Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
12.08.2013
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 3/2013

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 12.08.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
Program :
1. Kontrola opatrení
2. Predaj pozemkov –vyhlásenie výsledkov súťaže
3. Kúpa pozemkov pod ihriskom
4. VZN- verejné priestranstvo
5. Odsúhlasenie výziev hasiči, policajti
6. Druhá zmena rozpočtu obce na rok 2013
7. Zvýšenie stravného v ŠJ Oreské od 1.9.2013
8. Predaj pozemky č.d. 4 / Klimentových /
9. Správa audítora za rok 2012
10. Čerpanie rezervného fondu 2013
11. Hospodárenie SMS, s.r.o. za1. polrok 2013
12. Rôzne
Bod 11 sa mení - schválenie rozšírenia živnosti v SMS,s.r.o.
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Ondrej Mikúš.
Bod 1 Kontrola opatrení
Z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa10.05.2013 sa prechádzali plnenia
nasledujúcich uznesení:
1. Uznesenie ObZ č. 8/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
2. Uznesenie ObZ č. 9/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
3. Uznesenie ObZ č. 10/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
4. Uznesenie ObZ č. 11/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
5. Uznesenie ObZ č. 12/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
6. Uznesenie ObZ č. 13/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
7. Uznesenie ObZ č. 14/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
8. Uznesenie ObZ č. 15/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
9. Uznesenie ObZ č. 16/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
10. Uznesenie ObZ č. 17/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
11. Uznesenie ObZ č. 18/2013 zo dňa 10.05.2013 – zrealizované
BOD 2 Predaj pozemkov –vyhlásenie výsledkov súťaže
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že z dôvodu neprevedenia pozemkov parc. č.

1015/2,1016/2, 1017/2, 1018/2 a 1019/2 na obec Oreské sa verejná súťaž na kúpu stavebných
pozemkov odvoláva do doby, kedy budú splnené všetky podmienky prevodu vlastníctva.
BOD 3 Kúpa pozemkov od PD Radošovce
Starosta obce predložil návrh na odkúpenie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve PD
Radošovce v podiele 1/1. Ide o parcelu č. 1500/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere 6 949 m2, na
LV 81. Tento pozemok sa momentálne využíva ako ihrisko. Ďalej ide o parcely č. parcela č. 581/1
vo výmere 2 796 m² orná pôda a 581/2 vo výmere 459 m2. Tieto pozemky sa plánujú vykúpiť za
účelom plánovanej výstavby IBV „Panenka Mária“. Kúpna cena je 1 EUR/m 2 za všetky uvedené
parcely.
Uznesenie ObZ č. 19/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu parc. č. 1500/1, 581/1 a 581/2 od PD Radošovce za 1
EUR/m2.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : do konca roku 2013

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 4 VZN- verejné priestranstvo
Starosta obce predložil návrh na vytvorenie VZN o využívaní verejného priestranstva. V tomto
VZN by boli určené podmienky, možnosti využívania verejného priestranstva.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby poveril osobu, ktorá bude zodpovedná za
zostavenie VZN o využívaní verejného priestranstva.
BOD 5 Odsúhlasenie výziev hasiči, policajti
Starosta obce oboznámil s možnosťou zapojenia sa do výzvy Ministerstva vnútra SR, kód
VII PPZ 2013. Prostredníctvom tejto výzvy sa môže zabezpečiť materiálno-technické vybavenie
DHZ v Oreskom, avšak jednou z podmienok je podieľanie sa 5% z rozpočtu obce. Po vypracovaní
projektu by sa mala obec podieľať 734,- eur.
Starosta obce oboznámil s možnosťou zapojenia sa do výzvy Ministerstva vnútra SR, kód
VIII PPZ 2013. Prostredníctvom tejto výzvy sa môže zabezpečiť plynulá prevádzka bez nehôd
v Oreskom, avšak jednou z podmienok je podieľanie sa 5% z rozpočtu obce. Po vypracovaní
projektu by sa mala obec podieľať 525,75,- eur.
Uznesenie ObZ č. 20/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podieľať sa 5% z rozpočtu obce na výzve č. VII PPZ 2013, a to
sumou 734,- EUR.
Počet prítomných poslancov : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

hlasovania : 0
Termín : do konca roku 2013
Uznesenie ObZ č. 21/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podieľať sa 5% z rozpočtu obce na výzve č. VIII PPZ 2013, a to
sumou 525,75,- EUR.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : do konca roku 2013

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 6 Druhá zmena rozpočtu obce na rok 2013
Starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na 2. zmenu rozpočtu 2013 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým oparením č. 2/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.
Uznesenie ObZ č. 22/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 2. zmenu rozpočtu 2013 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým oparením č. 2/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.
Rozpočet na rok 1. zmena rozpočtu Návrh na 2. zmenu
2013 v EUR
na rok 2013 v rozpočtu 2013
EUR
Bežné príjmy
145 344
147 524
+ 9 498
Kapitálové príjmy 37 000
39 000
- 2 000
Finančné operácie 2 000
3 500
- 300
príjmové
Príjmy spolu
184 344
190 024
+ 6 798

2 zmena rozpočtu
2013 v EUR

Rozpočet na rok 1. zmena rozpočtu Návrh na 2. zmenu
2013 v EUR
na rok 2013 v rozpočtu 2013
EUR
99 664
102 844
+ 6 198
27 000
27 000
+ 1 700

2 zmena rozpočtu
2013 v EUR

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie 40 680
výdavkové
Výdavky spolu
167 344

Počet prítomných poslancov : 4
0
Termín : júl 2013

156 022
37 000
3 800
196 822

109 042
28 700

45 18/0

- 1 100

44 080

175 024

+ 6 798

181 822

Za : 4

BOD 7 Zvýšenie stravného v ŠJ Oreské od 1.9.2013

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania :

Starosta obce navrhol zvýšenie stravnej jednotky v ŠJ z dôvodu udržania kvality jedla.
V súčasnosti je v ŠJ 3. finančné pásmo, čo predstavuje 2,38 eur/ jedlo. Navrhuje, aby sa do konca
roku zvýšilo na 4. finančné pásmo, a to 2,54 eur/jedlo, pričom ku koncu roku by sa prehodnotili
ďalšie možnosti.
Uznesenie ObZ č. 23/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje zvýšenie stravnej jednotky v ŠJ Oreské s účinnosťou
od 01.09.2013, a to stravné 1,27 eur/jedlo a režijné náklady 1,27 eur/jedlo.
Počet prítomných poslancov :4
hlasovania : 0
Termín : september 2013

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 8 Predaj pozemky č.d. 4 / Klimentových /
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o žiadosti rod. Klimentových o kúpu pozemkov,
ktoré sú vo vlastníctve obce. Na základe geometrického plánu Ing. Patrika Záviša sa zistilo, že ide
konkrétne o výmeru 448 m2. Z tohto dôvodu žiadajú o odkúpenie tejto výmere.
Odčleňujú sa od parcely č.83/1 :
-diel 7, vzniká nová parc. CKNč.76/1, o výmere 170 m² - orná pôda
-diel 8, vzniká nová parc. CKN č. 76/7 o výmere 32 m² - orná pôda
-diel 9, vzniká nová parc. CKN č. 76/8 o výmere 43 m² - orná pôda
Zostávajúca časť pozemku parcely E KN č.83/1 o výmere 15 894 m² - orná pôda zostáva vo
vlastníctve
Odčleňujú sa od parcely č.83/4 :
- diel 10, vzniká nová parc. CKN č.76/1, o výmere 126 m² - záhrada
- diel 11, vzniká nová parc. CKN č.76/5, o výmere 20 m²- záhrada
- diel 12, vzniká nová parc. CKN č.76/7 o výmere 57 m²- záhrada
Cena je 5EUR/m2.
Uznesenie ObZ č. 24/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje predaj pozemku par. č. 78/5 o celkovej výmere 448
m2.
-diel 7, vzniká nová parc. CKNč.76/1, o výmere 170 m² - orná pôda
-diel 8, vzniká nová parc. CKN č. 76/7 o výmere 32 m² - orná pôda
-diel 9, vzniká nová parc. CKN č. 76/8 o výmere 43 m² - orná pôda
Zostávajúca časť pozemku parcely E KN č.83/1 o výmere 15 894 m² - orná pôda zostáva vo
vlastníctve
Odčleňujú sa od parcely č.83/4 :
- diel 10, vzniká nová parc. CKN č.76/1, o výmere 126 m² - záhrada
- diel 11, vzniká nová parc. CKN č.76/5, o výmere 20 m²- záhrada
- diel 12, vzniká nová parc. CKN č.76/7 o výmere 57 m²- záhrada
Cena je 5EUR/m2.
Počet prítomných poslancov : 4
:0
Termín : do konca roku 2013

Za :4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania

BOD 9 Správa audítora za rok 2012
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu audítora za rok 2012.
Uznesenie ObZ č. 25/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Správu audítora o overení účtovnej závierky
za rok 2013.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : júl 2013

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 10 Čerpanie rezervného fondu 2013
Starosta obce predložil návrh čerpanie rezervného fondu a to vo výške 3 800 eur. Časť tohto
rezervného fondu navrhuje použiť na splatenie úveru v Prima banke, a.s. a časť na modernizáciu
MŠ.

Uznesenie ObZ č. 26/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3 800 EUR
nasledovne:
- 2 400 eur na finančné výdavky – splátka úveru v Prima banke, a.s.
- 1 400 eur na kapitálové výdavky – modernizácia stavby MŠ.
Súčasne ruší pôvodné uznesenie č. 9/2013 z 10.05.2013 o čerpaní rezervného fondu.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : do konca roku 2013

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 11 Rozšírenie živnosti v SMS,s.r.o.
Starosta informoval rozšírení živnosti v Správe majetku a služieb o vykonávanie odborných
prehliadok a odborných skúškach vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
pds.2 vyhlášky č.718/2002 Z.z.
Uznesenie ObZ č. 27/2013 zo dňa 12.08.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje rozšírenie živnosti v Správe majetku a služieb,
skrátene SMS,s.r.o. o vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúškach vyhradeného
technického zariadenia elektrického podľa § 24 pds.2 vyhlášky č.718/2002 Z.z.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

Termín : január 2014
BOD 12 Rôzne
Starosta informoval o úlohe, ktorú si pripravujú na rok 2014 – jedná sa o chodník pre chodcov na
ceste smerom na Smrdáky je treba vybaviť geo. mapu, výkrese a všetky potrebné dokumenty.zároveň by sa upravila ulička pre občanov, ktorá slúži ako prechod pre občanov bývajúcich smerom
na Smrdáky s centrom obce.
Ďalej informoval o potrebných opravách hlavného mosta cez obec, je v dezolátnom stave. Podávajú
sa žiadosti na kraj o dotáciu.
V materskej škôlke sa rekonštruuje sprcha, je treba robot, odparovač, je nutné odkanalizovanie
splaškovej vody, a izolácia.
Na ihrisku je nutné urobiť opravy- zateplenie, výmena okien, oprava podlah, rekonštrukcia
zasadačky, šatní.
Pani Štefková sa informovala čo sa bude robiť so žumpou v starej škole, stena ktorá je z ich strany
na starej škole
Starosta informoval, že sa bude podľa možnosti rekonštruovať stará škola a pri tom by sa urobil
nový odpad, oprava steny.
Zapísala: Mária Šedivá
Overil: Ondrej Mikuš
Mikuš

starosta obce : Ing. Tomáš

