zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
24.01.2013
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 1/2013

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 24.01.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.Kontrola opatrení
2.Štatút obce
3.Úprava zmlúv medzi SMS, s.r.o. a obcou Oreské
4.Udelenie plakety poslancovi Viktorovi Mikušovi
5. Schvaľovanie projektu – „Lávka pre peších“
6.Ukončenie zmluvy – Marcel Štepanovský
7.Rôzne – informácia Ples – 9.2.2012
Starosta obce navrhol ďalšie dva body na prerokovanie, a to:
- Predaj obecného pozemku na par. č. 548
- Prerobenie priestorov obecnej knižnice na obecný byt.
Program obecného zastupiteľstva dňa 24.1.2013 bude nasledovný:
1.Kontrola opatrení
2.Štatút obce
3.Úprava zmlúv medzi SMS, s.r.o. a obcou Oreské
4.Udelenie plakety poslancovi Viktorovi Mikušovi
5. Schvaľovanie projektu – „Lávka pre peších“
6.Ukončenie zmluvy – Marcel Štepanovský
7. Predaj obecného pozemku
8. Prerobenie priestorov obecnej knižnice na obecný byt
9.Rôzne – informácia Ples – 9.2.2012
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Katarína Chreneková.
Bod 1 Kontrola opatrení
Z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 27.09.2012 sa prechádzali plnenia nasledujúcich
uznesení:
Uznesenie ObZ č. 25/2012 – zrealizované
Uznešenie ObZ č. 26/2012 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 27/2012 – v realizácii
Uznesenie ObZ č. 28/2012 – v realizácii
Uznesenie ObZ č. 29/2012 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 30/2012 – zrealizované
BOD 2 Štatút obce
Starosta obce predložil zastupiteľstvu štatút obce, ktorý bol upravený podľa platných predpisov
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (príloha č. 1 – Štatút obce).

Poslankyňa Elena Baumgartnerová navrhla zavedenie kultúrnej komisie v obci. Obecné zastupiteľstvo sa
dohodlo, že do ďalšieho zastupiteľstva vytvoria kultúrnu komisiu a predložia plán činnosti kultúrnej
komisie na schválenie na rok 2013.
Uznesenie ObZ č. 1/2013 zo dňa 24.01.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje štatút obce Oreské.
Počet prítomných poslancov : 5
Za :5
Proti : 0
Termín : január 2013

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3 Úprava zmluvy medzi SMS, s.r.o. a obcou Oreské
Starosta obce predložil návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve, ktorá bola uzatvorená dňa
16.3.2011, ktorej predmetom bolo prenechanie nájomcovi do užívania priestory o výmere 30 m2 na
podnikateľské účely. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 16.3.2011 sa týka zmeny výmery
a to z 30m2 na 12 m2, pričom výška nájomného bude 1,- EUR/mesačne, slovom: jednoeuro (príloha č. 2 –
Dodatok č. 2 k zmluve uzatvorenej dňa 16.12.2012).
Uznesenie ObZ č. 2/2013 zo dňa 24.01.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schválilo Dodatok č. 1, kde dôjde ku zmene výmery na 12m2 za výšku
nájomného 1,- EUR/mesačne.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : január 2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4 Udelenie plakety poslancovi Viktorovi Mikušovi
Starosta obce navrhol udelenie plakety poslancovi Viktorovi Mikušovi za vzornú reprezentáciu
obce. Starosta obce navrhol udelenie plakety z dôvodu dlhodobej, obetavej a statočnej práci v obecnom
zastupiteľstve, kde celkovo prežili 19 rokov, z toho 7 rokov ako poslanec a12 rokov ako zástupca starostu
a taktiež za prácu v športovom futbalovom oddiely.
Uznesenie ObZ č. 3/2013 zo dňa 24.01.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schválilo udelenie plakety poslancovi Viktorovi Mikušovi za vzornú
reprezentáciu obce.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : január 2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5 Schvaľovanie projektu – „Lávka pre peších“
Starosta obce predložil projekt „Lávka pre peších“, kde celkové náklady by sa mali pohybovať
okolo 100 000 EUR, pričom na tomto projekte by sa mal podieľať aj Trnavský samosprávny kraj, a to
v pomere Trnavský samosprávny kraj 95% a obec Oreské 5%. Obec sa bude snažiť získať, v prípade
možností, dotáciu na výstavbu tohto projektu.

Uznesenie ObZ č. 4/2013 zo dňa 24.01.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schválilo projekt „Lávka pre peších“ a poverili starostu obce
pokračovať ďalej v tomto projekte.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : rok2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6 Ukončenie zmluvy – Marcel Štepanovský
Starosta obce predložil zastupiteľstvu výpoveď zmluvy o prenájme nebytových priestorov, ktorá
je uzatvorená medzi prenajímateľom – obec Oreské a nájomcom – Marcel Štepanovský dňa 02.11.2009.
Ide o časť priestorov v bývalej základnej škole. Keďže sa v týchto priestoroch plánuje vybudovanie bytu
pre dekana Karáča a vybudovanie priestorov pre volnočasové aktivity našich detí.
Uznesenie ObZ č. 5/2013 zo dňa 24.01.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schválilo ukončenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa
02.11.2009, ktorá sa týkala časti priestorov v bývalej základnej škole.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : január 2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 7 Predaj obecného pozemku
Starosta obce informoval, že na základe uznesenia č. 27/2012 zo dňa 12.12.2012 našiel záujemcu
o kúpu obecného pozemku, ktorý sa nachádza na parcelnom čísle 548. Ide o výmeru 800m2 za cenu 5
EUR/1m2. O tento pozemok prejavil záujem Ing. Ondrej Bederka, pričom starosta obce navrhol, že
v zmluve budú uvedené nasledujúce podmienky:
- v prípade, že tento pozemok bude určený na stavebný pozemok, tak Ing. Ondrej Bederka doplatí
sumu, ktorá bude stanovená za celý stavebný pozemok
- v prípade, že Ing. Ondrej Bederka bude mať záujem predať tento pozemok, bude mať obec Oreské
prednostné právo na kúpu tohto pozemku.
Uznesenie ObZ č. 6/2013 zo dňa 24.01.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schválilo predaj obecného pozemku o výmere 800m2, ktorý sa
nachádza na parcelnom čísle 548, Ing. Ondrejovi Bederkovi.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : január 2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 8 Prerobenie priestorov obecnej knižnice na obecný byt
Starosta obce informoval zastupiteľstvo so zámerom rekonštrukcie priestorov obecnej knižnice na
obecný byt. Obecná knižnica bude premiestnená do priestorov kultúrneho domu. V priestoroch knižnice
by sa vybudoval 1-izbový byt, avšak náklady na rekonštrukciu by znášal záujemca o tento obecný byt.
Úlohou obce bude zabezpečiť zmenu užívania priestorov a nájdenie potencionálného záujemcu
a pripravenie rozpočtu rekonštrukcie obecnej knižnice na obecný byt.

Uznesenie ObZ č. 7/2013 zo dňa 24.01.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje prerobenie priestorov obecnej knižnice na obecný byt
a premiestnenie obecnej knižnice do priestorov kultúrneho domu a zabezpečenie zmeny užívania
priestorov. Zároveň poverili starostu obce pripraviť rozpočet rekonštrukcie obecnej knižnice na obecný
byt.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : rok 2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 8 Rôzne – informácia Ples – 9.2.2012
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že dňa 09.02.2013 sa bude konať ďalší ročník
reprezentačného plesu Oreské, pričom začiatok tohto plesu bude o 19.30 hod. Obecné zastupiteľstvo sa
dohodlo, že dňa 29.1.2013 sa bude konať stretnutie občanov, ktorí sa podieľajú na príprave tohtoročného
plesu.

