ZÁPISNICA
Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Oreskom
dňa 17.12. 2010
Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb, odovzdanie osvedčení o zvolení
Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Zloženie sľubu poslancov ObZ
Vystúpenie novozvoleného starostu
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia ObZ
Voľby mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, ďaľších komisií
Určenie platu starostu obce
Diskusia
Záver

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overovatelia : Viktor Mikúš, Ondrej Mikuš
BOD 1 : Odstupujúca starostka obce otvorila slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Oreskom.
BOD 2 : Odstupujúca starostka určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
BOD 3 : Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Svetlana Stašková oboznámila
prítomných s výsledkami volieb vo volebnom okrsku Oreské, ktoré boli 27.11. 2010, následne
vyzvala novozvoleného starostku a poslancov k zloženiu a podpísaniu sľubov.
BOD 4 : Novozvolený starosta Ing. Tomáš Mikuš prečítal sľub starostu a podpísal ho.
BOD 5 : Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili sľub poslancov a podpísali
ho. Predsedníčka miestnej volebnej komisie im následne odovzdala všetkých doklad
o zvolení.
BOD 6 : Ing. Tomáš Mikuš predniesol svoju reč novozvoleného starostu.
BOD 7 : Novozvolený starosta obce navrhol za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia ObZ poslankyňu Elenu Baumgartnerovú.

Novozvolený starosta obce zároveň určil za zástupcu starostu poslanca Ladislava Regáska.
BOD 8 : Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, ďalších komisií
neprebehla, nakoľko sme malá obec. Prípadné zastrešenie jednotlivých oblastí života v obci
bude riešené na ďalších zasadnutiach.
BOD 9 : Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostu obce v zmysle zákona a v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 21.7. 2010.
BOD 10 : DISKUSIA
- pán Petr Horváth sa informoval ohľadom ďalšej spolupráce s družobným mestom
Herzogenbuchsee a o tom, či sa im naďalej bude riadne splácať pôžička. Novozvolený
starosta pána Horvátha ubezpečil, že je v záujme obce pôžičku splácať a taktiež pokračovať
v družbe. Pán Horváth informoval, že počas júna 2011 sa chystá zastupiteľstvo
z Herzogenbuchsee na návštevu do obce Oreské.
- pán Jozef Kralovič sa informoval o chodníku pre chodcov vedľa mosta, či je tento zámer
starostu realizovateľný. Starosta sa bude musieť na túto záležitosť presne informovať na
kompetentných miestach a viesť jednania ohľadom tohto zámeru.
- pán Marián Štefka sa informoval, čo starosta myslí pod pojmom založiť Obecný podnik.
Jednalo by sa hlavne o vytvorenie precoviska na údržbu obce, kde by boli zamestnané osoby
z obce, poskytovali by služby občanom, obec by si mohla uplatňovať DPH.
- pán Jaroslav Čmarada sa informoval ohľadom kanalizácii v obci. Odstupujúca starostka
podala informáciu : je vydané stavebné povolenie na kanalizáciu, projekty a povolenia sú
hotové. V najbližšej dobe sa má podpisovať zmluva s firmou, ktorá by vypracovala a žiadala
na tento projekt finančné prostriedky z EÚ fondov.
- pán Alojz Stašek upozornil na fakt, že už cca týždeň nejazdí cez obec autobus, linka
205701, odchod o 8:29 z Oreského na Radošovce, ktorú zrušil prepravca SAD Trnava. Táto
linka bola pre občanov veľmi vyhovujúca, hlavne kvôli dochádzke na Zdravotné stredisko
Radošovce. Či by bola možnosť zabezpečiť v tomto čase autobus cez obec. Starosta priľúbil
prejednanie danej záležitosti na Skand Skalica.
- pán Anton Kliment upozornil na výstavbu domov „za humny“, kde si stavajú vjazdy či
oplotenia až po cestu a nebola by tu do budúcnosti možnosť výstavby chodníka. Odstupujúca
starostka informovala, že chodník „za humny“ už riešila, ale nakoľko priekopy okolo cesty
nie sú obecné, nemá obec možnosť investovať tam do výstavby chodníka, Taktiež
podmienkou výstavby je šírka chodníka 1,5 m s riadnym odvodnením, čo nie je možné, lebo
toľko miesta od cesty tam nie je. Do budúcnosti je však možnosť riešiť chodník možno na
opačnej strane.
- pán Viktor Mikúš sa informoval, ako často chce byť novozvolený starosta na pracovisku
a vykonávať túto funkciu popri svojom ďalšom pracovnom vyťažení. Starosta informoval, že
uvažuje o možnosti poveriť riadením úradu prednostu, ktorý by bol z obce a poberal by jeho
plat, starosta by sa funkcii venoval manažérsky. Na pracovnom stretnutí s poslancami
v januári sa budú riešiť aj takéto otázky, zatiaľ ešte nie je nič jasné.

BOD 11 : PRIJATIE UZNESENÍ A ZÁVER
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúco zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 osd. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva – komisie sa nezriaďujú
4. Návrh na zriadenie obecnej rady – obecná rada sa nezriaďuje
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom
A. b e r i e n a v e d o m i e

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e
1. novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Mikuš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : Elena Baumgartnerová
Katarína Chreneková - zloží dosatočne
Ondrej Mikuš
Viktor Mikúš
Ladislav Regásek

Počet prítomných poslancov : 4
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom p o v e r u j e poslanca Elenu Baumgartnerovú
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Počet prítomných poslancov : 4
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu vo výške prislúchajúcej úväzku 0,5 v zmysle zákona.

Počet prítomných poslancov : 4
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Nakoľko boli prerokované všetky body programu, novozvolení starosta ukončil ustanovujúce
zasadnutie.
Zapísala : Silvia Boťánková
Mikuš
Overil

: Ondrej Mikuš
Viktor Mikúš

Starosta : Ing. Tomáš

