ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 16. 12. 2011

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Nájomná zmluva OcU a SMS na prenájom KD, DS, ihrisko, verejné plochy, MŠ,
verejné osvetlenie a následná dotácia do SMS za elektrinu, plyn, údržbu a opravy
2. Schválenie rozpočtu na rok 2012
3. Stav úverovej zaťaženosti 80 836,49 €, 40 000 Frankov, 30 000 €
4. Zmena VZN
-odpad TKO z 13,90 na 15 €
- zvýšenie daní právnickým osobám o 15%
- úprava nájmu KD, vyhlásenie v MR
5. Verejné osvetlenie - SMS
6. Nákup pozemkov pod Ihrisko.
7. Vysporiadanie a výkup cca 14-15 árov pozemku / Vávra/
8. Predaj pozemku Váňová – 244 m²
9. Plán opráv a investícií
10. Rôzne
11.
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje: Elenu Baumgartnerovú

BOD 1 Nájomná zmluva medzi Obcou Oreské a SMS, s.r.o.
Starosta informoval o zmene úhrad elektriny a plynu na SMS, s.r.o.. Jedná sa o zmenu
elektromeru a plynomeru na SMS, s.r.o. Pripravuje sa nájomná zmluva na 17 000 €. Zmluva
bude zverejnená.

Uznesenie ObZ č. 21/2011 zo dňa 16. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi SMS,
s.r.o. a Obcou Oreské .
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa
hlasovania : 0
Termín : január 2012

BOD 2 Schválenie rozpočtu na rok 2012
Starosta informoval o novom rozpočte na rok 2012 a to príjmy 201 340 €
výdavky 199 040€
viď: ROZPOČET
Uznesenie ObZ č. 22/2011 zo dňa 16. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Programový rozpočet obce Oreské na rok 2012
- berie na vedomie Programový rozpočet obce Oreské na roky 2013 a 2014
- berie na vedomie vyjadrenie hlavného kontrolóra k rozpočtu
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa
hlasovania : 0
Termín : od 1. 1. 2012
BOD 3 Stav úverovej zaťaženosti
Starosta informoval, že nespĺňame kritéria na úverovú zaťaženosť – 140 000 €. Jedná sa
o 80 836,49 – úver BKS, 40 000 Frankov pôžička Hercogenbuchse, 30 000 – úver Dexia
banka. Za úlohu si dal starosta dohodnúť a prejednať úver so Švajčiarskom o zníženie dlhu
a to napr. vyrobenie lavičiek cez SMS, s.r.o. a tiež s bankou Dexia.
BOD 4 Zmena VZN
Starosta informoval, že je potrebné zmeniť poplatok za odpad tuhého komunálneho odpadu z
13,50 na 15 € pre fyzické osoby, podnikateľom na 38 €, vlastníkom nehnuteľností na území,
ktorý nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt na 18 €, menia sa poplatky za prenájom
kultúrneho domu, právnickým osobám o 15 % zvýšená daň,
Viď : VZN
Uznesenie ObZ č. 23/2011 zo dňa 16. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje dodatok č.2 k VZN č. 4/2008 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavby.
Počet prítomných poslancov : 5
Za :5
Proti : 0
Zdržal sa
hlasovania : 0

Termín : účinnosť o 15 dní
Uznesenie ObZ č. 24/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 6/2008 zo dňa 10.12. 2008
o ostatných poplatkoch v obci Oreské.
Počet prítomný poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa
hlasovania :0
Termín: účinnosť o 15 dní

Uznesenie ObZ č. 25/2011 zo dňa 16.12. 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti č.3/2008
z 10.12.2008.
Počet prítomný poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa
hlasovania :0
Termín: účinnosť o 15 dní

BOD 5 Verejné osvetlenie
Starosta informoval o rekonštrukcii verejného osvetlenie, ktorá bola už dokončená. Uhradená
je už čiastka 6000 €. Je pridaných 8 svietidiel. Ešte je treba doplniť svetlá do uličky, ihrisko,
škôlka. Úspora energie z 8,42 na 5,62 KW na svietidlo.
BOD 6 Nákup pozemkov - ihrisko
Na základe toho, že chceme ísť do fondov musíme odkúpiť pozemky na ihrisku od PD
Radošovce.
Úloha pre starostu prejednať s PD Radošovce odkúpenie pozemkov cca. za 1500 €.

BOD 7 Vysporiadanie a výkup pozemku – Vávra
Starosta informoval, že sa jedná o odkúpenie domu a vedľajšieho pozemku. Nákup
uskutočnila realitná kancelária pána Pekara.
BOD 8 Predaj pozemku - Váňová

Jedná sa o pozemok pani Márie Váňovej bydlisko Košice, vo výmere 244 m². Dala si urobiť
geometrický plán. Starosta sa informoval, že predaj v našej obci sa môže uskutočniť za 3 až 7
€.
Uznesenie ObZ č. 26/2011 zo dňa 16. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje predaj pozemku pani Márie Váňovej za 5 €.
Počet prítomných poslancov : 5
Za :5
Proti : 0
Zdržal sa
hlasovania : 0
Termín : 2012
BOD 9 Plán oprav a investícií
Je vypracovaný projekt na most, kde sa jedná o lávku pre chodcov z hľadiska bezpečnosti,
aby sa nechodilo po ceste, takisto by sa opravil terajší most. Investícia je 140 000 €.
Odpad v škôlke, odvod vody v škôlke, vypracovanie projektu. Investícia 14 000 € + 7 000 €
Zateplenie a nová krytina KD.
Získali sme dotáciu z úradu vlády na opravu strechy KD 25 000 €.

Po podpísaní zmluvy bez spoluúčasti obce budú finančné prostriedky použité v plnej výške,
sú účelovo viazané na rekonštrukciu strechy KD a OcU. Bude vypísané výberové konanie na
dodávateľa strešnej krytiny a prác na šikmú strechu a dodávateľa na montáž, izoláciu plochej
strechy vrátane odkvapového systému.
S prácami by sa malo začať v jarných mesiacoch 2012.
Info : Poslali sme list pánovi Ministrovi financií o pomoc pri výmene okien na OcÚ a KD
Oreské.
Oprava chodníkov v obci
Vybudovanie aleje stromov- stromoradie – rozbehnutý program. Spolufinancovanie nie je ,
ale ide o úpravu, ktorú si každý občan urobí pred svojim domom.
Stará škola by sa mala začať rekonštruovať, kde by vznikol byt. Je záujemca. V ostatných
častiach sa plánuje knižnica a miestnosť pre stretávanie mamičiek s deťmi a mladých ľudí.
V Materskej škôlke sa plánuje výmena detského parku – preliezok, hojdačiek........
BOD 10 Rôzne
Vyznamenanie pána Horvátha – udelenie čestného občianstva

Pán Horváth spomínal na roky ktoré strávil v Oreskom a takisto ako poslanec za 4 roky. Pán
starosta požiadal Pána Horvátha o pomoc pri návšteve mesta Hercogenbuchse vo Švajčiarsku
kde by prejednali už spomínanú pôžičku obci.
Zároveň sa poďakovalo Pánovi riaditeľovi Hebnárovi z Dexia banky za pomoc, ktorú nám
poskytujú.
Program na rok 2012
Plánuje sa – divadlo, ples, tanečná zábava, Deň pece, ukončenie školského roka pre deti,
divadlo, zájazd pre dôchodcov, 55 rokov kňazstva dôstojný pán Elemír Mikuš, oficiálne
akcie plánované a organizované obcou.
Pán Štefka otázka na športovcov - hokejbalisti. Ďakujú za dresy, potrebujú hokejky.
Oficiálne sa rieši tento problém cez sponzorov a obecný úrad ako reprezentácia obce. Z tohto
dôvodu sa uprednostnili bundy pre hokejbalistov. Hľadá sa ďalšie riešenie pre pomoc hlavne
študentom.
Bude sa to riešiť cez sponzorov
Elena Baumgartnerová, bolo by vhodné sponzorské tričká na akciu jazdy na Dračích lodiach v
Kunove
Pán Stašek malo by sa riešiť otáčanie kamiónov pri parku, kvôli znehodnocovaniu cesty.
Pán Štefka sa pýtal či sa budú vymieňať aj krovy pri streche.
Dotácia prišla len na výmenu strechy.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy na
prerokovanie, starosta zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mária Šedivá
Overil : Elena Baumgartnerová
Tomáš Mikuš

Starosta : Ing.

