Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
30.09.2019
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 4/2019

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 30.09. 2019
Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Radoslav Bederka, Radoslav Kralovič,
Ladislav Šedivý, Marián Štefka, Mária Štepanovská
Hostia : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Kontrola opatrení
2. Udelenie súhlasu alebo nesúhlasu – umiestnenie stávkovej kancelárie Synot tip a.s.
v Pohostinstve Oreské
3. 2. zmena rozpočtu Obce Oreské na rok 2019
4. Kúpa pozemkov v areály bývalého PD
5. Informácie k jednotlivým projektom
6. Rôzne
Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 5
BOD 1

Za : 5

Proti :0

Zdržal sa hlasovania : 0

Určenie overovateľa zápisnice a Kontrola opatrení

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Mária Štepanovská
KONTROLA OPATRENÍ
UZNESENIE 13/2019 : Schválenie nových finančných limitov v ŠJ Oreské od 1.9.2019 zrealizované
UZNESENIE 14/2019 :Schválenie VZN 1/2019 „O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
Oreské a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Oreské“ - VZN platné
UZNESENIE 15/2019 :Schválený prenájom nebytového priestoru pánovi Marekovi Pobudovi
- nezrealizované
UZNESENIE 16/2019 :Schválené zakúpenie daru starostovi obce - zrealizované
UZNESENIE 17/2019 : Schválené podanie žiadosti a spoluúčasť k projektu „ Rekonštrukcia
kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov
energie. „ – žiadosť podaná (v súčasnosti prebieha dopĺňanie žiadosti na základe výzvy)

BOD 2

Stávková kancelária Synot tip a.s.

Starosta informoval poslancov, že stávková Kancelária Synot tip a.s. opäť požiadala Obec
Oreské o vydanie súhlasu alebo nesúhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie v priestoroch
pohostinstva v našej obci. Poslanci boli oboznámení s terminálom a podmienkami.

Uznesenie ObZ č. 18/2019 zo dňa 30,09. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské neschvaľuje umiestnenie stávkovej kancelárie –
stávkového terminálu firmy SYNOT TIP, a.s. v Obci Oreské.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : ihneď
BOD 3

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

2. zmena rozpočtu obce na rok 2019

Starosta obce navrhol poslancov vykonať druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2019 podľa
priloženého návrhu.
Uznesenie ObZ č. 19/2019 zo dňa 30,09. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 2. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2019
rozpočtovým oparením č. 1/2019 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
2019 v EUR

rok

1.zmena rozpočtu na
rok 2019 v EUR

2.zmena rozpočtu na
rok 2019 v EUR

208 673,00

226454,00

231654,00

16 257,00

17257,00

17257,00

2 000,00

10529,00

10529,00

226 930,00

254240,00

259440,00

Rozpočet na rok
2019 v EUR

1.zmena rozpočtu na
rok 2019 v EUR

2.zmena rozpočtu na
rok 2019 v EUR

161 570,00

190000,00

203472,00

Kapitálové výdavky

45 990,00

44870,00

36598,00

Finančné operácie výdavkové

19 370,00

19370,00

19370,00

226 930,00

254240,00

259440,00

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : k 30.9.2019

BOD 4

Kúpa pozemkov v areály bývalého PD

Starosta informoval poslancov : Cesta, ktorá vedie do areálu bývalého PD, ktorá v podstate
ani neexistuje, oficiálne končí pre obec na úrovni hasičskej zbrojnice. My ako verejný sektor
sa môžeme prihlásiť k ceste cez PD (cesta vybudovaná pred 75 rokom.) a dostala by ju obce
do majetku. Podmienkou však je, aby v tom areály pri ceste vlastnila obce nejaký pozemok.
Cez pozemkové úpravy sa tento potom vymení za cestu. Starosta si berie za úlohu zistiť, ktoré
pozemky by boli vhodné a možné odkúpiť. Potom by sme schvaľovali kúpu pozemkov.

BOD 5
-

Informácie k jednotlivým projektom
Dotácia z TTSK na športové aktivity žiakov vo výške 500,- € - čerpanie sa rieši
Dotácia z TTSK na kultúrne a umelecké aktivity vo výške 500,- € - čerpanie sa rieši
Obnova hasičskej zbrojnice – dotácia vyčerpané, pracujeme na vyúčtovaní
Dotácia z Úradu vlády SR vo výške 8000,- €, podpisovali sme zmluvu, je na ÚV na
podpise, v priebehu októbra by mali prísť dotácia
Rekonštrukcia kúrenia KD a OcÚ Oreské – podali sme žiadosť o dotáciu
Dotácia z Ministerstva vnútra na reštaurovanie pomníka padlých vo výške 2800,- €
reštaurovanie už bude takmer hotové a dotácia vyčerpaná
IBV verejné osvetlenie, vznikol tam problém, pozemky pod transformátorom nie sú
vysporiadané, tak je problém s pripojením, bude sa to riešť
Zberné stojisko (Strojno-technologické vybavenie ZD) – ideme opäť podať žiadosť,
ale v nižšej sume – pracuje sa na tom.
Rekonštrukcia športového areálu – spracovali sme projekt, ktorý zahŕňa závlahy,
chodníky, lavičky, zábradlie, zateplenie kabín a pod. v areály ihriska FK Oreské.
Slovenský futbalový zväz dáva dotáciu na tieto účely, podali sme žiadosť.
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie podanej žiadosti o dotáciu.

Uznesenie ObZ č. 20/2019 zo dňa 30,09. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje podanú žiadosť na Slovenský futbalový zväz
o dotáciu k projektu „Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských
šatní“. Výška nákladov projektu : 83473,55 Eur.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : BOD 6

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne

A/ Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 Obce Oreské a SMS, s.r.o. k 31.12.2018, je
poskytnutá k nahliadnutiu pre obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie ObZ č. 21/2019 zo dňa 30.09.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď

B/ Opatrovateľská služba. Starosta informoval o tom, že je možnosť požiadať o poskytnutie
finančného príspevku na mzdy na opatrovateľskú službu v obci. Kedysi sme mali
opatrovateľskú službu, starosta uvažuje s jej obnovením. Chceli by sme dať k 15.11.2019
(druhé kolo) žiadosť o dotáciu na opatrovateľku /opatrovateľky/, ktoré by vykonávali v obci
terénnu opatrovateľskú službu. Ďalšie konkrétne podmienky tejto služby budú stanovené
neskôr.

Uznesenie ObZ č. 22/2019 zo dňa 30,09. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje :
a) Zaevidovanie Obce Oreské ako poskytovateľa sociálnej služby – opatrovateľská
služba
b) Podanie žiadosti do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : ihneď

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

C/ „Krajinotvorba“ Starosta obce navrhuje, či by sme dali vypracovať projekt – jednoduchú
štúdiu výsadby stromov v našej obci. Má už predbežne dohodnutých kompetentných
odborníkov. Začali by sme v predzáhradkách na hlavnej ulici, kam by sme nakúpili stromy
a občania by sa o ne starali. Samozrejme by sme informovali občanov a zámeroch výsadby
a ďalších postupoch.
Uznesenie ObZ č. 23/2019 zo dňa 30,09. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje vypracovanie štúdie budúcej výsadby stromov
a zelene v Obci Oreské a výsadbu stromov a zelene.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : ihneď

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

D/ Starosta obce informoval o možnosti získania dotácie v rámci výzvy na predkladanie
žiadosti o NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z
Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Ide o zamerenia výzvy 309072001 - 7.2 Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Kód výzvy:
MAS_083/7.2/2, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou. Maximálna výška oprávnených výdavkov je
29.555,55 EUR a 10% je spolufinancovanie.
Starosta obce informoval, že projektová dokumentácia na vybudovanie chodníkov je už
hotová a taktiež aj stavebné povolenie, preto vidí príležitosť v podaní žiadosti o NFP
prostredníctvom tejto výzvy v mesiaci november 2019. Rozpočet pre tento projekt vychádza
na 33 273,29 EUR s DPH.
Uznesenie ObZ č. 24/2019 zo dňa 30,09. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje financovanie prípadné dofinancovanie
projektu „ IBV Oreské - chodníky“ v rámci výzvy č. MAS _012/7.2/2 na predkladanie Žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou s názvom „ Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) a schvaľuje žiadosť
o nenávratný finančný príspevok s názvom „ IBV Oreské - chodníky“ v rámci výzvy č. MAS
_012/7.2/2 na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom „ Tvoríme
spoločne tvár nášho územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora

na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo
Bratislavský kraj).
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2019-2020

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

E/ Autobusová zastávka – starosta informoval, ako sme ďaleko s búdkou na autobusovej
zastávke. Pán Stanislav Regásek pracuje na drevených častiach, je to veľmi zdĺhavé, zháňali
sa staré trámy zo starej stodoly. Ak sa bude dariť, tento rok s to dokončí.
F/ Pán Ondrej Mikuš, veliteľ DHZ Oreské, poďakoval oficiálne obci za pomoc pri
organizovaní a financovaní osláv 90. výročia založenia DHZ.
G/ V rámci mesiaca október – mesiac úcty k starším, by sme mali opäť urobiť buď
posedenie pre dôchodcov, alebo výlet. Poslanci sa dohodli, že sa zorganizuje jednodňový
výlet na Skalku pri Trenčíne s prehliadkou kláštora a svätou omšou. Bude nasledovať obed
v Trenčíne a degustácia vín v Blatničke na Morave. Výlet si zobrali zabezpečiť poslanci
Štepanovská Mária a Štefka Marián.
H/ Návšteva v Švajčiarsku. Nakoľka sa naša návšteva v septembri 2019 v Herzogenbuchsee
neuskutočnila, z dôvodu nevyhovujúceho termínu, návšteva sa predbežne odkladá na máj –
jún 2020. Pán Horváth Peter doručil naše ospravedlnenie.

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

