Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
11.4.2018
..........................................
o 17.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 1/2018

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 11.04. 2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
Kontrola opatrení
Vklad spoločníka do SMS s.r.o. v roku 2018
Odsúhlasenie predaja a kúpy pozemkov, za účelom vyrovnania pozemku pri kostole
Správa hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2018
Informácie k projektom (Rekonštrukcia KD, Úprava vzhľadu verejného priestranstva,
Chodníky IBV, Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Rekonštrukcia –hasičská
zbrojnica, Odstránenie nelegálnych skládok, cesta IBV Oreské, Rekonštrukcia vody
v MŠ, Strojnotechnologické zariadenie na zberný dvor )
6. Vyhlásenie súťaže na Obnovu Hasičskej zbrojnice
7. Vyhlásenie súťaže na „Oprava a modernizácia studne, rozvodov vody MŠ“
8. Oznámenie o priznaní dotácie z Enviromentálneho fondu a schválenie
spolufinancovania projektu „Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa“
9. Schválenie spolufinancovania projektu „Obstaranie strojno-technologického
vybavenia zberného dvora“
10. Schválenie zobratia úveru na vybudovanie cesty na IBV Oreské
11. Prvá úprava rozpočtu obce na rok 2018
12. Riešenie prenajímania priestorov na ihrisku
13. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.

Program zastupiteľstva bol schválený

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje : Ondrej Mikuš
BOD 1

Kontrola opatrení

UZNESENIE 25/2017
4 zmena rozpočtu obce – vykonané, vložené do zberu údajov RIS SAM ,uzatvorený rok 2017
UZNESENIE 26/2017
Schválenie rozpočtu na rok 2018 - vykonané, vložené do zberu údajov RIS SAM
UZNESENIE 27/2017
Odstúpenie od Zmluvy o zriadení Spoločného školského úradu – zaslané uznesenie
UZNESENIE 28/2017
Správa nezávislého auditora o overení konsolidovanej ÚZ – bolo zobrané na vedomie
UZNESENIE 29/2017
Dodatok č. 1 k VZN o dotáciách z rozpočtu obce - VZN je platné
UZNESENIE 30/2017
Vypísanie verejnej súťaže na dodávateľa Elektriny a VO na IBV

UZNESENIE 31/2017
Ukončenie činnosti správa majetku a služieb, s.r.o. k 31.3.2018 – zatiaľ neukončené
UZNESENIE 32/2017
Zvýšenie réžie v školskej jedálni od 1.1.2018 - zrealizované

BOD 2

Vklad spoločníka do spoločnosti SMS s.r.o.

Starosta obce informoval, že v mesiaci február sa urobil aj prepis úhrad plynu z SMS s.r.o. na
Obec Oreské. Posledné výdavky, ktoré mali na Obec vyčíslili v sume 2500,- €. Navrhol vklad
spoločníka do spoločnosti SMS s.r.o. v sume 2.500,- €.
Uznesenie ObZ č. 1/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje rozhodnutie jediného spoločníka
o finančnom vklade do spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o. – skrátenie SMS, s.r.o.
Oreské vo výške 2500,- EUR.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : rok 2018
BOD 3

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Odsúhlasenie predaja a kúpi pozemkov pri kostole

Starosta informoval poslancov, že rodinný dom pri kostole č. kúpil Mgr. Juraj Kováč
s manželkou a chcú ho zbúrať a postaviť tam nový dom. Pri tejto príležitosti im starosta obce
navrhol vzájomnú kúpu a predaj pozemkov tak, aby sa pozemok okolo kostola trochu
vyrovnal, aby zanikli odskoky, ktoré sú momentálne vytvorené za kostolom. Pán kováč
súhlasí. Jedná sa o vzájomnú kúpu a predaj pozemkov o veľkosti 21m2. Predaj za 5,- € za m2.
Geometrický plán bude vyhotovený.
Uznesenie ObZ č. 2/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje :
a/ kúpu pozemku pri kostole, č.parcely 217/2 v k.ú. Oreské o výmere 21m2 od pána Mgr.
Juraja Kováča a Mgr. Martiny Kováčovej za cenu 5,- € za m2
b/ predaj pozemku pri kostole, č.parcely 177/6 v k.ú. Oreské o výmere 21m2 pánovi Mgr.
Jurajovi Kováčovi a Mgr. Martine Kováčovej za cenu 5,- € za m2
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2018
BOD 4

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Správa hlavnej kontrolórky

Hlavná kontrolórka Ing. Jana Ilčíková podala správu za 2.štvrťrok 2017 a predniesla Plán
kontrolnej činnosti na rok 2018.

Uznesenie ObZ č. 3/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky za
2.štvrťrok 2017 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2018.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2018
BOD 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Informácie k projektom

Starosta obce informoval o aktuálnej situácii pri projektoch, na ktorých pracujeme.
Kultúrny dom – dokladanie, podávanie žiadosti je už ukončené, zatiaľ stále čakáme na
oficiálne konečné vyjadrenie, či nám peniaze poskytnú.
Úprava vzhľadu verejného priestranstva – dokladovanie a, podávanie žiadosti je už ukončené,
zatiaľ ešte vraj projekty nehodnotili.
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska a fitnes zóna – žiadosť poslaná k 30.11.2017, podľa
informácií ešte projekty nehodnotili.
Odstránenie nelegálnych skládok – žiadosť poslaná už druhýkrát k 30.11.2017, podľa
informácií ešte projekty nehodnotili.
Oprava a modernizácia studne, rozvodov vody MŠ– poslaná žiadosť na Ministerstvo financií
– ešte je to v hodnotení
Obstaranie Strojnotechnologického vybavenia zberného dvora – vypracováva sa žiadosť
a robí sa prieskum trhu na verejné obstarávanie. V tomto projekte sa žiada traktor
s príslušenstvom, stroj na stavebnú suť, odpadkové koše a nádoby.
Obnova hasičskej zbrojnice – žiadosť je podaná už druhýkrát, v prvom kole sme nedostali
dotáciu. Teraz čakáme na hodnotenie.
Kroje pre obec – pracujeme na žiadosti, ktorou chceme požiadať Trnavský samosprávny kraj
o dotáciu na kroje.

BOD 6

Vyhlásenie súťaže na projekt „Obnovu hasičskej zbrojnice“

Nakoľko máme podanú žiadosť na Obnovu hasičskej zbrojnice, chceme sa prichystať, keby
sme dotáciu dostali a vyhlásiť súťaž na dodávateľa.
Taktiež spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu obce je vo výške 5%, čo predstavuje
sumu 1460,44 €.
Uznesenie ObZ č. 4/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje :
a/ vyhlásenie súťaže na dodávateľa na projekt „Obnova hasičskej zbrojnice“
b/ spolufinancovanie projektu „Obnova hasičskej zbrojnice“ vo výške 5% nákladov, teda
v sume minimálne 1461,- €.

Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2018
BOD 7

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Vyhlásenie súťaže „Oprava a modernizácia studne, rozvodov vody v MŠ“

Nakoľko máme podanú žiadosť na Ministerstve financií, chceme sa prichystať, keby sme
dotáciu dostali a vyhlásiť súťaž na dodávateľa.
Taktiež spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu obce je vo výške 5%, čo predstavuje
sumu 1300,- €.
Uznesenie ObZ č. 5/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje :
a/ vyhlásenie súťaže na dodávateľa k projektu „Oprava a modernizácia studne, rozvodov vody
v MŠ“
b/ spolufinancovanie projektu „Oprava a modernizácia studne, rozvodov vody v MŠ“ vo
výške 5% nákladov, teda v sume minimálne 1300,- €.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2018

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 8 Priznanie dotácie z Enviromentálneho fondu
Starosta obce informoval, že sme dostali dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške
160.000,- € na projekt Vodovod Oreské k stavbe „Senica-Holíč, prepojenie vodovodu
2.etapa“. Jedná sa o to, že táto dotácia rieši napojenie sa na vodovod, ktorý ide pri Lopašove
smerom na Senicu a vybudovanie časti vedenia vodovodu smerom k Obci Oreské v dĺžke 452
m. Tým sa vodovod trochu priblíži k obci.
Spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu obce je vo výške predstavuje sumu 15757,- €.
Uznesenie ObZ č. 6/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje spolufinancovanie stavby Vodovod
Oreské k projektu „Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa, Senica-Radošovce“, „SenicaHolíč, prepojenie vodovodu 2.etapa – 2.časť“ vo výške 15757,- €.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2018

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 9 Schválenie spolufinancovania projektu „Obstaranie strojno-technologického
vybavenia zberného dvora“
Ako už starosta informoval. Vypracovávame žiadosť a robí sa prieskum trhu na verejné
obstarávanie. V tomto projekte sa žiada traktor s príslušenstvom, stroj na stavebnú suť,
odpadkové koše a nádoby. Spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu obce je vo výške
predstavuje sumu 18.888,60 €
.

Uznesenie ObZ č. 7/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „obstaranie strojnotechnologického vybavenia zberného dvora – obec Oreské“ realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku výzvy: OKPZP-PO1SC111-2017-33, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce:
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFGP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a to vo výške spolufinancovania 5%
v sume 18888,60 €
- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2018

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 10 Schválenie zobratia úveru
Starosta sa rozhodol že tento bod zatiaľ nebudeme riešiť, zberáme ponuky na úver,
financovali by sme v budúcnosti z úveru výstavbu cesty na IBV Oreské.

BOD 11 Prvá úprava rozpočtu Obce na rok 2018
Starosta obce navrhol vykonať 1.úpravu rozpočtu 2018, podľa predloženého návrhu.
Uznesenie ObZ č. 8/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 1. zmenu rozpočtu 2018 rozpočtovým oparením
č. 1/2018 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.
Rozpočet na
2018 v EUR

rok

1.zmena rozpočtu na
rok 2018 v EUR

Bežné príjmy

205500,00

216400,00

Kapitálové príjmy

100300,00

275757,00

Finančné operácie príjmové

0,00

1299,00

Príjmy spolu

305800,00

493456,00

Rozpočet na rok
2018 v EUR

1.zmena rozpočtu na
rok 2018 v EUR

Bežné výdavky

152630,00

150680,00

Kapitálové výdavky

130800,00

320906,00

Finančné operácie výdavkové

22370,00

21870,00

Výdavky spolu

305800,00

493456,00

Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : k 30.4.2018

BOD 12 Riešenie prenajímania priestorov na ihrisku
Starosta obce predniesol návrh ohľadom prenajímania priestorov /šenk/ na ihrisku. Nakoľko
si v poslednej dobe mládež ale aj iní občania začali častejšie zapožičiavať tento priestor na
rôzne účely /oslavy, Silvester a podobne/ a nakoľko tento priestor nespĺňa určité náležitosti, či
už hygienické alebo požiarne bezpečnostné, navrhuje s účinnosťou od 1.5.2018 tento priestor
neprenajímať občanom. Slúžil by zatiaľ športovcom, kde by počas futbalových zápasov bol
výčap. Do budúcnosti by sme sa pokúsili tento priestor dať do poriadku, opraviť ho, prípadne
tam zriadiť malú telocvičňu –fitko.
Uznesenie ObZ č. 9/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje :
a/ uzavretie zmluvy s FC Oreské na prenájom priestoru na ihrisku
b/ neprenajímanie priestoru na ihrisku občanom
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : priebežne 2018

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 13 Rôzne
Schválenie predaja pozemkov IBV Oreské – 2.časť
Dna 29.12.2017 sa uskutočnilo otváranie obálok uzatvorenej verejnej obchodnej súťaže na
predaj pozemkov v lokalite IBV Oreské - radová výstavba. Do tejto súťaže sa prihlásila
spoločnosť REMI, s.r.o., so sídlom Kráľovská 7, 909 01 Skalica. Táto spoločnosť splnila
všetky požadované podmienky, ktoré boli uvedené v súťažných podkladoch a na základe
členov komisie bola vyhodnotená ako výherná spoločnosť. Starosta obce žiada zastupiteľstvo
obce o schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy s výhernou spoločnosťou za kúpnu cenu
61 602,90 eur.
Uznesenie ObZ č. 10/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod pozemkov v lokalite
IBV Oreské - radová výstavba so spoločnosťou REMI, s.r.o. so sídlom Kráľovská 7, 909 01
Skalica za celkovú kúpnu cenu 61 602, 90 EUR, v dvoch etapách :
- Zmluva na kúpnu cenu 32 433,40 EUR
- Zmluva na kúpnu cenu 29 169,50 EUR
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2018

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Schválenie prenájmu sociálneho bytu
Starosta obce informoval o žiadosti, ktorú doručil pán Miroslav Čech na prenájom bytu. Jedná
sa o sociálny byt, ktorý sme budovali počas roka 2017 z nebytových priestorov Materskej
školy /bývalá knižnica/. Mal záujem o bývanie od 1.6.2018. Zatiaľ je tento byt prázdny,
chýbajú posledné úpravy. Pán Čech je momentálne v OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod
Znievom.
Uznesenie ObZ č. 11/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu pánovi Miroslavovi Čechovi od 1.6.2018
a výšku mesačného celkového nájomného stanovuje na 105,- €.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : od 1.6. 2018

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných už nemal nič do
rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil: Ondrej Mikuš

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš

Výpis z uznesenia
Obecného zastupiteľstva Oreské

Uznesenie ObZ č. 1/2018 zo dňa 11.4.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje rozhodnutie jediného spoločníka
o finančnom vklade do spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o. – skrátenie SMS, s.r.o.
Oreské vo výške 2500,- EUR.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : rok 2018

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

V Oreskom, 11.4.2018

Ing. Tomáš Mikúš
Starosta obce Oreské

