ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 3.1. 2011
Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :

rôzne

Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Za overovateľa zápisnice starostka obce menuje: Elena Baumgartnerová
BOD 1
Poslankyňa Katarína Chreneková zložila a podpísala sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.
BOD 2
Starosta informoval, že bude potrebné urobiť Územný plán obce. Obec ho zo zákona
nepotrebuje, ale v súčasnosti sa tento dokument často potrebuje ako príloha k žiadostiam
z fondov EÚ. Obec nemá takmer žiadne vlastné pozemky, bude sa vychádzať z toho, že by sa
potrebné pozemky odkupovali. K územnému plánu sa bude musieť vyjadriť cca 20- 30%
občanov. Starosta obce pripraví návrh územného plánu. Návrh bude rozdaný do domácností
formou anketového dotazníka na vyjadrenie.
Úloha - starosta : do 31.3.2011 realizovať anketu
BOD 3
Starosta informoval, že zo ŠFRB nám bola poskytnutá ponuka zúčastniť sa v rámci TTSK na
výstavbe bytovky v obci, kde je možnosť čerpať 100%, t.j. bez spolufinancovania.
Úloha - starosta : do 31.3. 2011 preveriť podmienky financovania a možnosť stavby.
BOD 4
Starosta v rámci kultúry v našej obci navrhuje uskutočniť nasledovné akcie:
Január 2011 – novoročný koncert v KD
Február 2011- Obecný ples
Marec 2011 - obecná zabíjačka
Apríl 2011 - divadlo
Máj 2011 - kultúrne podujatie „Deň pece“
Jún 2011 - hody, deň detí
Júl 2011 - turnaj „60 výročie futbalu v obci“
Október 2011 - posedenie pre dôchodcov
December 2011 – vianočné trhy
Pani Elena Baumgartnerová mala dotaz, z čoho obec bude financovať tieto akcie. Starosta
plánuje na tieto akcie vyberať vstupné, osloviť sponzorov a vyrobiť na nich tak, aby obec
nebola v strate.

BOD 5
Starosta informoval, že obec dostala ponuku zmeniť dodávateľa elektriny do obce.
Navrhuje vykonať energetický audit v obecných budovách a taktiež na verejnom
osvetlení, aby sme na základe jeho výsledkov mohli ďalej jednať.
Uznesenie ObZ č. 1/2011 zo dňa 3.1. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vykonanie energetického auditu v obci.
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : do 31.1. 2011

BOD 6
Starosta bol na Úrade práce a informoval sa o počte nezamestnaných v obci a možnostiach
dostať z úradu práce pracovné sily s čiastočnou dotáciou na ich mzdu. Dostaneme vyjadrenie
z ÚPSRaR.
Starosta chce založiť „ Obecný podnik“ ktorého zamestnanci by vykonávali služby -údržbu
obce, kosenie, čistenie, odhrn snehu a ostatné práce, hľadá možnosti, aby neboli pre obec
žiadne výdavky naviac. Taktiež v rámci obecného podniku by mala byť možnosť vrátenia
DPH.
BOD 7
Pani Baumgartnerová predložila návrh, či by bolo možné udeliť čestné občianstvo nášmu
rodákovi dôst.pánovi Medardovi Štepanovskému, ktorý momentálne žije v Nemecku. Do
Oreského príde od 14.6 do 4.7. 2011.
Preveria sa možnosti, ako sa čestné občianstvo oficiálne udeľuje, nebol by v tom inak
problém. Zároveň by sa čestné občianstvo udelilo aj dôst.pánovi Elemírovi Mikušovi.
BOD 8
Starosta bol zastavený v družobnej obci Herzogenbuchsee. Bol milo prekvapený uvítacími
tabulami, na ktorých bola uvedená aj naša obec, ako družobná. Bolo by možno dobré, keby
sme aj my mali pri vstupoch do obce nejaké podobné uvítacie tabule.
Úloha – starosta : Preveriť možnosť umiestnenia tabúľ na dopravnom inšpektoráte, pokúsiť sa
zohnať sponzora na tabule.
BOD 9
- Ondrej Mikuš - robí internetovú stránku obce, by bol rád, keby sa našli ďalší dobrovoľníci
z obce, ktorí by sa stránke venovali, lebo on na túto prácu má sále menej času.
- Viktor Mikúš – mohli by sme sa pokúsiť nadviazať družbu s obcou Oreské okres
Michalovce. Už skoršie sme ich oslovili, ale bez odozvy.
- Ondrej Mikuš – bolo by dobré informovať sa na telekomunikáciách , kedy plánujú doviesť
do obce telefonickú linku zemou – optický kábel, preveriť možnosti zavedenia – listom.
- Katarína Chreneková sa informovala o možnosti zmeny autobusu Skand Skalica cez našu
obec.
Starosta v tejto veci jedná a má dohodnuté stretnutie na Skande s pánom Samsonom.

- Jozef Kralovič – navrhol možnosť nainštalovanie elektrického merača rýchlosti v obci
- Starosta zistí možnosti umiestnenia spomaľovacích prahov na cestách v obci.
BOD 10
PRACOVNÁ PORADA
Na pracovnej porade, ktorej sa zúčastnili už len poslanci Obecného zastupiteľstva sa
prerokovali podrobnosti dvoch najbližších akcií.
-

„Novoročný koncert“ sa uskutoční v KD 21.1. 2011 o 19:30 hod.
zabezpečiť vstupenky a plagáty
Osloviť s ponukou lístkov firmy v okolí a obce v okolí
Informovať občanov miestnym rozhlasom
Strava pre účinkujúcich – zabezpečí sa v ŠJ
V prístavbe sa bude čapovať pivo, víno, minerálka
Účinkujúci budú mať k dispozícii zasadačku

- „Obecný ples“ sa uskutoční 19.2. 2011 v KD
- predpredaj vstupeniek zabezpečiť
- zabezpečiť plagáty, informovať občanov miestnym rozhlasom
- muzikanti, tombola, šatňa na odkladanie kabátov bude fungovať, bar vo vestibule,
plesová výzdoba
- jedlo sa uvarí v ŠJ a vydá sa v kuchyni KD
- využiť maximálne kapacitu KD
- počas plesu zabezpečiť otvorenú MŠ, aby sa mohlo zúčastniť čo najviac rodičov

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy na
prerokovanie, starosta zasadnutie ukončil.

Zapísala: Silvia Boťánková
Overil : Elena Baumgartnerová

Starosta : Ing. Tomáš Mikuš

