Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
20.03.2020
..........................................
o 17.30 hod. pred Obecným úradom Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 1/2020

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 20.03.2020
Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Radoslav Bederka, Štepanovská Mária,
Královič Radoslav, Šedivý Ladislav, Marián Štefka, zapisovateľka
Program :
1. Určenie overovateľa zápisnice a Kontrola opatrení
2. Protest prokurátora a chválenie VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území obce Oreské
3. Schválenie VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
4. Predaj pozemku obce - Kralovič Lukáš
5. Predaj pozemku obce - RNDr. Laštincová
6. 1. zmena rozpočtu obce 2020
7. Výsadba stromov v intraviláne obce
8. Informácie k jednotlivým rozbehnutým projektom
9. Rôzne
Program zastupiteľstva bol schválený
BOD 1

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Určenie overovateľa zápisnice a Kontrola opatrení

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Radoslav Bederka
KONTROLA OPATRENÍ:
UZNESENIE 25/2019 - Schválenie 3. zmeny rozpočtu Obce Oreské na rok 2019 –
zrealizované
UZNESENIE 26/2019 - Schválená rozpočet na rok 2020 a zobraný na vedomie rozpočet
2021-2022 - zrealizované
UZNESENIE 27/2019 - Schválené VZN 2/2019 o dani z nehnuteľností - účinné
UZNESENIE 28/2019 - schválený dodatok 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady - účinné
UZNESENIE 29/2019 – schválená dotácia pre FK Oreské na rok 2020 – zatiaľ ešte
nerealizované, až po podpise zmluvy
UZNESENIE 30/2019 – schválená dotácia pre OREŠINKA o.z. na rok 2020 – zatiaľ ešte
nerealizované, až po podpise zmluvy
UZNESENIE 31/2019 – schválené uskutočnenie výberového konania na dodávateľa Vodovod
UZNESENIE 32/2019 – schválený nákup pozemkov pre obec v areály bývalého PD –
realizuje sa.

BOD 2 Protest prokurátora a chválenie VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Oreské
Starosta obce informoval poslancov o proteste prokurátora Pd 121/19/2206-3 zo dňa
16.12.2019. Jedná sa o to, že sme mali na kontrole na prokuratúre VZN o určení pravidiel
času predaja, ktoré je z roku 2007 a podľa vyjadrenia prokuratúry v ňom Obec prekračuje
svoje kompetencie. Odporučili prijať nové, aktuálne VZN. Návrh poslanci dostali a bol
vyvesený na úradnej tabuli v zákonnom stanovenom termíne.
Uznesenie ObZ č. 1/2020 zo dňa 20.03.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oreské č.
1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Oreské.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti :0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď

BOD 3. Schválenie VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
Starosta požiadal poslancov o schválenie VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby. Je to
prvý krok, bez schváleného VZN nemôžme začať ďalšie kroky k požiadaniu a získaniu
dotácie na poskytovanie tejto služby. Vo VZN je stanovený rozsah poskytovania a výška
úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Uznesenie ObZ č. 2/2020 zo dňa 20.03.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oreské č.
2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti :0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď

BOD 4

Predaj pozemku obce - Kralovič Lukáš

Starosta informoval o žiadosti pána Lukáša Kraloviča a manž. Martiny, ktorí požiadali obec
o predaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred rodinným domom č. 14, vedený ako orná
pôda, parcela č. 177/6 /vzniknutá z parcely č. 177 a 202/4 v k.ú. Oreské/ o rozlohe 130 m2.
V súčasnosti ju využívajú ako záhradku a chceli by si usporiadať a dať pozemok do poriadku.
Predložil Geometrický plán.
Uznesenie ObZ č. 3/2020 zo dňa 20.03.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje:
a) predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Oreské pánovi Královičovi Lukášovi a manž. Ing.
Martine Královičovej, bytom 908 63 Oreské č. 14, a to konkrétne novovzniknutej parcely č.
177/6 o výmere 130 m2 –orná pôda, k.ú. Oreské, vzniknutej na základe Geometrického plánu
č. 624/2019 zo dňa 11.12.2019 takto:

-Diel 1, nová parcela č. 177/6, o výmere 31 m2 – orná pôda, vzniká odčlenením z parcely č.
177 – orná pôda, KN-E, k.ú. Oreské, LV 212
- Diel 2, nová parcela č. 177/6, o výmere 99 m2 – orná pôda, vzniká odčlenením z parcely č.
202/4 – orná pôda, KN-E, k.ú. Oreské, LV 212
b) cenu za predaj pozemku vo výške 5,- EUR za m2, t.j spolu vo výške 650,- EUR
Počet prítomných poslancov :5
Termín : ihneď

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5 Predaj pozemku obce – RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová
Starosta informoval o žiadosti pani RNDR Jarmila Laštincová, ktorá požiadala obec o predaj
obecného pozemku, ktorý sa nachádza v záhrade rodinného domu č. 48, parcela č. 104 v k.ú.
Oreské o rozlohe 26 m2. V súčasnosti ju využíva ako záhradku a chcela by si usporiadať
a dať pozemok do poriadku. Predložila Geometrický plán.
Uznesenie ObZ č. 4/2020 zo dňa 20.03.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje:
a) predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Oreské RNDr. Jarmile Švancarovej Laštincovej,
bytom Rezedová 12, 821 01 Bratislava, a to konkrétne parcely č. 104 o výmere 26 m2 –
orná pôda, KN-E , k.ú. Oreské LV 212
b) cenu za predaj pozemku vo výške 5,- EUR za m2, t.j spolu vo výške 130,- EUR
Počet prítomných poslancov :5
Termín : ihneď
BOD 6

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

1. zmena rozpočtu obce roku 2020

Starosta obce navrhol vykonať 1.úpravu rozpočtu 2020, podľa predloženého návrhu.
Uznesenie ObZ č. 5/2020 zo dňa 20.03.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 1. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2020
rozpočtovým oparením č. 1/2020 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
2020 v EUR

rok

1.zmena rozpočtu na
rok 2020 v EUR

213323,00

214652,00

Kapitálové príjmy

16257,00

150757,00

Finančné operácie príjmové

12000,00

11897,00

241580,00

377306,00

Bežné príjmy

Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2020 v EUR

1.zmena rozpočtu na
rok 2020 v EUR

160823,00

165549,00

Kapitálové výdavky

58057,00

191557,00

Finančné operácie výdavkové

20200,00

20200,00

239080,00

377306,00

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : k 31.3.2020

BOD 7 Výsadba stromov v intraviláne obce
K tomuto bodu sa vrátime v bode rôzne
BOD 8 Informácie k jednotlivým rozbehnutým projektom
-

-

-

Chodníky IBV – máme zatiaľ predbežne schválenú dotáciu, projekt bol úspešný,
budeme čakať na zmluvu a peniaze z MAS-ky.
Osvetlenie IBV, stále sa stojí na Dodatočnom stavebnom povolení, ktoré sa stále
prerušuje, drží nás tam pozemok na pripojenie k transformátoru, ktorý nie je náš.
Detské ihrisko v parku, dostali sme naň v roku 2019 dotáciu 8000,- €, budeme sa ho
snažiť zrealizovať do leta 2020, záleží aj na súčasnej situácii s Covid-19
Výstavba športového areálu, dostali sme dotáciu 134000,- €, začne sa robiť výberové
konanie a všetky potrebné dokumenty k výstavbe, radi by sme to zrealizovali ešte
v roku 2020
Kultúrny dom, stále čakáme na odpoveď k podanej žiadosti
Vodovod – stále čakáme na odpoveď k podanej žiadosti, nevyzerá to ale priaznivo
Odpadové hospodárstvo – skúsime podať projekt znovu, prerobený v menšej miere
nákladov
Výkup pozemkov, pracuje sa na tom, aby sa vykúpili pozemky pod hasičárňou,
kabínami a v areály bývalého PD, už sa podarilo niečo zakúpiť. Sú rozpracované
ďalšie návrhy, oslovili sme niektorých vlastníkov.
Dom smútku, podali sme žiadosť na MF SR o dotáciu na opravu DS /okná, fasáda/
Starosta informoval, že sa chce pustiť do opravy chodníka okolo Kultúrneho domu
z obecných zdrojov.

BOD 9 Rôzne

A. Schválenie Záverečného účtu obce Oreské za rok 2019
Starosta obce informoval poslancov o Dokumentoch „Záverečný účet obce Oreské za rok
2019“ a „Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019“. Oba

dokumenty rozoberajú rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019, plnenie príjmov a výdavkov
a výsledok hospodárenia. Predložil návrh na schválenie dokumentov.
Uznesenie ObZ č. 6/2020 zo dňa 20.03.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské :
- schvaľuje Záverečný účet obce Oreské za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok
2019
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : ihneď

B Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o účtovnom výsledku hospodárenia obce za
rok 2019 a o návrhu použitia prebytku rozpočtu za rok 2019.
Účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2019 :

- 13853,00 €

Prebytok rozpočtu v sume 32 019,49 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov vo výške 12 386,88 EUR, navrhujeme použiť
na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 19 632,61 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume - 9397,87 EUR, bol vysporiadaný z :
- z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 9397,87 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8000,00 EUR, a to na :
- Výstavba detského ihriska v sume 8 000,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 693,31 EUR
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 3 203,97 EUR.
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume EUR, a to na :
- Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 489,60 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 10 234,74 EUR.

Uznesenie ObZ č. 7/2020 zo dňa 20.03. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje:
a/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 10 234,74 EUR.
b/ Čerpanie rezervného fondu obce na :
1. výdavkové finančné operácie vo výške 2400,00 EUR
konkrétne na : - splácanie úveru Prima banky vo výške 2400,00 EUR
2. kapitálové výdavky vo výške 7000,00 €
konkrétne na : - Výstavba detského ihriska vo výške 2000,00 EUR
- Zavlažovací systém futbalového ihriska vo výške 3500,00 EUR
- Rekonštrukcia futbalového ihriska 1500,00 EUR
c/ zmenu rozpočtu v oblasti finančných operácií
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : 2020

C Oprava komunikácií v obci
Starosta informoval, že sa snaží dať dohromady viacero obcí, ktoré by si spolu, lacnejšie
zakúpili tekutý asfalt na zaliatie cestných výtlkov, ktorých máme po zime v obci neúrekom..
Cestári nám prisľúbili rezačku na rezanie asfaltu a členovia DHZ Oreské pomôžu brigádne
s opravami ciest.

D Výsadba stromov
Starosta infomoval, že jednal so záhradnou architektkou ohľadne výsadby stromov v obci,
projekt nám nakreslí a navrhne stromy a kríky. Je možnosť dostať dotáciu na výsadbu
konkrétnych stromov a taktiež to potom aj firma, určená poskytovateľom dotácie vysadí
v rámci dotácie.
Uznesenie ObZ č. 8/2020 zo dňa 20.03. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje výsadbu stromov v intraviláne obce Oreské
podľa spracovanej predlohy od Ing. Moniky Holičovej Enviroprojekt Senica..
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : od roku 2020

E Situácia a opatrenia - Covid -19
Starosta informoval o yyhlásenej mimoriadnej situácii zo dňa 12.3.2020, podľa § 8 zákona
NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR.
Je zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či
inej povahy. Platia usmernenia k povinnej karanténe osôb, ktoré prichádzajú z cudziny.

Uzatvorené sú maloobchodné prevádzky a služby, okrem vybraných prevádzok. Obmedzená
doprava, kontroly na hraniciach a podobne. Obmedzenia určite všetci postrehli, či už z médií,
tlače, ale aj cez miestny rozhlas. Obec bude musieť prijať tiež rozličné opatrenia
a obmedzenia, aby sme zabránili rozšíreniu pandémie v obci.
V súčasnosti je zatvorená Materská škola Oreské. Obec sa bude snažiť zabezpečiť dostatok
dezinfekčných, ako aj ochranných prostriedkov, či už pre zamestnancov obce, tak aj pre
občanov. Nikto nevie, ako sa situácia vyvinie, musíme byť pripravení a správať sa nanajvýš
zodpovedne.
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

