,07 EUR a schválené
vyhodnotenie rozpočtu k 31.3.2012 uznesením číslo 89/2012-a.
Dňa 4.9.2012 na 10. zasadnutí OZ bolo uznesením číslo 102/2012-b schválené rozpočtové
opatrenie č. 3/2012, v ktorom sa rozpočet upravil na sumu 1 917 441,61
a schválené vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2012 uznesením číslo 102/2012-a.
Opatrenie číslo 4/2012 schválené starostom obce dňa 28.9.2012 podľa dodatku číslo 1
zásad o pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce upravilo rozpočet na sumu
1 925 194,58 EUR, toto rozpočtové opatrenie vzalo na vedomie OZ dňa 22.11.2012
uznesením č.110/2012-b1.
Opatrenie číslo 5/2012 schválené starostom obce dňa 17.12.2012 podľa dodatku číslo 1
zásad o pravidiel rozpočtovania v podmienkach obce rozpočet v sume 1 925 194,58 EUR
nemenilo, nenastala zmena iba sa vykonali presunuli v položkách a OSTP podľa
predpokladanej skutočnosti k 31.12.2012 toto rozpočtové opatrenie vezme na vedomie
OZ pri schvaľovaní vyhodnotenia rozpočtu k 31.12.2012.
Bežný rozpočet obce so zriadenými organizáciami je prebytkový o sumu 92 823,53 EUR ,
príjmy činia sumu 1 3473 806,3 EUR a výdavky činia sumu 1 380 982,77 EUR.
Prebytok bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 65 312,76 EUR
a suma 27 510,77 EUR bude po odpočítaní vylúčených príjmov odvedená do fondu rezerv.
Kapitálový rozpočet obce so zriadenými organizáciami je schodkový o sumu 190 727,21
EUR , príjmy činia sumu 264 516,54 EUR a výdavky sú v sume 455 243,75 EUR. Schodok
kapitálového rozpočtu obce so zriadenými organizáciami je krytý z prebytku bežného
rozpočtu v sume 65 312,76 EUR a z finančných operácií v sume 125 414,45 EUR.
Finančné operácie sú prebytkové o sumu 125 414,45 EUR, príjmy činia sumu
170 424,05EUR a výdavky sú v sume 45 009,60 EUR.
Tento prebytok bol použitý v plnej výške na krytie schodku kapitálového rozpočtu.
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Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií k 31.12.2012
V EUR
Bežný rozpočet
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy školy
Bežné príjmy DSD
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky obce
Bežné výdav. prísp. OS
Bežné výdavky školy
Bežné výdavkyDSD
Bežné výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitál. Výdavky obec
Kapitál. Výdavky OS
Kapitál. Výdavky ZUŠ
Kapitál. výdavky spolu
Finančné operácie
Finan.oper - príjmy
Finančné oper.výdavky
Rozpočet celkom
Rozpočet celkom príjmy
Rozpočet cel. výdavky

Schválený
rozpočet
0,00
733 804
40 075
86 475
860 354
281 157
143 128
331 594
104 475
860 354
- 123 638
417 100
540 738
0
0
540 738
+123 638
168 648
45 010
0,00
1 446 102
1 446 102

Upravený
RO č.1/121
0,00
1 066 048,95
40 075,00
86 475,00
1 192 598,95
295 947,52
143 128,00
633 129,94
120 393,49
1 192 598,95
- 123 638,00
417 100,00
540 738,00
0,00
0,00
540 738,00
123 638,00
168 648,00
45 010,00
0,00
1 778 346,95
1 778 346,95

Upravený
RO č.2/12
0,00
1 177 115,48
40 075,00
86 475,00
1 303 665,48
320 590,08
143 128,00
641 153,91
198 793,49
1 303 665,48
- 125 413,59
420 100,00
513 328,33
17 000,00
15 185,36
545 513,59
125 413,59
170 423,59
45 010,00
0,00
1 894 189,07
1 894 189,07

Upravený
RO č.3/12
0,00
1 199 168,02
41 275,00
86 475,00
1 326 918,02
340 486,98
145 128,00
642 353,91
198 949,13
1 326 918,02
- 125 413,59
420 100,00
513 328,33
17 000,00
15 185,36
545 513,59
125 413,59
170 423,59
45 010,00
0,00
1 917 441,61
1 917 441,61

Upravený
RO č.4/12
0,00
1 202 764,99
41 275,00
86 475,00
1 330 514,99
343 283,95
145 128,00
642 353,91
199 749,13
1 330 514,99
- 125,213,59
424 256,00
517 484,23
17 000,00
15 185,36
549 669,59
125 413,59
170 423,59
45 010,00
0,00
1 925 194,58
1 925,194,58

Obec prijala nasledovné granty a transfery k 31.12.2012:
Poskytovateľ
účel
Náhradný príjemca Rodin.prída. ÚPSVaR Zvolen
Školstvo základné
Krajský školský úrad B.B.
Matrika
Obvodný úrad Zvolen- MV SR
Stavebný úrad
Krajský stavebný úrad B.B.
Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR Zvolen
Školské pomôcky
Krajský školský úrad B.B.
REGOP
Obvodný úrad Zvolen – MV SR
Pozemné komunikácie
Krajský úrad pre cest.dop. B.B.
Životné prostredie
Krajský úrad živ.prost. B.B.
Školstvo predškolská výchova
Krajský školský úrad B.B.
REGOS a EMED a D MŽP
Depozit MŽP SR
Voľby 2012 do NR SR
Obvodný úrad Zvolen- MV SR
Dotácia pre DS Dolinka
Ministerstvo financií SR
ZŠ s MŠ výchova SZP
Krajský školský úrad B.B.
CO sklad
Obvodný úrad Zvolen
Správa NP RD
ÚPSVaR Zvolen
Povodeň 2012
Obvodný úrad Zvolen
Aktivačné práce DS Dolinka
ÚPSVaR Zvolen
AP - MOS a DČ
ÚPSVaR Zvolen
Nákup kníh do knižnice
Ministerstvo kultúry SR

Upravený
RO č.5/12
109 266,58
1 346 500,30
42 979,31
100 774,38
1 490 253,99
351 080,11
191 880,95
635 476,74
202 549,61
1 380 987,41
- 234 681,03
264 516,54
492 186,18
0,00
7 011,39
499 197,57
125 414,45
170 424,05
45 009,60
0,00
1 925 194,58
1 925 194,58

Skutočnosť
K 31.12.2012
+92 823,53
1 330 052,61
42 979,31
100 774,38
1 473 806,30
351 837,42
191 119,00
635 476,74
202 549,61
1 380 982,77
-190 727,21
264 516,54
448 232,36
0,00
7 011,39
455 243,75
+ 125 414,45
170 424,05
45 009,60
27 510,77
1 908 746,89
1 881 236,12

pridelené v €
1 458,52
295 790,00
2 787,95
2 396,00
4 035,45
863,20
850,41
137,00
278,60
2 674,00
3 143,98
3 116,38
94 080,00
1 600,00
112,50
38,18
1 048,23
765,78
776,71
500,00
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Nákup kníh do knižnice
MOS k vodozádr.II.etapa
ESF k vodozádr.II.etapa
OFH 2012
FSk Očovan Dagestan Rusko
Za kultúrne poukazy
ZS MBF rómska kultúra
Dobrovoľnícka činnosť
ZŠ s MŠ a ZUŠ
DSD
OFH 2012
Spolu za obec

VUC - BBSK
ÚPSVaR Zvolen
ÚPSVaR Zvolen
MK SR
FS Očovan na dopravu
Ministerstvo kultúry SR
Úrad vlády SR
ÚPSVaR Zvolen
BBSK-VUC
Orange nadácia
VUC - BBSK

400,00
20 719,54
1 111,25
2 000,00
3 000,00
90,00
500,00
126,00
800,00
800,00
1 500,00
447 722,41

Pridelené dotácie na kapitálové výdavky k 31.12.2012 :
Účel využitia
poskytovateľ Pridelené v €
Kamerový systém obce
OU BB
3 000,00
Nákup sl.auta na CNG
Nadácia SPP
4 900,00
Centrum obce revitalizácia Očová MV a RR SR
252 260,54
Spolu za obec
260 160,54
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie
Skutočnosť v €
Základná škola
1 849,70
Jedáleň základnej školy
24 024,27
Školský klub
2 321,42
Materská škola
2 400,78
Jedáleň materskej školy
1 922,09
Spolu ZŠ s MŠ
32 518,26
Základná umelecká škola
10 461,05
Domov seniorov Dolinka
100 774,38
Celkom za RO
143 753,69
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Zariadenie
Skutočnosť v EUR
Základná škola
295 051,90
Jedáleň základnej školy
49 070,73
Školský klub
16 295,00
Materská škola
81 576,82
Jedáleň materskej školy
16 456,73
Spolu ZŠ s MŠ
458 451,20
Základná umelecká škola
177 025,54
Domov seniorov Dolinka
202 549,61
Celkom za RO
838 026,35
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Obec Očová :
Výnosy HČ
1 170 308,53
Obecné služby:
Výnosy HČ
233 575,69
Výnosy PČ
13 506,58
Výnosy spolu
247 082,27

Náklady HČ
1 169 738,49

Zisk HČ
- 570,04

Náklady HČ
230 201,61
Náklady PČ
13 484,46
Náklady spolu
243 686,07

Zisk HČ
3 374,08
Zisk PČ
22,12
Zisk spolu
3 396,20

Základná škola s materskou školou:
Výnosy HČ
Náklady HČ
603 722,88
611 792,50

VH -strata HČ
- 8 069,62

Základná umelecká škola:
Výnosy HČ
190 318,19

Náklady HČ
194 429,56

VH-strata HČ
- 111,37

Domov seniorov Dolinka:
Výnosy HČ
328 296,66

Náklady HČ
329 197,74

VH-strata HČ
- 901,08

Žiadateľ dotácie účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky v €

Suma poskytnutá

Telovýchovná jednota Družstevník Očová
MO SZPB Očová
Detský folklórny súbor Poľana
Dobrovoľný hasičský zbor Očová
Folklórny súbor Očovan
Jednota dôchodcov Očová MO
Ochotnícky divadelný súbor Pilindoš
spolu

6 000,00
100,00
500,00
130,00
500,00
100,00
100,00
7 430,00

Suma použitá

6 000,00
100,00
500,00
130,00
500,00
100,00
100,00
7 430,00

rozdiel

0
0
0
0
0
0
0
0

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Výška
úveru

Úroková
sadzba

Mesačná
k 31.12.2011
splátka
v
EUR

k 31.12.2012

Dátum
splatnosti

38

Dlhodobý
400 000,00
Dlhodobý
326 329,41
Úvery

OTP Banka
E3M
+
2 250,00
3,50%p.a.
Investičný
zo ŠFRB
úver
1% p.a.
1 500,80
nesplatené
spolu

231 101,54

352 750,00 28.12.2025

264 895,24
495 996,78

249 463,98 15.11.2027
602 243,98

A K T Í V A – konsolidovanej účtovnej závierky
Názov
ZS k 1.1.2012
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

KZ k 31.12.2012

4 767 583
4 265 387

5 034 917
4 532 721

Dlhodobý finančný majetok

502 196

502 196

Obežný majetok spolu
Zásoby

129 703
2 243

185 600
2 388

4 907

0

Pohľadávky

40 069

59 014

Finančný majetok

82 484

124 197

Časové rotlíšenie

1 773

1 417

4 899 059

5 221 936

Zúčtovanie medzi subjektami VS

SPOLU

P A S Í V A – konsolidovanej účtovnej závierky
Názov
ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely

3 034 786
11 887

3 026 712
11 887

Výsledok hospodárenia

3 022 899

3 014 825

592 467
16 260

725 999
27 190

14 716

7 468

266 225

256 171

64 164

82 420

231 102

352 750

1 271 806

1 469 226

4 899 059

5 221 935

Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Časové rozlíšenie
SPOLU

11. Hodnotenia plnenia programov obce za rok 2012
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola
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Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

50 000

55 000

55 000

2012

2013

2014

33 000

35 000

35 000

2012

2013

2014

7 000

8 000

8 000

2012

2013

2014

4 100

3 650

3 650

2012

2013

2014

5 000

6 000

6 000

2012

2013

2014

0

0

0

2012

2013

2014

3 250

3 500

3500

2012

2013

2014

12012
250

12013
520

12014
520

Schválený
Upravený - skutočnosť

500
2 099,05

480

480

Upravený - skutočnosť

970,65

Upravený - skutočnosť

52 196,93

Podprogram 1.1 Činnosť riadiacich orgánov obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

34 514,58

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

7 084,32

Podprogram 1.3 Členstvo obce v združeniach
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

5 088,35

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

5 509,68

Podprogram 1.5 Plánovanie a rozvoj
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Program 2 Propagácia a marketing
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

3 976,94

Podprogram 2.1 Prezentácia obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Rozpočet (v EUR)

Podprogram 2.2 Kronika obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

1 000

1 000

1 000

Upravený - skutočnosť

506,55

Podprogram 2.3 Propagačné a prezentačné predmety
Podprogram 2.4 Reprezentačné
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Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

500

500

500

2012

2013

2014

37 000

52 185

52 185

2012

2013

2014

800

885

885

2012

2013

2014

2 300

2 500

2 500

2012

2013

2014

8 600

8 700

8 700

2012

2013

2014

1 400

1 500

1 500

2012

2013

2014

8 000

25 000

25 000

2012

2013

2014

0

0

0

2012

2013

2014

1 600

900

900

400,69

Program 3 Interné služby
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

48 729,60

Podprogram 3.1 Právne služba a poradenstvo
Rozpočet (v EUR)
Pôvodný
Upravený - skutočnosť

796,68

Podprogram 3.2 Poistenie majetku
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2 358,74

Podprogram 3.3 Spoločný obecný úrad
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

8 658,72

Podprogram 3.4 Poplatky bankám
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2 581,18

Podprogram 3.5 Úroky z úverov
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

13 549,13

Podprogram 3.6 Výkup, predaj a nájom pozemkov
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

135,80

Podprogram 3.7 Softvér a hardvér
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

1 572,92

Podprogram 3.8 Systém vzdelávania zamestnancov
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Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

1 000

1 000

1 000

Upravený - skutočnosť

529,64
2012

2013

2014

4 300

2 700

2 700

2012

2013

2014

9 000

9 000

9 000

2012

2013

2014

0

0

0

2012

2013

2014

4 450

7 450

7 450

601

601

2012

2013

2014

0

0

0

Podprogram 3.9 Služobná autodoprava
Rozpočet (v EUR)
Schválený bežný
Upravený - skutočnosť

5 399,70

Pôvodný kapitálový

10 525,00

Upravený - skutočnosť

11 001,28

Podprogram 3.10 Režijné náklady
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

9 846,38

Podprogram 3.11 Voľby a referendum, sčítanie ľudu
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

3 300,71

Program 4 Služby občanom
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

8 979,26

Pôvodný OS
Skutočnosť za OS

4 867,67

Podprogram 4.1 Matrika a evidencia obyvateľstva a domov
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

4 098,54

Podprogram 4.2 Miestny rozhlas
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

50

20

20

Upravený - skutočnosť

31,03

Pôvodný OS
Skutočnosť za OS

580,60

Podprogram 4.3 Obecné noviny
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Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

1 000

1 000

1 000

Upravený - skutočnosť

445,48
719

719

2012

2013

2014

2 200

2 600

2 600

2012

2013

2014

0

0

0

2012

2013

2014

830

1 500

1 500

2012

2013

2014

23 931

26 250

26 250

2012

2013

2014

400

1 000

1 000

2012

2013

2014

131

150

150

Pôvodný OS
Skutočnosť za OS

400
334,65

Podprogram 4.4 ZPOZ- zbor pre občianske záležitosti
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

3 906,48

Podprogram 4.5 Trhové miesto
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

Skutočnosť za OS

144,00

1 609,97

Podprogram 4.6 Hospodárska činnosť obce - zrušené
Podprogram 4.7 Cintorínske služby
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

353,73

Pôvodný OS
Skutočnosť za OS

2 342,45

Program 5 Bezpečnosť
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

20 174,20

Pôvodný OS
Skutočnosť za OS

2 445,06

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

391,48

Podprogram 5.2 Civilná ochrana
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

113,40
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Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

23 100

23 100

23 100

Upravený - skutočnosť

19 669,32

Skutočnosť za OS

2 445,06

Podprogram 5.4 Podpora pre DHZ Očová
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

300

2 000

2 000

Upravený - skutočnosť

233

Program 6 Odpadové hospodárstvo
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

58 000

57 000

57 000

Upravený - skutočnosť

856,00

2012

2013

2014

40 000

40 000

40 000

Skutočnosť za OS

61 218,19

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť za OS

400
44 330,42

Podprogram 6.2 Separovanie komunálneho odpadu
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

3 000

2 000

2 000

Upravený - skutočnosť

456,00

2012

2013

2014

15 000

15 000

15 000

Skutočnosť za OS

3 536,73

Podprogram 6.3 Zberný dvor
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť za OS

13 351,04

Program 7 Komunikácie
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

16 000

17 000

17 000

Upravený - skutočnosť

398,38

Skutočnosť za OS

15 754,42
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Podprogram 7.1 Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

6 000

10 000

10 000

Upravený - skutočnosť

240,00

Skutočnosť za OS

2 892,84

Podprogram 7.2 Zimná údržba miestnych komunikácií
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

10 000

7 000

7 000

Upravený - skutočnosť

42,36

Skutočnosť za OS

12 861,58

Program 8 Doprava
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

2 360

2 400

2 400

Upravený - skutočnosť

398,38
2012

2013

2014

360

400

400

2012

2013

2014

2 000

2 000

2 000

2012

2013

2014

331 594

324 298

324 298

2012

2013

2014

79 288

80 000

80 000

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

398,38

Podprogram 8.2 Čistenie a údržba zastávok
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Skutočnosť

0

Program 9 Vzdelávanie
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Pôvodný obec
Upravený - skutočnosť

642 488,13
60
93,95

Podprogram 9.1 Predškolská výchova - Materská škola
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

81 576,82

Skutočnosť obec
Podprogram 9.2 Základná škola
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Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť obec

2012

2013

2014

500

1 000

1 000

2012

2013

2014

170 124

142 000

142 000

2012

2013

2014

16 295

19 298

19 298

295 051,90
71,45

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť obec

184 036,93
22,50

Podprogram 9.4 Školský klub
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

16 295,00

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

16 215

20 000

20 000

2012

2013

2014

49 172

62 000

62 000

2012

2013

2014

12 000

12 000

12 000

2012

2013

2014

6 000

6 000

6 000

2012

2013

2014

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

16 456,75

Podprogram 9.6 Stravovanie v jedálňach školských zariadení
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

49 070,73

Program 10 Šport
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť za OS

8 813,49
725,76

Podprogram 10.1 Dotačná podpora pre Futbalový oddiel
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

5 620,00

Podprogram 10.2 Štadión
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2 668,31

Pôvodný OS

3 000

Skutočnosť za OS

725,76

Podprogram 10.3 Dotačná podpora pre Tenisový klub
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Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

150,00

0

0

2012

2013

2014

230,00

0

0

2012

2013

2014

0

0

0

Podprogram 10.4 Dotačná podpora pre Fitnes oddiel
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

Podprogram 10.5 Dotačná podpora pre Aerobic ZRVT-ženy
Rozpočet (v EUR)
Schválený

Podprogram 10.6 Dotačná podpora pre samostatné športové podujatia
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

0

0

0

2012

2013

2014

14 700

14 700

14 700

1 000

1 000

2012

2013

2014

1 400

1 400

1 400

2012

2013

2014

7 800

7 800

7 800

2012

2013

2014

2 700

2 700

2 700

145,18

Program 11 Kultúra
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Pôvodný OS

39 184,54
1 500

Skutočnosť OS

0

Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia v obci
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

3 839,98

Podprogram 11.2 Knižnica.
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

10 019,76

Podprogram 11.3 Kino Osveta Očová
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2 372,80

Podprogram 11.4 Podpora pre DOS Pilindoš
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

100

0

0

Upravený - skutočnosť

100

Podprogram 11.5 Podpora pre DFS Poľana
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Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

500

100

100

2012

2013

2014

500

500

500

2012

2013

2014

3 000

3 000

3 000

2012

2013

2014

42 000

42 620

42 620

2013

2014

2013

2014

2012

2013

2014

0

0

0

2012

2013

2014

4 050

4 100

4 100

500,00

Podprogram 11.6 Podpora pre FS Očovan
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

4 250,00

Podprogram 11.7 Podpora pre OFH
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

18 102,00

Skutočnosť za OS

140

Program 12 Prostredie pre život
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

45 523,76

Skutočnosť za OS
Podprogram 12.1 Verejná zeleň
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

Skutočnosť za OS

29 058,43

Podprogram 12.2 Odchyt psov
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

Upravený - skutočnosť

13,00

Podprogram 12.3 Protipovodňové úpravy
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

6 114,57

Podprogram 12.4 Obecný vodovod
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

4 952,57

Podprogram 12.5 ČOV a kanalizácia
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Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

6 000

5 000

5 000

2012

2013

2014

20 000

0

0

2013

2014

2012

2013

2014

104 475

84 368

84 368

2012

2013

2014

5 500

7 000

7 000

2012

2013

2014

200

200

200

Upravený - skutočnosť

5 944,16

Skutočnosť za OS

2 502,18

Podprogram 12.6 Vybudovanie vodozádrží v obci
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

28 499,46

Program 13 Sociálne služby
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

Upravený - skutočnosť
Kapitálový
Upravený - skutočnosť

1 642,11

Podprogram 13.1 Domov dôchodcov Dolinka
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

202 549,61

Skutočnosť za obec
Skutočnosť za obec KV

0,00
1 642,11

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

5 877,70

Podprogram 13.3 Sociálna komisia
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

1 735,68

Podprogram 13.4 Dotačná podpora pre Jednotu dôchodcov Očová
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

0

0

0

Upravený - skutočnosť

100
2012

2013

2014

0

0

0

Podprogram 13.5 Dotačná podpora pre MO SZPB
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

100,00

Podprogram 13.6 Dotačná podpora pre MO SZCH

49

Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

Upravený - skutočnosť

92,38

0

0

0

0

2012

2013

2014

0

1 300

1 300

2012

2013

2014

0

2 400

2 400

2012

2013

2014

2012

2013

2014

73 300

75 300

77 300

2013

2014

2013

2014

6 500

6 500

Podprogram 13.7 Dotačná podpora pre združenie Listy a iné
ZámerSchválený
0
Upravený - skutočnosť
Podprogram 13.9 Náhradný príjemca rodinných prídavkov
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

1 485,52

Podprogram 13.10 Sociálne stravovanie
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

4 089,18

Podprogram 13.11 Dotačná podpora ostatná
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Program 14 Administratíva
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

69 605,62

Podprogram 14.1 Výkonný manažment
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

62 406,89

Podprogram 14.2 Vnútorný chod úradu
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

7 198,73

Program 15 Správa a údržba obecných budov
Rozpočet (v EUR)
Schválený bežný

2012

2013

2014

32 000

35 320

35 320

Skutočnosť za obec

13 505,38

Skutočnosť za OS

12 306,26

Schválený Kapitálový
Skutočnosť za obec

2 507,00

Podprogram 15.1 Administratívna budova
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Rozpočet (v EUR)
Schválený bežný
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

8 920

8 920

2012

2013

2014

7 530

8 000

8 000

2012

2013

2014

3 100

3 100

3 100

2012

2013

2014

14 700

14 700

14 700

2012

2013

2014

1 500

3 000

3 000

2013

2014

7 160,56

Schválený kapitálový
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť za OS

604,99

Podprogram 15.2 Dom služieb
Rozpočet (v EUR)
Schválený bežný
Upravený - skutočnosť

7 704,05

Schválený kapitálový
Upravený - skutočnosť

100,64

Podprogram 15.3 Dom smútku
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2 263,35

Skutočnosť za OS
Podprogram 15.4 Kultúrny dom a Základná umelecká škola
Rozpočet (v EUR)
Schválený bežný
Upravený - skutočnosť

14 540,64

Schválený kapitálový
Upravený - skutočnosť

2 400,00

Skutočnosť za OS

1 049,89

Podprogram 15.5 Klub dôchodcov
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

1 531,15

Podprogram 15.6 Remeselný dvor
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť za OS

2012

673,71
10 550,74

Podprogram 15.7 Domov dôchodcov Dolinka - Zdravotné stredisko
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

1 100

120

120

1 044,49

Podprogram 15.8 Požiarna zbrojnica Ocova
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Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

2013

2014

796!

796

796

2012

2013

2014

200

200

200

2012

2013

2014

1 331

1 400

1 400

2013

2014

120

120

2012

2013

2014

160

200

200

2012

2013

2014

100

300

300

2012

2013

2014

0

0

0

250,00

Podprogram 15.9 Požiarna zbrojnica Holcov MajerRozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Poprogram 15.10 Klubovňa Holcov Majer
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

1 040,67

Podprogram 15.11 Dielne a garáže
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

1 387,94

Skutočnosť za OS
Podprogram 15.12 Očovský dom
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
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Podprogram 15.13 Chata Obchoditá
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

184,67

Program 16 Aktivačné práce
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

1 504,07

Skutočnosť za OS

5 989,31

Program 17 Obecné služby
Program 18 Rozvojové programy obce
Rozpočet (v EUR)
príspevok
Schválený kapitálový

2012

2013

2014

143 738
128
540

145 827
250
201

142 978
986
231

Pôvodný v- progr.roz
Upravený
skutočnosť

41 534

54 514

52 201

Upravený - skutočnosť

191 221,40

Skutočnosť za OS

38 075,98
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Podprogram 18.0 Rezerva na kapitálové výdavky obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

2013

2014

540 738

201 827

231 978

2012

2013

2014

450 000

0

0

2012

2013

2014

0

0

0

2013

2014

0

0

2013

2014

0

0

2012

2013

2014

0

0

0

2013

2014

0

0

2012

2013

2014

0

0

0

Upravený - skutočnosť
Podprogram 18.1 Revitalizácia stredu obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Skutočnosť bežné

424 654,95
82,95

Podprogram 18.2 Modernizácia verejného osvetlenia
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť
Poprogram 18.3 Informačný systém obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012
30 358

Skutočnosť bežné
Podprogram 18.4 RD malá vodná elektráreň
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

2012

3 365,60

Skutočnosť bežné
Poprogram 18.5 Kamerový systém obce
Rozpočet (v EUR)
Schválený
Upravený - skutočnosť

5 061,42

Poprogram 18.6 LEADER projekty
Rozpočet (v EUR)
Schválený

2012

Upravený - skutočnosť
Skutočnosť bežné
Podprogram 18.7 Kanalizácia obce a výstava ČOV
Rozpočet (v EUR)
Schválený
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Rozpočet (v EUR)
Programy 1-18
Nie je v programoch*
Spolu

2012

2013

2014

1 401 092

1 074 502

1 109 658

45 010

154 753

154 783

1 446 102

1 229 255

1 264 441

* nie je v programoch operácia: splácanie úverov

Programový rozpočet s 18 programami a 102 podprogramami, so zadaním cieľov
a merateľných ukazovateľov bol vyhodnotený pozitívne, v dostatočnej miere sa podarilo
splniť väčšinu cieľov a merateľných ukazovateľov k spokojnosti občanov. Programový
rozpočet bol v roku 2012 priebežne monitorovaný a vyhodnocovaný, podrobná analýza , jeho
relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, užitočnosť, dopad, stabilita a udržateľnosť
sú samostatne posúdené v podrobnom vyhodnotení tohto programového rozpočtu

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V roku 2012 pokračovali projekty:
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava na projekt: Všetky cesty vedú cez Očovú –
Vytvorenie informačno-priestorového systému a systému cyklotrás v Očovej
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt: Očová, Očová – projekt
dotvorenia centrálnej časti obce
EkoFond n.f. Bratislava Podpora rozvija využitia alternatívneho motorového paliva CBG
v slovenskej doprave – Ekologicky za vzdelaním a službami v Očovej
Úrad vlády SR – Poznaj rómsku kultúru – pre ZŠ M.B.F Očová .
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna
inkluzia,Podpora rastu nezamestnanosti v súvislosti s vodozádržami II.etapa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna
inkluzia,Podpora rastu nezamestnanosti – dobrovoľnícke služby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen – UPSVaR Zvolen – Zamestnanosť a sociálna
inkluzia,Podpora rastu nezamestnanosti – aktivačná činnosť
V roku 2012 boli podané projekty:
ÚV SR prevencia kriminality -Obvodný úrad v BB – Monitorovací kamerový systém v obci
Očová
Ministerstvo financií SR – na poskytnutie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou
na základe uznesenia vlády – Pre Domov dôchodcov Dolinka
Ministerstvo kultúry SR – Kultúrne poukazy –Kino Osveta Očová
Ministerstvo kultúry SR – Očovská hruda 2012
Ministerstvo kultúry SR – FS Očovan – Dagestan Rusko
Ministerstvo kultúry SR – nákup knižničného fondu – Knižnica Očová
Ministerstvo kultúry SR - Očovská folklórna hruda 2012
BBSK – Očovská folklórna hruda 2012
BBSK – nákup knižničného fondu – Knižnica Očová
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Neúspešné projekty v roku 2012:
Nadácia SPP – zateplenie Kultúrneho domu Očová
Ministerstvo financií SR – Dotácia na individuálne potreby pre rok 2012 – na materskú školu
Program obnovy dediny – mobilné lavičky
Nadácia Slovenskej sporiteľne – na OFH
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
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.

Očová – obec v ktorej žijem rád, v ktorej žije moja rodina
Ing Jaroslav Dominik, starosta obce

spracovala: Anna Hossová, ekonómka obce
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