Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
12.12.2017
..........................................
o 17.30 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 4/2017

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 12.12. 2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola opatrení
Schválenie 4. zmeny rozpočtu na rok 2017
Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2018-2020
Odstúpenie od zmluvy o zriadení Spoločného školského úradu Skalica
Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej ÚZ za rok 2016
Schválenie nového VZN o dotáciách z rozpočtu obce Oreské
Informácie k projektom (Rekonštrukcia KD, Úprava vzhľadu verejného priestranstva,
Chodníky – MASKA, Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Rekonštrukcia –hasičská
zbrojnica, Odstránenie nelegálnych skládok, Vodovod, IBV Oreské)
8. Vyhlásenie súťaže – Prívod elektriny a verejné osvetlenie IBV Oreské
9. Informácia – príprava na pozemkové úpravy
10. Rôzne
Program zastupiteľstva bol schválený

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje : Margita Štepanovská
BOD 1

Kontrola opatrení

UZNESENIE 20/2017
Nový Geometrický plán IBV Oreské - splnené
UZNESENIE 21/2017
Nové Územné konanie pre IBV Oreské - splnené
UZNESENIE 22/2017
3. zmena rozpočtu obce Oreské za rok 2017 – splnené, naúčtované, vložené do zberu údajov RIS SAM
UZNESENIE 23/2017
Vzdanie sa funkcie konateľa Ing. Ondrovičová k 31.12.2017 – splnené, zápis do OR v riešení
UZNESENIE 24/2017
VZN 2/2017 o ostatných poplatkoch – VZN účinné
UZNESENIE 25/2017
VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb – VZN účinné

BOD 2

Schválenie 4. zmeny rozpočtu roku 2017

Obecné zastupiteľstvo bolo informované o navrhovaných zmenách a presunoch v rozpočte na
rok 2017 ku koncu roka 2017.
Uznesenie ObZ č. 25/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 4. zmenu rozpočtu 2017 rozpočtovým oparením
č. 4/2017 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 k 31.12.2017. (príloha č. 1)

Bežné
príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy
spolu

Rozpočet na rok
2017 v EUR

1.zmena rozpočtu
na rok 2017 v EUR

2.zmena rozpočtu na
rok 2017 v EUR

3 zmena rozpočtu
na rok 2017 v EUR

4.zmena rozpočtu na
rok 2017 v EUR

261 000,00

261 000,00

261700,00

257082,00

245037,00

300,00

1 320,00

1320,00

1320,00

1320,00

20 000,00

22 070,04

22070,04

2070,04

1970,04

281 300,00

284 390,04

285090,04

260472,04

248327,04

Rozpočet na rok
2017 v EUR
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

214 230,00

2.zmena rozpočtu
na rok 2017 v
EUR
155980,00

3 zmena rozpočtu
na rok 2017 v
EUR
160962,00

4.zmena rozpočtu na
rok 2017 v EUR
176017,00

39 200,00

41 640,00

96740,00

67640,00

36160,00

27 870,00

27 870,04

32370,04

31870,04

30950,04

281 300,00

284 390,04

285090,04

260472,04

243127,04

Počet prítomných poslancov : 3
Termín : k 31.12.2017

BOD 3

1.zmena rozpočtu
na rok 2017 v
EUR
214 880,00

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2018 -2020

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2018, kde
celkové príjmy obce by mali byť 305800,00 € a celkové výdavky obce 305800,00 € a zároveň
predstavil viacročný rozpočet 2019 – 2020, (príloha č. 2 – Návrh rozpočtu na obdobie 20182020).
Uznesenie ObZ č. 26/2017 zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2018:

Rozpočet na
rok 2018
v€
Príjmy spolu

305800,00

Bežné príjmy

205500,00

Kapitálové príjmy

100300,00

Finančné operácie príjmové

0,00

Výdavky spolu

305800,00

Bežné výdavky

152630,00

Kapitálové výdavky

130800,00

Finančné operácie výdavkové

22370,00

Hospodárenie obce

0

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na
roky 2019 – 2020, podľa prílohy:
Rozpočet na
rok 2019

Rozpočet na
rok 2020

v€

v€

Príjmy spolu

176200,00

177200,00

Bežné príjmy

175900,00

176900,00

300,00

300,00

0,00

0,00

Výdavky spolu

159200,00

159200,00

Bežné výdavky

136530,00

136530,00

300,00

300,00

Finančné operácie výdavkové

22370,00

22370,00

Hospodárenie obce

17000,00

18000,00

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Kapitálové výdavky

Počet prítomných poslancov : 3
Termín : roky 2018-2020

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4

Odstúpenie od zmluvy Spoločného školského úradu Skalica

Starosta informoval poslancov o návrhu, ktorý nám predložil Spoločný školský úrad Skalica,
ktorý navrhuje, aby obce, ktoré nemajú Základnú školu odstúpili od zmluvy o zriadení SŠÚ.
Školským úradom je podľa zákona 596/2003 z.z. obec, ktorá je zriaďovateľom škôl
s celkovým počtom najmenej 1000 žiakov.
Všetky aktivity /semináre, súťaže, školenia pre MŠ/ budú vykonávať pre našu obec tak, ako
doteraz.
Uznesenie ObZ č. 27/2017 zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo Oreské schvaľuje odstúpenie od Zmluvy o zriadení Spoločného
školského úradu Skalica k 31.12.2017.
Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : 31.12.2017

BOD 5

Správa nezávislého audítora – Konsolidovaná ÚZ za rok 2016

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 Obce Oreské a SMS, s.r.o. k 31.12.2016, je
poskytnutá k nahliadnutiu pre obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie ObZ č. 28/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016.
Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď

BOD 6

Dodatok č. 1 k VZN o dotáciách z rozpočtu obce

Starosta informoval o návrhu dodatku č.1 k VZN o dotáciách z rozpočtu obce Oreské.
V dodatku sú doplnené dva body podľa najnovších ustanovení zákona.
Uznesenie ObZ č. 29/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
o dotáciách z rozpočtu obce Oreské.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : účinnosť od 1.1.2018

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 7 Informácie k projektom
Starosta informoval o projektoch, ktoré momentálne riešime:
-

-

-

-

BOD 8

Rekonštrukcia KD- je podaný projekt so žiadosťou, dopĺňali sa informácie
Úprava vzhľadu verejného priestranstva – je podaná žiadosť s prílohami na
Poľnohospodársku platobnú agentúru, dopĺňame požadované informácie/ rozpočet/
Chodníky – budú riešené cez Masku –(rozpočet cca 100 000,- €, dopracované
projekty, informované na úradoch ohľadom projektov plánované stretnutie
s Jankovičom)
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska – znovu podaný projekt do 30.11.2017 pod
názvom – Rekonštrukcia viacúčelového ihriska a Voľnočasové zóny pri futbalovom
ihrisku v sume 155 496,00 € . Podané na poľnohospodársku platobnú agentúru
v Bratislave. Výzva bola na Opatrenie : Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach Robilo sa aj verejné obstarávanie na spomínaný projekt. Vyhrala firma
Benet, zmluva zverejnená.
Hasičská zbrojnica – podaný projekt so žiadosťou cez Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky na sumu 29 207,44 €. Momentálne máme dokončené aj stavebné
povolenie, nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 27.11.2017.
Odstránenie nelegálnych skládok – podaný projekt so žiadosťou do 30.11.2017 na
Poľnohospodársku platobnú agentúru v Bratislave na sumu 35 947,20 €
Zberný dvor- máme podpísanú zmluvu ohľadom verejného obstarávania na strojno
technologické vybavenie zberného dvora – firma EPIC Partner
Vodovod Oreské – podaná žiadosť do 31.10 2017 na Enviromentálny fond – dokladali
sme rozpočet
IBV elektrina I-II etapa čaká sa na vyjadrenie Trnava, stavebné povolenie je
právoplatné
verejné osvetlenie IBV - vybavuje sa vecné bremeno v Trnave na pozemok
komunikácia a chodníky IBV –v realizácii
IBV druhá etapa – prekresloval sa projekt, vyjadrovanie inštitúcií riešime k doloženiu
na stavebné vyjadrenia – zmena projektová pre územné konanie IBV Oreské- druhá
etapa - odsúhlasenie
Vyhlásenie súťaže – Prívod elektriny a verejné osvetlenie IBV Oreské

Nakoľko IBV Oreské bude mať cca v januári 2018 hotové stavebné povolenie na 2. časť
rodinných domov, Obec Oreské chce vypísať verejnú súťaž na dodávateľa Elektriny
a verejného osvetlenia na IBV Oreské.
Uznesenie ObZ č. 30/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vypísanie verejnej súťaže na dodávateľa
Elektriny a verejného osvetlenia na IBV Oreské.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : do 31.1.2018

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 9 Informácia – príprava na pozemkové úpravy
Starosta obce informoval poslancov o možnosti vykonania pozemkových úprav. Pred 7 rokmi
sme už niečo riešili v tejto záležitosti, ale je to dlhodobí a taktiež finančne náročný proces.
Momentálne prišlo k situácii, že by pozemkové úpravy mohol urobiť štát, v tom prípade by
obec neplatila. Týka sa to extravilánu obce.
Úloha : Starosta bude priebežne situáciu sledovať, aby sme sa prípadne mohli do
pozemkových úprav zapojiť.

BOD 10

Rôzne

A/ Starosta obce informoval o ukončení spoločnosti Správa majetku a služieb – skrátene
SMS, s.r.o. Oreské, kde je Obec Oreské 100% podielnikom. Spoločnosť chce ukončiť činnosť
k 31.3.2018, aby sa stihli dovtedy všetky zákonné lehoty (zverejnenie a podobne). Obchod,
šenk by fungovali do tohto termínu. Všetky záväzky spoločnosti budú vysporiadané.
Pred rokom sme už ukončenie schvaľovali, ale nepodarilo sa to, preto podáva nový návrh na
ukončenie.
Uznesenie ObZ č. 31/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje ukončenie činnosti spoločnosti : Správa majetku
a služieb, – skrátene SMS, s.r.o. Oreské, Oreské 7, IČO : 46130101 ku dňu 31.03.2018.
Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : do 31.3.2018

B/ Referentka obce p. Boťánková Silvia informovala o návrhu na zvýšenie výšky réžie
v školskej jedálni pri MŠ Oreské. Réžia sa nezvyšovala už takmer 5 rokov. Réžia predstavuje
vlastne prevádzkové náklady, ako elektrinu, plyn, mzda kuchárky a podobne. Réžiu neplatia
deti, len dospelí stravníci. Návrh je zvýšenie o 5%, čo je o 0,06 € na jeden obed. Z pôvodnej
výšky 1,27 € na 1,33 €. Po prepočte je zvýšenie zhruba o 1,20 € na celý mesiac.
Uznesenie ObZ č. 32/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje od 1.1.2018 výšku réžie na výrobu jedného
hlavného jedla v Školskej jedálni pri MŠ Oreské v sume 1,33 €.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : od 1.1.2018

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

C/ Poslanec Ondrej Mikuš navrhol osadenie dopravných značiek – slepá ulica v obci, nakoľko
sa stáva, že vojde do slepej ulice napr. pri detskom ihrisku kamión a má tu potom problém
s otočením. Starosta nie je proti – pozrieme sa na to.
D/ Pán Marián Štefka sa informoval o možnosti opraviť a urobiť si na detskom ihrisku malú
rekonštrukciu sami, kto vie, ako dopadnú žiadosti z fondov. Starosta obce ho informoval, že
nakoľko obec vynaložila už náklady na vypracovanie projektu a podanie žiadosti na
rekonštrukciu tohto ihriska a máme aj dosť ďalších iných výdavkov, táto možnosť je zatiaľ
obmedzená financiami.
E/ Pán Alojz Stašek sa informoval, čo bude Obec robiť so stromami pozdĺž brehu potoka
Chvojnice. Jedná sa o 40 ročné vysoké smreky, ktoré môžu byť nebezpečné, nakoľko po
poslednej víchrici boli 2 smreky vyvrátené. Starosta obce informoval, že sme z Obce poslali
žiadosť na Chránenú krajinnú oblasť – CHKO Záhorie, aby posúdili stav týchto stromov.
Čakáme na vyjadrenie.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných už nemal nič do
rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil a poďakoval poslancom za ich
prácu vykonanú pre obec v roku 2017.

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil: Margita Štepanovská

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikuš

Výpis
z uznesenia Obecného zastupiteľstva Oreské
------------------------------------------------------------------------

Uznesenie ObZ č. 27/2017 zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo Oreské schvaľuje odstúpenie od Zmluvy o zriadení Spoločného
školského úradu Skalica k 31.12.2017.
Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : 31.12.2017

V Oreskom, 12.12. 2017

Ing. Tomáš Mikuš
Starosta obce Oreské

Výpis
z uznesenia Obecného zastupiteľstva Oreské
------------------------------------------------------------------------

Uznesenie ObZ č. 31/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje ukončenie činnosti spoločnosti : Správa majetku
a služieb, – skrátene SMS, s.r.o. Oreské, Oreské 7, IČO : 46130101 ku dňu 31.03.2018.
Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : do 31.3.2018

V Oreskom, 12.12. 2017

Ing. Tomáš Mikuš
Starosta obce Oreské

