Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
26.9.2018
..........................................
o 17.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 3/2018

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 26.9. 2018
Prítomní poslanci: Ladislav Šedivý, Ondrej Mikuš, Radoslav Bederka
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola opatrení
Zrušenie nájomnej zmluvy s SMS s.r.o.
Vklad spoločníka do SMS s.r.o.
Schválenie 3.zmeny rozpočtu obce na rok 2018
Predaj a kúpa pozemku pri kostole
Informácie o projektoch
Rôzne

Program zastupiteľstva bol schválený

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje : Radoslav Bederka
BOD 1

Kontrola opatrení

UZNESENIE 12/2018
Schválenie záverečného účtu 2017 - zrealizované
UZNESENIE 13/2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu- bolo zobrané na vedomie
UZNESENIE 14/2018
Schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia a čerpanie rezervného fondu - zrealizované
UZNESENIE 15/2018
Správa nezávislého audítora z auditu za rok 2017 – bolo zobrané na vedomie
UZNESENIE 16/2018
Schválenie 2.zmeny rozpočtu obce 2018 - zrealizované, zmena vložená do systému RIS SAM
UZNESENIE 17/2018
Schválenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov a pracovný úväzok starostu - platné

BOD 2

Zrušenie nájomnej zmluvy s SMS s.r.o.

Starosta obce informoval poslancov o tom, že firma SMS s.r.o., ktorá má v prenájme
niektoré naše priestory /Nájomná zmluva zo dňa 21.6.2017, prenájom priestorov v KD
a priestory obchodu/ chce ukončiť prenájom k 31.12.2018, nakoľko sa snažia firmu
zlikvidovať.

Uznesenie ObZ č. 18/2018 zo dňa 26.09.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 21.6.2017
so Správou majetku a služieb, skrátene SMS s.r.o. Oreské ku dňu 31.12.2018.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 31.12.2018

BOD 3

Proti : 0

Za : 3

Zdržal sa hlasovania : 0

Vklad spoločníka do spoločnosti SMS s.r.o.

Starosta navrhol vklad spoločníka do spoločnosti SMS s.r.o. v sume 2.000,- €.
Uznesenie ObZ č. 19/2018 zo dňa 26.9. 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 2000,- EUR.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : do 31.12.2018

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4 Schválenie 3. zmeny rozpočtu obce na rok 2018
Starosta obce navrhol vykonať 3.úpravu rozpočtu 2018, podľa predloženého návrhu.

Uznesenie ObZ č. 20/2018 zo dňa 26.9. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. zmenu rozpočtu 2018 rozpočtovým oparením
č. 3/2018 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 rok
2018 v EUR

1.zmena rozpočtu
na rok 2018 v EUR

2.zmena rozpočtu
na rok 2018 v EUR

3.zmena rozpočtu
na rok 2018 v EUR

Bežné príjmy

205500,00

216400,00

222542,00

236800,00

Kapitálové príjmy

100300,00

275757,00

175757,00

160100,00

Finančné operácie príjmové

0,00

1299,00

9987,00

9987,00

Príjmy spolu

305800,00

493456,00

408286,00

406887,00

Rozpočet na rok
2018 v EUR

1.zmena rozpočtu
na rok 2018 v EUR

2.zmena rozpočtu
na rok 2018 v EUR

3.zmena rozpočtu
na rok 2018 v EUR

152630,00

150680,00

164782,00

183853,00

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

130800,00

320906,00

221184,00

198714,00

Finančné operácie výdavkové

22370,00

21870,00

22320,00

24320,00

Výdavky spolu

305800,00

493456,00

408286,00

406887,00

Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : k 30.9.2018

BOD 5 Predaj a kúpa pozemku pri kostole
Starosta informoval opätovne poslancov, že rodinný dom pri kostole č.21 kúpil Mgr. Juraj
Kováč s manželkou. Uznesením č. 2/2018 zo dňa 11.4.2018 ObZ už schválilo vzájomnú kúpu
a predaj pozemkov, aby sme vyrovnali plot okolo kostola.. Nakoľko sa však zistili určité
nezrovnalosti v pozemkoch na Katastre nehnuteľností, vyhotovil pán Kováč nový
Geometrický plán a veľkosť pozemkov je iná. Obec bude od Mgr. Kováča kupovať 7 m2
a predávať budeme 6 m2. Nakoľko sa zmenili údaje - rozmery, navrhuje opätovné schválenie.
Uznesenie ObZ č. 21/2018 zo dňa 26.9.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje u zatvorenie Zámennej zmluvy na
pozemky medzi Obcou Oreské a Mgr. Jurajom Kováčom na pozemky:
a/ Obec získa pozemok pri kostole, č.parcely 217/2 v k.ú. Oreské o výmere 7 m2 od pána
Mgr. Juraja Kováča a Mgr. Martiny Kováčovej za cenu 5,- € za m2
b/ Mgr. Juraj Kováč s manž. získa pozemok pri kostole, č.parcely 177 v k.ú. Oreské o výmere
6 m2 od Obce Oreské za cenu 5,- € za m2.
Počet prítomných poslancov :3
Termín : 2018/2019
BOD 6

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Informácie o projektoch

Starosta obce informoval o aktuálnej situácii pri projektoch, na ktorých pracujeme.
Obstaranie Strojnotechnologického vybavenia zberného dvora –Skončili sme výberové
konanie. Nakoľko máme vysúťažené a projekt strojno-technologického zariadenia sme podali
na zberný dvor, musíme mať pozemky. Bude treba zakúpiť pozemky pod zberný dvor. Treba
zistiť možnosti.
Uznesenie ObZ č. 22/2018 zo dňa 26.9.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské odsúhlasuje kúpu pozemkov pod zberný dvor do
veľkosti 2000 m2 v sume max.do výšky 1,- €.
Počet prítomných poslancov :3
Termín : do 31.12.2018

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Kultúrny dom – po našom odvolaní voči nepriznaniu dotácie, si predĺžili lehotu na vyjadrenie.
Vyjadrenie však očakávame každým dňom.
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska a fitnes zóna –– žiadosť poslaná k 30.11.2017, v tomto
roku sme dokladovali na základe výzvy niektoré ďalšie doklady, čakáme na vyjadrenie.
Dúfame v kladné vyjadrenie.
Odstránenie nelegálnych skládok – žiadosť poslaná už druhýkrát k 30.11.2017, dokladovali
sme na základe výzvy niektoré ďalšie doklady, poslali sme žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia o zastavení žiadosti a čakáme na vyjadrenie.
Oprava a modernizácia studne, rozvodov vody MŠ– dostali sme dotáciu vo výške 11700,-€ na
bežné výdavky. Zakúpili sme úpravovňu vody, je objednaná, vyrába sa na mieru podľa našich
parametrov a rozborov vody. Bude napojená pre rozvod vody do celej budovy v mieste, kde
bol doteraz napojený „chlorátor“.
IBV Oreské – pracuje sa na stavebnom povolení na radovú výstavbu na pravej strane od cesty.
Ak vyjde výzva na Rozvoj obcí, budeme sa snažiť požiadať o dotáciu na cestu IBV
a chodníky IBV.
Obnova hasičskej zbrojnice – žiadosť je podaná už druhýkrát, v prvom kole sme nedostali
dotáciu. Teraz čakáme na vyjadrenie, je však veľký predpoklad, že dotáciu dostaneme. Do
konca októbra budeme vedieť.

BOD 7 Rôzne
a/ Mesiac október sa nesie v znamení Mesiaca úcty k starším. Nakoľko sme v tomto roku
nerobili ani Deň Dzedziny, chcel by starosta urobiť väčšiu akciu, ktorá by bola jednak pre
dôchodcov ale aj pre ostatných obyvateľov. Urobíme pozvánky, ktoré dostane každá
domácnosť. Bude sv.omša, vystúpia deti z MŠ Oreské v krojoch s krátkym programom,
objednáme divadlo pre deti, posedenie pre dôchodcov so zabávačom a hudbou, prednáška
k sv. Medardovi. Dôchodci dostanú večeru, pre ostatných občanov sa bude variť guláš.
Občerstvenie, koláčiky, vstup, všetko zdarma. Najpravdepodobnejší termín bude 27.10.2018.
b/ Telovýchovná jednota Oreské požiadala Obec, či by mohla z rozpočtu obce uhradiť
autobus na dopravu prípravky na futbalové zápasy, nakoľko sa deti nemajú ako dopraviť na
zápasy mimo obce do konca futbalovej sezóny. Jednalo by sa o cca 3 x odvoz /do Štefanova,
Šajdíkove Humence a Jablonice/
Uznesenie ObZ č. 23/2018 zo dňa 26.9.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské odsúhlasuje zaplatenie faktúr za dopravu detí –
futbalovej prípravky na zápasy v mesiaci október - november 2018.
Počet prítomných poslancov :3
Termín :2018

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

c/ Starosta obce informoval, že sme požiadali Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
o preplatenie nákladov, ktoré mala Obce Oreské na spolufinancovanie výstavby časti
Vodovodu, ktoré sme realizovalo v tomto roku. Jedná sa o sumu 15756,88 €.
Ďalších 160.000,- € na túto akciu sme dostali z Enviromentálneho fondu ako dotáciu.
Dostali sme odpoveď v tom zmysle, že daná investičná akcia bude prerokovaná Investičnou
komisiou BVS,a.s. Ak žiadosť prejde všetkými schvaľovacími orgánmi BVS, preplatenie by
bolo potom možné za podmienok, že uvedený majetok bude prevedený po piatich rokoch do
vlastníctva BVS, a.s. Na to, aby mohli vyplatiť sumu skôr, bude potrebné uzatvoriť Zmluvu
o budúcej kúpnej zmluve. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie a schválenie uzatvorenia
tejto zmluvy.
Uznesenie ObZ č. 24/2018 zo dňa 26.9.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. o prevode vlastníckeho práva z Obce
Oreské na BVS.a.s. Stavby:
„Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa, Senica-Radošovce/2.časť – SO 07 Vodovod
Oreské – časť z vodovodného radu“1“ od zásobného potrubia „A“ pri obci Lopašov t.j. od
šachty 4 smerom ku obci Oreské“.
Počet prítomných poslancov :3
Termín :2018

Za : 3

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: Radoslav Bederka

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš

