Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
13.12. 2019
..........................................
o 17.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 5/2019

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 13.12. 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. 3. zmena rozpočtu Obce Oreské na rok 2019
3. Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2020-2022
4. Schválenie VZN 2/2019 o dani z nehnuteľností
5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
6. Informácie k projektom
7. 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 :Radoslav Kralovič
KONTROLA OPATRENÍ
UZNESENIE 18/2019 - neschválené umiestnenie stávkovej kancelárie – stávkového
terminálu firmy SYNOT TIP, a.s. v Obci Oreské - platné
UZNESENIE 19/2019 - Schválenie 2. zmeny rozpočtu Obce Oreské na rok 2019 –
zrealizované, vložené do systému RIS SAM
UZNESENIE 20/2019 - schválené podanie žiadosti na Slovenský futbalový zväz o dotáciu k
projektu „Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní“. –
žiadosť podaná a už aj sme dostali odpoveď o schválení
UZNESENIE 21/2019 - zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018. - platné
UZNESENIE 22/2019 - schválené
a) Zaevidovanie Obce Oreské ako poskytovateľa sociálnej služby – opatrovateľská
služba
b) Podanie žiadosti do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Pracuje sa na žiadosti
UZNESENIE 23/2019 - schválené vypracovanie štúdie budúcej výsadby stromov a zelene
v Obci Oreské a výsadbu stromov a zelene. – zatiaľ nie je štúdia

UZNESENIE 24/2019 - schválené financovanie, prípadné dofinancovanie projektu „ IBV
Oreské - chodníky“ v rámci výzvy č. MAS _012/7.2/2 - pracuje sa na podaní žiadosti

BOD 2

3. zmena rozpočtu obce Oreské

Starosta obce navrhol poslancov vykonať tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2019 podľa
priloženého návrhu.
Uznesenie ObZ č. 25/2019 zo dňa 13.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2019
rozpočtovým oparením č. 3/2019 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 rok
2019 v EUR

1.zmena rozpočtu
na rok 2019 v EUR

2.zmena rozpočtu
na rok 2019 v EUR

3.zmena rozpočtu
na rok 2019 v EUR

208 673,00

226454,00

231654,00

237081,00

16 257,00

17257,00

17257,00

9500,00

2 000,00

10529,00

10529,00

10529,00

226 930,00

254240,00

259440,00

257110,00

Rozpočet na rok
2019 v EUR

1.zmena rozpočtu
na rok 2019 v EUR

2.zmena rozpočtu
na rok 2019 v EUR

3.zmena rozpočtu
na rok 2019 v EUR

161 570,00

190000,00

203472,00

209604,00

Kapitálové výdavky

45 990,00

44870,00

36598,00

17606,00

Finančné operácie výdavkové

19 370,00

19370,00

19370,00

20000,00

226 930,00

254240,00

259440,00

247210,00

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 31.12.2019

BOD 3 Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2020-2022
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2020 a zároveň
predstavil viacročný rozpočet 2021 – 2022, (príloha č. 1 – Návrh rozpočtu na obdobie 20212022).

Uznesenie ObZ č. 26/2019 zo dňa 13. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2020:

Rozpočet na
rok 2020
v€
Príjmy spolu

241580,00

Bežné príjmy

213323,00

Kapitálové príjmy

16257,00

Finančné operácie príjmové

12000,00

Výdavky spolu

239080,00

Bežné výdavky

160823,00

Kapitálové výdavky

58057,00

Finančné operácie výdavkové

20200,00

Hospodárenie obce

2500,00

b) berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2021 – 2022,
podľa prílohy:
Rozpočet na
rok 2021

Rozpočet na
rok 2022

v€

v€

Príjmy spolu

220823,00

221923,00

Bežné príjmy

216323,00

217423,00

Kapitálové príjmy

500,00

500,00

Finančné operácie príjmové

4000,00

4000,00

Výdavky spolu

205823,00

202923,00

Bežné výdavky

174823,00

181623,00

Kapitálové výdavky

10500,00

500,00

Finančné operácie výdavkové

20500,00

20800,00

Hospodárenie obce

15000,00

19000,00

Počet prítomných poslancov : 5
Termín : roky 2020-2022

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4 Schválenie VZN 2/2019 o dani z nehnuteľností
Starosta obce informoval o návrhu zvýšenia daní z nehnuteľností od roku 2020. Dôvodom je
avizované znižovanie príjmov podielových daní obciam od štátu v roku 2020. Obce a mestá
SR zareagovali na tento fakt zvýšením daní z nehnuteľností. Máme prehľad o výške daní
v jednotlivých obciach a mestách okresu Skalica, ktorý vypracoval starosta obce Koválovec,
pán Patrik Renováček. Naša Obec sa nachádza s väčšinou daní v dolnej polovici tabuľky.
Taktiež návrh na zvýšenie, ktorý predkladáme, nie je zásadný, zvýšenie je cca o 7%.
Jednotlivé výšky sú v návrhu VZN, ktorý poslanci dostali s pozvánkou na zastupiteľstvo
k preštudovaniu.
Uznesenie ObZ č. 27/2019 zo dňa 13.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské
č. 2/2019 o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 1.1.2020.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín :od 1.1.2020

BOD 5

Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Starosta obce informoval o návrhu Dodatku č. 1 k VZN o odpadoch, kde sa zvyšuje poplatok
za vývoz tuhého komunálneho odpadu. Dôvodom je zvyšovanie poplatkov za vývoz odpadov,
ak aj za skládkovanie odpadov, ktoré platíme firme Vepos-Skalica s.r.o. Náklady na odvoz
odpadov sa neustále zvyšujú. Napriek tomu, že sa snažíme čo najviac separovať a odvážame
separovaný odpad zdarma, aj tak neklesá počet vyvážaných popolníc. Návrh na zvýšenie
obsahuje poplatok vo výške 20,- € na osobu na rok.
Uznesenie ObZ č. 28/2019 zo dňa 13.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Oreské č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou od 1.1.2020.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Termín :od 1.1.2020

BOD 6

Informácie k jednotlivým projektom

Starosta podal informácie k jednotlivým rozbehnutým projektom:

Zdržal sa hlasovania : 0

-

-

-

-

BOD 4

IBV ORESKE – VO – momentálne sa robí na zameraní VO a prepracovaniu
projektovej dokumentácie, keďže káble VO išli iným smerom než bola pôvodná
dokumentácia. Následne bude podaná žiadosť na dodatočné stavebné povolenie aj
s kolaudáciou. Verejné obstarávanie už prebehlo, kde firma REMI zvíťazila
v hodnote 10 434,34 EUR bez DPH.
Rekonštrukcia kúrenia OcU a KD v obci Oreské s využitím obnoviteľných
zdrojov energie – žiadosť bola podaná 08/2019 v hodnote 178 200 EUR, kde
požadovaná výška je 169 290 EUR. Podané cez SIEA. Tento rok už nebude
vyjadrenie o úspešnosti, očakáva sa až jar 2020, po nastúpení novej vlády.
SFZ – schválená dotácia na 10tis. EUR, momentálne vyplňujeme dotazník, ktorý
je potrebný, aby mohli vypracovať zmluvu.
Chodniky IBV– podaná žiadost cez MAS na čiastku 29556,00 EUR, kde
realizácia by mala byt 06/2020.
Vsakovací subjekt a dažďová kanalizácia IBV – podané znovu žiadosti
k vyjadreniam, nakoľko bolo predchádzajúce vyjadrenie už po právoplatnosti.
Budúci rok bude vyhlásená ďalšia výzva, dovtedy bude aj povolenie a bude sa
podávať nová žiadosť.
Detské ihrisko – zmluva už podpísaná, peniaze 8000,- € sú na učte obce
a momentálne 2.12.2019 bolo ukončené verejné obstarávanie.
Opatrovateľská služba – musí sa pripraviť zmluva s dôchodcami, kde sa musia
uviesť dni a hodiny, koľko s nimi má opatrovateľka stráviť a následne sa môže
podať žiadosť. Ostatné náležitosti k žiadostiam sú..

Rôzne

A/ Starosta informoval, že Futbalový klub žiada obec o dotáciu na rok 2020 vo výške 1000,€ na zabezpečenie – vybavenie a dopravu pre futbalistov žiakov U15.
Uznesenie ObZ č. 29/2019 zo dňa 13.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na rok 2020 poskytnutie dotácie vo výške
1000,- Eur žiadateľovi : Futbalový klub Oreské, 908 63 Oreské 7, IČO : 31870911.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : 2020

B/ Starosta informoval, že občianske združenie Orešinka o.z. žiada obec o dotáciu na rok
2020 vo výške 1000,- € na zabezpečenie športovo-spoločenskej akcie „ Športový deň detí.
Uznesenie ObZ č. 30/2019 zo dňa 13.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na rok 2020 poskytnutie dotácie vo výške
1000,- Eur žiadateľovi : OREŠINKA o.z., 908 63 Oreské 105, IČO : 52098630.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2020

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

C/ Starosta informoval, že pracujeme opäť na podaní projektu „Prepojenie vodovodu“, ktoré
s bude teraz v decembri podávať. Požiadal poslancov o schválenie so začatím výberového
konania na dodávateľa.
Uznesenie ObZ č. 31/2019 zo dňa 13.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uskutočnenie výberového konania na dodávateľa
zákazky : „Senica-Holíč, prepojenie vodovodu, 2.etapa, 2. časť SO 07 Vodovod Oreské“
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď
D/ Starosta informoval poslancov, že so starostami okolitých obcí (Radošovce, Lopašov)
zatiaľ nezáväzne, ale riešia možnosť spoločného riešenia odpadov, separácie. Obce by si
zobrali podiely v SMS s.r.o. Na bývalom PD v Chropove je voľná hala, ktorú by dali PD
k dispozícii, kde by sa zvážal a triedil separovaný odpad. Je to zatiaľ len v počiatočnom štádiu
vzájomných rozhovorov.
E/ Na minulom zasadnutí ObZ v septembri informoval starosta o situácii v areály bývalého
PD v Oreskom. Obec by si mala začať s výkupom, aby v areály vlastnila nejaké pozemky.
Požiadal o prijatie uznesenia.
Uznesenie ObZ č. 33/2019 zo dňa 13.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nákup pozemkov od rôznych vlastníkov v k.ú.
Oreské v „Areály bývalého Poľnohospodárskeho družstva“ za cenu obvyklú pre intravilán obce
Oreské, maximálne za 5,- EUR za m2.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : 2020
F/ Poslanci sa dohodli na zorganizovaní akcie „ Vianočný punč“, ktorý pripravíme pre
občanov pri kostole v piatok 20.12.2019.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných už nemal nič do
rokovania, starosta obce poďakoval poslancom za ich celoročnú prácu pre obec a zasadnutie
zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil: Radoslav Kralovič

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš

