Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
13.12.2016
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 5/2016

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 13.12.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Kontrola opatrení
2. Správa kontrolóra za prvý polrok
3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2015
4. Vklad spoločníka do SMS,s.r.o. na rok 2017
5. Všeobecné záväzné nariadenie 2/2016
6. Všeobecné záväzné nariadenie 3/2016
7. Všeobecné záväzné nariadenie 4/2016
8. Rozpočet obce – 3 zmena rozpočtu na rok 2016 k 31.12.2016
9. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017-2019
10. Rôzne
Starosta informoval o pridaní bodov do zastupiteľstva : Úprava vkladu spoločníka, Predaj obecného
pozemku na základe žiadosti od Ondreja Královiča
Za: 3
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Margitu Štepanovskú
BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie ObZ. č.14/2016 – zrealizované
Uznesenie ObZ. č.15/2016 – zrealizované
Uznesenie ObZ. č.16/2016 - zrealizované
BOD 2 Správa kontrolóra za prvý polrok 2016
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Správu hlavného kontrolóra za prvý polrok
Uznesenie ObZ č. 17/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za prvý polrok 2016
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : -

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2015
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2015 Obce Oreské a SMS, s.r.o. k 31.12.2015, je poskytnutá k nahliadnutiu pre obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie ObZ č. 18/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2016

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4. Vklad spoločníka do SMS, s.r.o. na rok 2017
Starosta informoval o návrhu na vklad spoločníka v roku 2017. Nakoľko sa predpokladá zánik
spoločnosti, navrhuje vklad v pomernej časti na prvý kvartál vo výške 7 500 €.
Uznesenie ObZ č. 19/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nasledujúce rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom
vklade do spoločnosti Správa majetku služieb, skrátene SMS, s.r.o. v roku 2017 vo výške 7 500 €.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2016

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5. VZN 2/2016 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
Starosta informoval, že je nutné aktualizovať všeobecné záväzné nariadenie obce Oreské o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Oreskom a o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Oreské.
Uznesenie ObZ č. 20/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nové VZN č.2/2016o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole v Oreskom a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Oreské.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2016

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6. VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že je nutné aktualizovať VZN s týmto číslom 3/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce- pre právnické osoby, inej obci, VUC, ostatným právnickým
osobám, fyzickým osobám, podnikateľom.
Uznesenie ObZ č. 21/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje VZN č.3/2016 poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2016

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 7. VZN 4/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a školskej
jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oreské
Starosta informoval o nutnosti aktualizovať VZN o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa
materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oreské
Uznesenie ObZ č. 22/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje VZN č.4/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na
dieťa materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oreské .
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2016

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 8. Tretia zmena rozpočtu za rok 2016
Starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na 3. 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.23 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. zmenu rozpočtu 2016 rozpočtovým oparením č. 3/2016
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

1. zmena rozpočtu na
rok 2016 v EUR

173097
30300
0
203397

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

3. zmena rozpočtu
na rok 2016 v EUR

180097,40
30300
15473,43

2. zmena rozpočtu
na rok 2016 v
EUR
179714
30300
15473,43

225870,83

225487,43

215 299,83

200 759
300
14 240,83

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

2. zmena rozpočtu na
rok 2016 v EUR
125087,43
51500
48900

3. zmena rozpočtu
na rok 2016 v EUR
127 149,83
30 900
57 250

195 397

225 870,83

225487,43

215 299,83

Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2016

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 9 Rozpočet obce na rok 2017, a viacročný rozpočet 2018 -2019
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2017, kde celkové príjmy
obce by mali byť 281 300 € a celkové výdavky obce 281 300 € a zároveň predstavil viacročný rozpočet
2018 – 2019, kde celkové príjmy v roku 2018 by mali byť 172 000 € a celkové výdavky 164 000 €.
V roku 2019 by mali celkové príjmy byť 173 600 € a celkové výdavky 162 600 € (príloha č. 2 – Návrh
programového rozpočtu na obdobie 2017-2019).
Uznesenie ObZ č. 24/2016 zo dňa 13. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2017:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Rozpočet na
rok 2017
v€
281 300
261 000
300
20 000

Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

281 300
214 230
39 200

Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

27 870
0

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2018 –
2019, podľa prílohy:
Rozpočet na
Rozpočet na
rok 2018
rok 2019
v€
v€
172 000
173 600
Príjmy spolu
Bežné príjmy
171 700
173 300
Kapitálové príjmy
300
300
Finančné operácie príjmové
0
0
164 000
162 600
Výdavky spolu
Bežné výdavky
132 230
133 830
Kapitálové výdavky
8 800
5 800
Finančné operácie výdavkové
22 970
22 970
Hospodárenie obce
8 000
11 000
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : roky 2017-2019

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 10.Rôzne
Rôzne – Predaj obecného pozemku
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o podaní žiadosti Bc.Nikolety Královičovej a Ondreja
Královiča o odkúpenie obecného pozemku. Jedná sa pozemok na LV č.212 v katastrálnom území Oreské
do osobného vlastníctva. Ide o pozemok č.1253/1 o výmere264 m ². Návrh ceny za odpredaj je 5
€/m².Odpredaj sa môže uskutočniť až po zapísaní do Katastrálneho odboru.
Uznesenie ObZ č. 25/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje predaj obecného pozemku na LV č.212 v katastrálnom
území Oreské do osobného vlastníctva Bc. Nikolete Královičovej a Ondrejovi Královičovi o výmere 264
m² č.1253/1 za 5 €/m².
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2017

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne – Úprava vkladu spoločníka na rok 2016
Starosta obce predniesol návrh na schválenie zvýšenia vkladu spoločníka do obchodnej spoločnosti
SMS,s.r.o. na rok 2016. Pôvodne bolo schválené 30 000 € . Tieto financie však nepostačujú.
Uznesenie ObZ č. 26/2016 zo dňa 13.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje zvýšenie vkladu spoločníka do SMS,s.r.o. v roku 2016
o sumu 8 150 €, teda z pôvodných 30 000 € na 38 150 €.

Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 2016

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Info: Starosta informoval o zrušení programov Revitalizácia obce a Program na zberný dvor. Musíme
skúsiť požiadať znovu cez životné prostredie
Pokračujeme v projekte – zateplenie KD – jedná sa o výmenu podláh, kúrenia, výmena zostávajúcich
okien, ktoré nie sú ešte vymené. Rekonštrukcia elektriny a vody.
Pokračujem s obnovou chodníkov
Socha Sv. Medarda sa dala reštaurovať
Most – rekonštrukcia je v pláne – marec 2017, TTSK má už na opravu pripravené financie. Prebieha
výberové konanie na dodávateľa stavby a stavebné povolenie.
Zapísala: Mária Šedivá
Overil: Margita Štepnaovská

starosta obce : Ing. Tomáš Mikuš

