Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
26.06.2020
..........................................
o 18:00 hod. Obecný úrad Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 2/2020

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 26.06.2020
Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Štepanovská Mária, Královič Radoslav,
Šedivý Ladislav, zapisovateľka Silvia Boťánková
Program :
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Kontrola opatrení
Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
2 .zmena rozpočtu obce na rok 2020
Predaj pozemku obce – Alojz Kocian
Odpustenie nájmu nebytových priestorov v súvislosti s Covid-19 – R.V.Z.P s.r.o.
Schválenie projektu, spolufinancovania a VO „ Vybudovanie športového areálu“
Schválenie projektu, spolufinancovania a VO „ Rekonštrukcia a oprava športového areálu
a zvýšenie kapacity detských šatní“
8. Informácie k rozbehnutým projektom
9. Rôzne
Program zastupiteľstva bol schválený
BOD 1

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Určenie overovateľa zápisnice a Kontrola opatrení

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Ladislav Šedivý
KONTROLA OPATRENÍ:
UZNESENIE 1/2020 - Schválené VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja.....
UZNESENIE 2/2020 - Schválené VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
UZNESENIE 3/2020 - Schválený predaj pozemku Lukášovi Kralovičovi - zrealizované
UZNESENIE 4/2020 - Schválený predaj pozemku Jarmila Laštincová - zrealizované
UZNESENIE 5/2020 – Schválená 1.zmena rozpočtu na rok 2020 - zrealizované
UZNESENIE 6/2020 – Schválený Záverečný účet obce za rok 2019 - uzatvorené
UZNESENIE 7/2020 – Schválená tvorba a čerpanie rezervného fondu obce - platné
UZNESENIE 8/2020 – Schválená výsadba stromov v intraviláne obce – projekt vypracovaný
a podaná žiadosť o dotáciu na Slovenskú agentúru ŽP - čakáme

BOD 2 Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
Starosta obce informoval, že nakoľko v prijatom VZN č. 1/2020 o poskytovaní
opatrovateľskej služby sa zmenilo pár paragrafov – zákonov, prijmeme opäť nové VZN, aby
sme to mali v priadku.

Uznesenie ObZ č. 8/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oreské
č. 3/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za
poskytnutú opatrovateľskú službu na území obce Oreské.
Počet prítomných poslancov :3

Za : 3

Proti :0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď

BOD 3

2. zmena rozpočtu obce roku 2020

Starosta obce navrhol vykonať 2.úpravu rozpočtu 2020, podľa predloženého návrhu.

Uznesenie ObZ č. 9/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 2. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2020
rozpočtovým oparením č. 2/2020 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

2.zmena rozpočtu na
rok 2020 v EUR

213323,00

214652,00

227010,00

Kapitálové príjmy

16257,00

150757,00

151757,00

Finančné operácie príjmové

12000,00

11897,00

13,097,00

241580,00

377306,00

391864,00

Rozpočet na rok
2020 v EUR

1.zmena rozpočtu na
rok 2020 v EUR

2.zmena rozpočtu na
rok 2020 v EUR

160823,00

165549,00

172757,00

Kapitálové výdavky

58057,00

191557,00

198907,00

Finančné operácie výdavkové

20200,00

20200,00

20200,00

239080,00

377306,00

391864,00

Bežné príjmy

Príjmy spolu

Bežné výdavky

Výdavky spolu

Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : k 30.6.2020
BOD 4 Predaj pozemku obce
Starosta informoval o žiadosti pána Alojza Kociana, ktorý požiadal obec o predaj obecného
pozemku, ktorý sa nachádza pri jeho pozemku, parcela č. 156/4 /vzniknutá odčlenením
z parcely č. 156/2 v k.ú. Oreské/ o rozlohe 36 m2.. Predložil Geometrický plán.

Uznesenie ObZ č. 10/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje:
a) Predaj novovytvoreného pozemku – parcela registra “C“ KN č. 156/4 (diel 10) –
zastavaná plocha vo výmere 36 m2, odčlenená od parcely č. 156/2 pánovi Alojzovi
Kocianovi, bytom Oreské č. 51
b) cenu za predaj pozemku vo výške 5,- EUR za m2, t.j spolu vo výške 180,- EUR
Počet prítomných poslancov :3
Termín : v roku 2020

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5 Odpustenie nájmu nebytových priestorov
Starosta informoval o žiadosti spoločnosti R.V.Z.P. s.r.o. Oreské 104, konkrétne pani
Veroniky Mikušovej, ktorá prevádzkuje kaderníctvo v našich priestoroch. Požiadala
o odpustenie platenia nájomného zz dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR
a pandémie ochorenia COVIS-19. Z toho dôvodu bol prevádzka zatvorená.

Uznesenie ObZ č. 11/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoločnosti R.V.Z.P. s.r.o. Oreské 104, IČO : 45407606
odpustenie nájomného za mesiace 4/2020 a 5/2020.
Počet prítomných poslancov :3
Termín : ihneď

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6 Schválenie projektu, spolufinancovania a VO „Vybudovanie športového areálu“
Starosta informoval poslancov s tým, ako pokračuje príprava na projekt „Vybudovanie
športového areálu“, na ktorý sme dostali dotáciu vo výške 134.000,- Eur z MF SR. Bude
vybudované multifunkčné ihrisko vedľa futbalového ihriska FK Oreské.
Momentálne sú hotové projekty, začne sa vybavovať stavebné povolenie a následne verejné
obstarávanie. Všetko aby bolo riadne vybavené ako má byť.

Uznesenie ObZ č. 12/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a) realizáciu projektu „ Vybudovanie športového areálu“
b) Prípadné spolufinancovanie projektu
c) Vypísanie výberového konania na dodávateľa projektu „ Vybudovanie športového
areálu“
Počet prítomných poslancov :3
Termín : ihneď

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 7 Schválenie projektu, spolufinancovania a VO „ Rekonštrukcia a oprava
športového areálu“
Starosta informoval poslancov s tým, ako to vyzerá s týmto projektom. Realizácia bude
rozdelená na dve etapy :
1.Zavlažovací systém futbalového ihriska v obci Oreské
2. Rekonštrukcia a oprava športového areálu a zvýšenie kapacity detských šatní II. Etapa
Slovenský futbalový zväz nám poskytol dotáciu vo výške 10.000,- Eur. Spolufinancovanie je
25 %.
Uznesenie ObZ č. 13/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a oprava
športového areálu“ .
Počet prítomných poslancov :3
Termín : ihneď

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 8 Informácie k jednotlivým rozbehnutým projektom
-

Chodníky IBV – projekt bol úspešný, boli sme zaradení, 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 – sa už robí, bude dokončené do začiatku júla 2020.
Kultúrny dom –rekonštrukcia kúrenia – v najbližšej dobe bude vyhlásené ďalšie
kolo výzvy, budeme opäť podávať žiadosť, starosta požiadal v tejto súvislosti o prijatie
uznesenia.

Uznesenie ObZ č. 14/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v obci Oreské
schvaľuje:


predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Oreské
s využitím obnoviteľných zdrojov energie“ realizovaného v rámci Výzvy s kódom
OPKZP-PO4-SC411-2019-61 vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého ciele
sú v súlade s platným programom rozvoja obce;



zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8 831,86 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 176 637,14 €;



zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Počet prítomných poslancov :3
Termín : ihneď
-

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Vodovod – stále čakáme na odpoveď k podanej žiadosti, nevyzerá to ale priaznivo
Projekt „ zelené strechy“ Jedná sa o projekt, kde by sa využili rovné strechy KD,
zaradí sa do toho aj chodník – schodisko okolo KD, kde by sa urobili vodozádržné
prvky, pracujeme na projekte a budeme podávať žiadosť o dotáciu.

BOD 9 Rôzne

A. Schválenie Nájomnej zmluvy s JMT company s.r.o.
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci projektu rekonštrukcie kúrenia KD, malá
časť zasahuje aj na pozemok JmT company, ktorý susedí s dvorom za Kultúrnym domov, z toho
dôvodu je potrebné urobiť nájomnú zmluvu, kde si Obec prenajme od JmT company časť
pozemku.
Uznesenie ObZ č. 15/2020 zo dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy s JmT company,
s,r,o,, Sasinkova 2575/4, Skalica, IČO : 44831692 na prenájom pozemkov:
- Pozemok registra C-KN parc. č. 81/4 s výmerou 286 m2
- Pozemok registra C-KN parc.č. 81/7 s výmerou 89 m2
Počet prítomných poslancov :3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : ihneď

B. Rôzne informácie
-

Budovu „Starej školy“, ktorá patrí cirkvi, si prenajal od nich pán Rastislav Šišolák.
Dostal dotáciu na jej opravu, chce tam vybudovať ateliér.
Firma HÍLEK a spol, s.r.o. Senica nám dala do bezplatného prenájmu osobný
automobil Škoda Fabia, je to zatiaľ na 3 mesiace.
Poslankyňa Mária Štepanovská informovala, že o.z. Orešinka plánuje v auguste 2020
urobiť „Športový deň detí“, na ktorý je v rozpočte schválená dotácia. Taktiež plánujú
urobiť 1 x letné kino za Kultúrnym domom.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných už nemal nič do
rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil.
Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil: Ladislav Šedivý

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš

