ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 25. 8. 2011

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Nákup pozemku
2. Zmena finančného pásma pre stravu v MŠ
3. Geometrické zameranie pre územný plán obce
4. Zberný dvor na fondy
5. Stavebná uzávera - Záhumenice
6. Zmluva medzi SMS s.r.o. a Obcou Oreské na prenájom /KD, MŠ,ihriská, VO, parky,
chodníky, DS
7. Schválenie dotácie vo výške nákladov
8. Zmena rozpočtu
9. Iné -osvetlenie obce
- poistenie budov
- fondy - zeleň
- Úrad vlády - povodne
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 4
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje: Ondreja Mikuša

BOD 1 Nákup pozemku
Jedná sa o nákup pozemku za KD vo výmere 104m² v cene 1 €/1m² od Bederková Ernestína.
Zároveň informuje o záložnej zmluve medzi obcou Oreské a BKS – Finance s.r.o., ktorou sa ruší

a nahrádza predchádzajúca záložná zmluva podpísaná dňa 10. 6. 2011 v Bratislave, ktorá sa
vzťahovala na pozemky a stavby zapísané na liste vlastníctva č. 812 pre obec a k.ú Oreské, vklad
záložného práva č. V 1170/11. Nová záložná zmluva akceptuje usporiadanie podľa navrhovaného
geometrického plánu č. 036/2011 vyhotoveného dňa 24. 8. 2011 Ing. Annou Ozábalovou
a autorizačne overený dňa 25. 8. 2011 Ing. Petrom Holičom, úradne overený správou katastra
Skalica dňa 31. 8. 2011 pod č. 319/2011.
Novou záložnou zmluvou sa zužuje záložné právo v prospech záložného veriteľa „ evidované na
liste vlastníctva č. 212 pre obec a k.ú. Oreské :
-

pozemok, parcela registra ,,C“ , par. Č. 1084/5, zastavené plochy a nádvoria o výmere
112 m²

-

stavba s.č. 7 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 81/1, vedená ako kultúrny dom- obecný
úrad

-

stavba s.č. 125 nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 1084/5 vedená ako dom smútku

-

pozemok, navrhovaná parcela registra ,,E“, parc. č. 81/1 o výmee 617 m², vedenom ako
zast. plochy a nádvoria.
Uznesenie ObZ č. 13/2011 zo dňa 25. 8. 2011

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nákup pozemku v navrhovanej cene, schvaľuje
záložnú zmluvu z BKS Finance ktorou sa nahrádza predchádzajúca a zápis tejto zmluvy na správu
katastra Skalica
Počet prítomných poslancov : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : august-september 2011

BOD 2 Zmena finančného pásma pre stravu v MŠ
Starosta informoval o zmene finančného pásma z 1,05 €na 1,19 € pre deti v MŠ
z 2,10 € na 2,38 pre cudzích stravníkov
Ďalej informoval, že budeme mať Júliu Hoškovú naďalej v kuchyni na dohodu a popritom bude
upratovať v MŠ.

Uznesenie ObZ č. 14/2011 zo dňa 25. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje zmenu finančného pásma
Počet prítomných poslancov : 4
:0
Termín : od 1. 9. 2011

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania

BOD 3 Geometrické zameranie pre územný plán obce
Starosta informoval, že je treba urobiť geometrické zameranie – cesty, zberný dvor, IBVzáhumenice, kabíny, zapísať na LV, dľa výberového konania.
Uznesenie ObZ č. 15/2011 zo dňa 25. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje geometrické zameranie pre územný plán obce
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0

Za :4

Proti : 0

Zdržal sa

Termín : Starosta informoval o programe obnova krajiny z úradu vlády. Bola zaslaná žiadosť o vytvorenie
pracovných miezd na obnovu krajín a vodných nádrží.

BOD 4 Zberný dvor na fondy
Starosta informoval, že sa jedná o spoločný projekt so Združením Viesky. Dotácia by mala byť 95
% zo štátu. Mali by sme mať 4 kontajnere- na plasty, železo, textil, papier. Kontajnere pre občanovplastové s kolečkami, čelný nakladač, oplotenie dvora, prístrešok drevený – pevná plocha.
Uznesenie ObZ č. 16/2011 zo dňa 25. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vytvorenie zberného dvoru na fondy cez združeniu
Vieska.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0

Za :4

Proti : 0

Zdržal sa

Termín : -

BOD 5 Stavebná uzávera – Záhumenice
Starosta informoval, že je urobená stavebná uzávera na Záhumenice na obdobie 5 rokov.

BOD 6 Zmluva medzi SMS s.r.o. a Obcou Oreské na prenájom /KD,MŠ,ihriská, VO,
parky,chodníky,DS/
Starosta informoval o príprave zmluvy medzi obcou a SMS na úpravu, údržbu a starostlivosť
o KD,MŠ, DS, ihrisko, parky, verejné plochy a chodníky. SMS, s. r.o. preberie po inventarizácii
majetok. Po účtovnom roku 2011 bude určená výška nájmu a dotácií z OÚ na SMS, s.r.o. Na konci
účtovného roka 2012 bude zvýšenie ZI v SMS o výšku dotácií.
Uznesenie ObZ č. 17/2011 zo dňa 25. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Oreské a SMS,
s.r.o.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0

Za :4

Proti : 0

Zdržal sa

Termín : od 1. 1. 2012
BOD 7 Schválenie dotácie vo výške nákladov
Starosta informoval, že výška nákladov bude určená po konci účtovného roku 2011 a následná
dotácia bude zasielaná mesačne.
BOD 8 Zmena rozpočtu
Starosta informoval, že sa menil rozpočet. Pri sčítaní obyvateľstva, boli prijatý pracovníci z Úradu
práce, zmena leasingu na úver, ďalej dotácia na deň Pece, úprava zelene v obci.
Uznesenie ObZ č. 18/2011 zo dňa 25. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje zmenu rozpočtu
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : -

BOD 9 Iné

Za :4

Proti : 0

Zdržal sa

Starosta informoval o zmene platu od 1. 9. 2011 zo zákona č. 253/1994 Z.z. podľa § 4 odsek 1.
Jedná sa o zníženie násobku platu na 0 násobok do 500 obyvateľov. Plat starostu po výpočtoch bude
znížený na 0 eur.
Uznesenie ObZ č. 19/2011 zo dňa 25. 8. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje úpravu platu starostu
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0

Za :4

Proti : 0

Zdržal sa

Termín : 1. 9. 2011
Osvetlenie obce – fondy na verejné osvetlenie. Je treba urobiť nové osvetlenie- efektívny, lacný,
ekonomický systém
Poistenie budov- pracuje sa na novej poistke pri nižších nákladoch.
Fondy-zeleň- žiadosť na projekt. Žiadosť na projekt z úradu vlády. Možnosť práce 6-7 ľudí.
-Výučba hudby – ľudová škola – 2 x týždenne- 8 + MS 8 detí. Výuka bude prebiehať v MŠ
- CVČ možnosť sa prihlásiť od 5 do 30 rokov.
- zrušenie prenájmu budovy Pohostinstva, prechádza na SMS, s.r.o. Činnosť SMS, s.r.o začína od 1.
10. 2011.
Anton Kliment sa informoval na smetisko v Mokrom Háji. Odpoveď skládky sa nepovoľujú.
V súčasnosti trend- úplná separácia odpadu
Ondrej Mikuš sa pýtal či pokračuje projekt “veterné elektrárne“. Ano naďalej pokračuje. Bol by
záujem informovať sa viac. Starosta chce pripraviť právne nahliadnutie do zmluvy.
Čmarada sa opýtal či má referendum vplyv na zmluvu- veterné elektrárne. Pozrieť vypovedanie
zmluvy
Kralovič požiadal o zrezanie okrasného stromčeka u mosta-kvôli bezpečnosti
Kralovič kedy sa bude konať prerezanie cesty pri kostole. Do 14 dni sa uskutoční
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy na
prerokovanie, starosta zasadnutie ukončil.

Zapísala: Mária Šedivá
Overil : Ondrej Mikuš
Mikuš

Starosta : Ing. Tomáš

