Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
14.12.2015
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 7/2015

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 14.12.2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1. Kontrola opatrení
2. Rozpočet obce na rok 2016, a viacročný rozpočet 2017 -2018
3. Rôzne - Odpady
- Rodinný dom č.21
Starosta informoval o pridaní bodov do zastupiteľstva : Rozhodnutie jediného spoločníka, Žiadosť
manželov Šišolákových o odkúpení pozemkov poslanec Ondrej Mikuš navrhol zmenu VZN o obmedzení
a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Margitu Štepanovskú
BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie ObZ.č.21/2015 - zrealizované
Uznesenie ObZ.č22./2015- zrealizované
Uznesenie ObZ. č.23/2015 - zrealizované
Uznesenie ObZ. č. 24/2015- zrealizované
Uznesenie ObZ .č. 25/2015 - zrealizované
Uznesenie ObZ. č.26 /2015- zrealizované
BOD 2 Rozpočet obce na rok 2016, a viacročný rozpočet 2017 -2018
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2016, kde celkové príjmy
obce by mali byť 203 397 € a celkové výdavky obce 195 397 € a zároveň predstavil viacročný rozpočet
2016 – 2017, kde celkové príjmy v roku 2017 by mali byť 167 167 € a celkové výdavky 168 267 €.
V roku 2018 by mali celkové príjmy byť 168 267 € a celkové výdavky 147 267 € (príloha č. 2 – Návrh
programového rozpočtu na obdobie 2016-2018).
Uznesenie ObZ č. 27/2015 zo dňa 14. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo na základe § 9 schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2016:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na
rok 2016
v€
203 397
173 097
30 300
0
195 397
116 197
30 300
48 900
8 000

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy na roky 2017 – 2018:
Rozpočet na
Rozpočet na
rok 2017
rok 2018
v€
v€
167 167
168 267
Príjmy spolu
Bežné príjmy
166 867
167 967
Kapitálové príjmy
300
300
Finančné operácie príjmové
0
0
145 167
147 267
Výdavky spolu
Bežné výdavky
95 967
98 067
Kapitálové výdavky
300
300
Finančné operácie výdavkové
48 900
48 900
Hospodárenie obce
22 000
21 000
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : roky 2016-2018

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Uznesenie ObZ č. 27/2015 zo dňa 14. 12. 2015
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : roky 2016-2018

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 2 4 zmena rozpočtu
Starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na 4. zmenu rozpočtu 2015 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.28 zo dňa 14.12.2015
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 4. zmenu rozpočtu 2015 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.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok 2015
v EUR

1. zmena rozpočtu na
rok 2015 v EUR

143 224
80 000
3 000
226 224

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

3. zmena rozpočtu
na rok 2015 v EUR

4. zmena rozpočtu
na rok 2015 v EUR

143 224
80 000
3 000

2. zmena rozpočtu
na rok 2015 v
EUR
144 089
80 000
3 000

147 013
93 550
97

161 220
19 895
97

226 224

227 089

240 660

181 212

Rozpočet na rok
2015 v EUR
87 474
21 000
50 450

1. zmena rozpočtu na
rok 2015 v EUR
93 932
21 000
48 450

2. zmena rozpočtu na
rok 2015 v EUR
102 507
21 000
48 450

3. zmena rozpočtu
na rok 2015 v EUR
110 194
23 150
50 450

4. zmena rozpočtu
na rok 2015 v EUR
111 375
14 465
48 830

158 924

163 382

171 957

183 794

174 670

Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2015

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3. Rôzne - Rozhodnutie jediného spoločníka o vklade
V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o., a ako jediný spoločník spoločnosti prijal nasledujúce
rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom vklade do spoločnosti do výšky 30 000 €.
Uznesenie ObZ č. 29/2015 zo dňa 14.12.2015
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nasledujúce rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom
vklade do spoločnosti Správa majetku služieb ,s.r.o. skrátene SMS,s.r.o v roku 2016 do výšky 30 000 €.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 31.12.2015

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne - Odpady
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o novom zákone o odpadoch. Dňa 1.1.2016 nadobudne
účinnosť zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vo
svojom čl. V. zmenil zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov / ďalej len “zákon č. 582/2004 Z.z.“
Je treba prijať VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad – určenie poplatku za drobný stavebný odpad – zmena na základe zákona č.79/2015 Z.z.,
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uznesenie ObZ č.30 zo dňa 14.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a podľa § 78 ods.1 písm. c./ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č.4 k VZN
č.4/2008 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku je 0,050 eura za
kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2016

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne - VZN o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Starosta, a poslanec Ondrej Mikuš informovali o novom zákone o používaní pyrotechnických výrobkov.
Z dôvodu ochrany verejného poriadku obce Oreské upravuje obmedzenie a zákaz používania
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce Oreské. Používanie zostáva len na
Silvestra a na nový rok. Ostatné použitie a to len určeného typu pyrotechniky po písomnom ohlásení na
obci Oreské. Zvyšuje sa pokuta za nedodržanie nového VZN o používaní pyrotechniky.

Uznesenie ObZ č.31 zo dňa 14.12.2015
Obec Oreské schvaľuje nové VZN č.1/2015 o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov
na území obce a nahrádza všeobecné záväzné nariadenie obce Oreské č.2/2009 zo dňa 8.12.2009.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2016

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne – Žiadosť manželov Šišolákových o odkúpení pozemkov
Starosta obce informuje zastupiteľov obce, že mu bola doručená žiadosť od manželov Šišolákových, ktorí
sa prihlásili do 1.kola súťaže IBV, že by mali záujem odkúpiť parcelné číslo 1040/47, ktorý je vo
vlastníctve obce a nachádza sa vedľa ich stavebného pozemku. Tento pozemok by chceli využívať na
chov včelí a výsadbu viniča.
Uznesenie ObZ č.32 zo dňa 14.12.2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1040/47 manželom Šišolákovým za cenu 2,50
eur/m².
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2015

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne – Oreské dom č.21
Starosta informoval o istých vznikajúcich problémoch s týmto domom. Kde sa jedná o neľahkú situáciu
p. Skačanovej z dôvodu úmrtia jej partnera. P. Chmelu. Kde sú problémy s udržiavaním domu. Bol tu
návrh riešenia tejto situácie o odkúpení určitej časti pozemku zo strany susedov alebo obec by to riešila
a tým by vznikol väčší priestor okolo kostola. Zatiaľ sú to len možné riešenia. Uvidíme ďalší priebeh
a vyjadrenie p. Skačanovej.

Zapísala: Mária Šedivá
Overil: Margita Štepanovská

starosta obce : Ing. Tomáš Mikuš

