Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
17.03.2016
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 1/2016

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 17.03.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Za: 5

Kontrola opatrení
Zmena ceny nájmu medzi obcou Oreské a SMS,s.r.o.
Kúpa auta pre hasičov
Územnoplánovacia dokumentácia obce Oreské
Prvá zmena rozpočtu
Rôzne – Zriadenie masky –Horné Záhorie
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Ladislava Regáska
BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie ObZ. č.27/2015 - zrealizované
Uznesenie ObZ. č 28/2015- zrealizované
Uznesenie ObZ. č.29/2015 - zrealizované
Uznesenie ObZ. č. 30/2015- zrealizované
Uznesenie ObZ .č. 31/2015 - zrealizované
Uznesenie ObZ. č.32 /2015- zrealizované
BOD 2 Zmena ceny nájmu medzi obcou Oreské a SMS,s.r.o.
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s nájomnou zmluvou, ktorú máme s SMS, s.r.o. Podľa
odpisov majetku ku koncu roka bola vypočítaná nová výška nájomného a to 660,32/mesiac. Bude
zapracovaná dodatkom do pôvodnej zmluvy.
Uznesenie ObZ č. 1/2016 zo dňa 17. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje zmenu výšky nájmu s SMS, s.r.o. na sumu 660,32
€/mesačne od 1. 4.2016
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : od 4/2016

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3 Kúpa auta pre hasičov
Starosta obce informoval, po dohode s poslancami ,že je potrebné auto pre účely obce a pre hasičov.
Hodnota auta by mala byť do 2500 €.
Uznesenie ObZ č.2 zo dňa 17.03.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje kúpu auta pre Obec Oreské v hodnote do 2500 €.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : marec - apríl 2016

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4. Územnoplánovacia dokumentácia obce Oreské
Starosta informoval o potrebe vypracovať územnoplánovaciu dokumentáciu z dôvodu rozširovania
napríklad Agroturistika, alebo ako je IBV. Je to dôležité pre rôzne projekty, kde si vyžadujú
vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu.
Starosta si dáva za úlohu pripraviť návrh- ako to vypadá, čo je potrebné pre vypracovanie plánu.
Uznesenie ObZ č. 3/2016 zo dňa 17.03.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje prípravu dokumentov na územnoplánovaciu dokumentáciu.
Počet prítomných poslancov :5
Termín : 2016

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5. Prvá zmena rozpočtu
Starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na 1. zmenu rozpočtu 2016 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. 4/2016 zo dňa 17.03.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 1. zmenu rozpočtu 2016 rozpočtovým oparením č. 1/2016
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 2016
v EUR
173097
30300
0

1. zmena rozpočtu na
rok 2016 v EUR
180097,40
30300
15473,43

203397

225870,83

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2016 v EUR
116 197
30 300
48 900

1. zmena rozpočtu na
rok 2016 v EUR
125 338,83
51 632
48 900

195 397

225 870,83

Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 31.3.2016

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6. Rôzne – Zriadenie masky – Horné Záhorie
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o tomto združení – je to združenie cca 19 obcí, 3 mestá. Získali
sme masku, kde sa podávajú rôzne projekty. Výhodou masky je to jeden celok kde sa spoločne žiada
a riešia projekty ako sú kanalizácia, vodovod, chodníky , likvidácia odpadových skládok.

Rôzne - info: naďalej sa pokračuje v projektoch na chodníky, revitalizácia verejného priestranstva –
zelene
-Pracuje sa na stavebnom povolení na rekonštrukciu mosta – v realizácia cez Trnavský samosprávny kraj
-Je vyhlásená súťaž na chodníky ,cesta IBV
-Plánujeme upratovať v potoku – smer Lopašov – je tam odpad, pneumatiky...
-Ďalej sa pracuje na novom detskom ihrisku – nemáme doriešené pozemky. Povodku Dunaja platíme
nájom
- Pracuje sa na ďalšej štúdii – Start up – domčeky vedľa seba/ 3 izbové byty/kto by mal záujem odkúpiť/
-Plánujem Deň pece na 18.6. 2016. Hrať bude Svárovanka z Čiech. / Hokejbalistom sa zagratuluje za
prvé miesto, bude detský kútik/. V júli bude mať páter Medard výročie vysviacky
- Návrh pán Štefka – kúpiť sito na detské ihrisko, mal by sa urobiť pás aspoň zo štrku pri ceste smer
Lopašov

Zapísala: Mária Šedivá
Overil: Ladislav Regásek

starosta obce : Ing. Tomáš Mikuš

