Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
14.02.2019
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 1/2019

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 14.02. 2019
Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Radoslav Bederka, Štepanovská Mária,
Královič Radoslav, Šedivý Ladislav, Hostia : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Určenie overovateľa zápisnice a Kontrola opatrení
2. Fašiangová zabíjačka a Fašang
3. Den Dzedziny
4. Rôzne
Program zastupiteľstva bol schválený
BOD 1

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Určenie overovateľa zápisnice a Kontrola opatrení

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Mária Štepanovská
KONTROLA OPATRENÍ:
UZNESENIE 25/2018
Správa audítora k KÚZ – zobrané na vedomie
UZNESENIE 26/2018
Schválený rozpočet na rok 2019 a zobraný na vedomie rozpočet na 2020-2021 – platné,
zverejnené
UZNESENIE 27/2018
Schválenie 4.zmeny rozpočtu obce 2018 - zrealizované, zmena vložená do systému RIS SAM
k 31.12.2018
UZNESENIE 28/2018
Schválené VZN č. 1/2018 o ostatných miestnych daniach – VZN platné
UZNESENIE 29/2018
Schválené VZN č. 2/2018 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – VZN platné
UZNESENIE 30/2018
Umiestnenie stávkovej kancelárie v obci Oreské - zamietnuté
UZNESENIE 31/2018
Schválená dotácia z rozpočtu obce pre FC Oreské, vo výške 500,- €. - platné
UZNESENIE 32/2018
Vzdanie sa odmeny poslancov - platné

UZNESENIE 33/2018
Zrušenie vkladu spoločníka do SMS s.r.o. vo výške 4500,- € - zrealizované

BOD 2

Fašiangová zabíjačka a Fašang

Starosta a poslanci riešili kultúrnu akciu „Obecná zabijačka“. Stanovil sa termín : v piatok 1.
marca 2019 sa bude od rána za Kultúrnym domom „zabíjať“- rozrábať mäso a chystať
výrobky. Hotové polovičky budú kúpené z PD Radošovce. Pán Viktor Mikúš si zobral na
starosť zabezpečenie potrebných vecí /koryto, stoly, kotliny, mašinky, koreniny, chlapov
a podobne.../ Obecný úrad zabezpečí ostatné /pivo, minerálky, občerstvenie, suroviny
k druhému dňu, propagáciu a podobne/.
V sobotu 2.marca 2019 sa bude robiť posedenie v KD pre občanom s predajom zabíjačkových
špecialít. K posedeniu bude hrať hudobná kapela /prisľúbili prísť a hrať Oreskí muzikanti/.
Na stoloch budú zadarmo smažené šišky, teplý čaj, voda.

BOD 3 Deň Dzedziny
Každoročne sa snažíme zorganizovať kultúrne podujatie Den Dzedziny, býva to v júni,
prípadne začiatkom júla. Nakoľko tento rok oslavuje dobrovoľný hasičský zbor v Oreskom 90
výročie založenia, starosta sa dohodol s veliteľom DHZ Ondrejom Mikušom, že tieto dve
akcie sa spoja. Termín sa stanovil na sobotu 10.augusta 2019. Doobeda si budú riešiť hasiči
/sv.omša, kladenie vencov na cintoríne, posvätenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice, obed
pre hasičov v KD/. Odpoludnia bude pokračovať za Kultúrnym domom Den dzedziny, Obec
zabezpečí hudbu a ďalšie sprievodné akcie /stánky s občertvením, skákací hrad pre deti
a pod./, DHZ zabezpečí ukážku techniky, prípadne ukážku hasenia.

BOD 4 Rôzne
A/ Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Oreské 2018-2022. Starosta obce
informoval o povinnosti obcí, mať schválený Komunitný plán sociálnych služieb obce od
roku 2018. Plán sme vypracovali a dáva sa na schválenie.

Uznesenie ObZ č. 1/2019 zo dňa 14.02.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje : Komunitný plán sociálnych služieb obce
Oreské 2018-2022.
Počet prítomných poslancov : 4

Za : 4

Proti :0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď

B/ Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť o dotáciu /výzva SIEA 4.11
OPKZP-P04-SC411-2018-41/ Jedná sa výzvu, v ktorej by sme riešili Rekonštrukciu kúrenia

Kultúrneho domu s využitím obnoviteľných zdrojov energie ,kde súčasné kúrenie na plyn
/staré plynové gamatky/ by sa prerobilo na iné, pravdepodobne na kúrenie s využitím
tepelného čerpadla voda-vzduch. Predpokladaná výška projektu je 178.200,- EUR.
Spolufinancovanie obce je 5%.
Uznesenie ObZ č. 2/2019 zo dňa 14.02.2019
Obecné zastupiteľstvo Oreské schvaľuje :
a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve SIEA 4.11 OPKZP-P04SC411-2018-41 ; Názov projektu : Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu
a kultúrneho domu v obci Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energie
b) schvaľuje k tejto výzve 5% spoluúčasť z rozpočtu obce vo výške 8910,- €
z navrhovaného rozpočtu projektu 178.200,- €.
Počet prítomných poslancov : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : 2019
C/ Starosta informoval, že jednáme s MAS Záhorie, cez ktoré budeme žiadať peniaze na cestu
IBV Oreské. V najbližšej dobe sa bude súťažiť dodávateľ na cestu.

D/ Poslanec Radoslav Bederka sa informoval o tom, v akom časovom horizonte by mala byť
hotová búdka na autobusovej zastávke, nakoľko už dlhú dobu sme bez čakárne, kde by sa ľudia
skryli pre dažďom. Starosta informoval, že odhadom apríl- máj tohto roku bude búdka hotová.

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

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil: Mária Štepanovská

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš

