
 
 
 

Zápisnica 
 

 

 
 

 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom 
 

 konaného dňa 
 

  21.6.2018  
.......................................... 

 

 
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA :  2/2018 

 



ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  21.6. 2018 

 

Prítomní poslanci: Ladislav Regásek, Ladislav Šedivý, Ondrej Mikuš, Radoslav Bederka  

Program : 

1. Kontrola opatrení 
2. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017  
3. Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce 
4. Správa nezávislého audítora z auditu Účtovnej závierky za rok 2017 
5. Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2018 
6. Rôzne 

 

 

Program zastupiteľstva bol schválený      Za: 4        Proti: 0        Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje : Ladislav Šedivý 

 

BOD 1     Kontrola opatrení 
UZNESENIE 1/2018 

Vklad spoločníka do spoločnosti SMS s.r.o. – vložené 2500,- € - zrealizované 

UZNESENIE 2/2018 

Schválenie kúpy a predaja pozemku pri kostole pánovi Mgr. Kováčovi – zatiaľ nezrealizované, pán 

Kováč zabezpečuje nový Geometrický plán, lebo mal nezrovnalosti na Katastre  

UZNESENIE 3/2018 

Správa hlavnej kontrolórky – bolo vzaté na vedomie  

UZNESENIE 4/2018 

Vyhlásenie súťaže na Obnovu Hasičskej zbrojnice - zatiaľ nezrealizované 

UZNESENIE 5/2018 

Vyhlásenie súťaže – Oprava a modernizácia studne, rozvodov vody v MŠ -  zatiaľ nezrealizované 

UZNESENIE 6/2018 

Schválenie spolufinancovania stavby Vodovod Oreské - prepojenie – ešte peniaze neprišli, ešte sa 

nerobí  

UZNESENIE 7/2018 

Projekt „Obstaranie strojno- technologického vybavenia zberného dvora“ - podané 

UZNESENIE 8/2018 

Prvá Zmena rozpočtu 2018 – zrealizované, zmena vložená do systému RIS SAM 

UZNESENIE 9/2018 



Uzavretie zmluvy s FC a ukončenie prenajímania priestorov na ihrisku -  zmluva zatiaľ neuzatvorená 

UZNESENIE 10/2018 

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy na prevod pozemkov v lokalite IBV Oreské so spoločnosťou REMI, s.r.o. – 

zmluva zatiaľ neuzatvorená 

UZNESENIE 11/2018 

Prenájom bytu pánovi Miroslavovi Čechovi - zrealizované 

 

BOD 2      Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017 

 

       Starosta obce informoval poslancov o Dokumente „Záverečný účet obce Oreské za rok 

2017“ a „Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017“. Obidva 

dokumenty rozoberajú rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017, plnenie príjmov a výdavkov 

a výsledok hospodárenia. Predložil návrh na schválenie dokumentov. 

 

Uznesenie ObZ č. 12/2018 zo dňa 21.06.2018 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017  a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

Počet prítomných poslancov : 4                    Za : 4                 Proti : 0               Zdržal sa 

hlasovania : 0  

Termín : - 

Uznesenie ObZ č. 13/2018 zo dňa 21.06.2018 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

 

Počet prítomných poslancov : 4                    Za : 4                 Proti : 0               Zdržal sa 

hlasovania : 0  

Termín : - 

 

 

BOD 3    Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o účtovnom výsledku hospodárenia obce za 

rok 2017 a o návrhu použitia prebytku rozpočtu za rok 2017.  

Účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2017 : + 59 162,22 

Prebytok rozpočtu v sume 35555,67 € 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, navrhujeme použiť na – tvorbu 

rezervného fondu vo výške 35555,67 €.  

 



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 – 28889,46 €, navrhujeme vysporiadať z – rezervného 

fondu vo výške 28889,46 €. 

V zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. sa z prebytku vylučujú nevyčerpané 

prostriedky z fondu prevádzky, opráv a údržby v sume 1299,43 €. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného tvorbu rezervného fondu za 

rok 2017 vo výške 5366,78 €. 

 

Uznesenie ObZ č. 14/2018 zo dňa 21.6.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje: 

a/  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške  5366,78 €. 

b/ čerpanie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky, konkrétne na realizáciu nových 

stavieb – IBV Oreské vo výške 5366,78 € 

Počet prítomných poslancov : 4               Za : 4              Proti : 0           Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : 2018 

 

BOD 4      Správa nezávislého audítora z auditu ÚZ za rok 2017  

Starosta oboznámil poslancov s dokumentom „Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej   

závierky k 31.12.2017“, ktorý im bol prečítaný. 

 

Uznesenie ObZ č. 15/2018 zo dňa 21.06.2018 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky k 31.12.2017. 

Počet prítomných poslancov : 4              Za : 4              Proti : 0            Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : - 

 

BOD  5  Druhá  úprava rozpočtu Obce na rok 2018 

Starosta obce navrhol vykonať 2.úpravu rozpočtu 2018, podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie ObZ č. 16/2018 zo dňa 21.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 2. zmenu rozpočtu 2018  rozpočtovým oparením 

č. 2/2018 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 

2018 v EUR 

1.zmena rozpočtu na 

rok 2018 v EUR 

2.zmena rozpočtu 

rok 2018 v EUR 

Bežné príjmy 205500,00 216400,00 222542,00 

Kapitálové príjmy 100300,00 275757,00 175757,00 

Finančné operácie príjmové 0,00 1299,00 9987,00 

Príjmy spolu 305800,00 493456,00 408286,00 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2018 v EUR 

1.zmena rozpočtu na 

rok 2018 v EUR 

2.zmena rozpočtu 

rok 2018 v EUR 

Bežné výdavky 152630,00 150680,00 164782,00 

Kapitálové výdavky 130800,00 320906,00 221184,00 

Finančné operácie výdavkové 22370,00 21870,00 22320,00 

Výdavky spolu 305800,00 493456,00 408286,00 

 

Počet prítomných poslancov : 4         Za : 4           Proti : 0              Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : k 30.6.2018 

 

BOD  6   R ô z n e 

a/  Starosta obce informoval o prijatej sťažnosti pani Danky Bederkovej na susedov- rodinu 

Holečkovú. Nakoľko rodina Holečková podľa p. Bederkovej porušuje pravidlá dobrého 

susedského spolunažívania, ako aj iné zákony, budeme túto sťažnosť riešiť. Je 

pravdepodobné, že ak nepríde k náprave po dohovore starostu, bude predmetnú vec 

prešetrovať Komisia verejného poriadku, zložená s poslancov Obecného zastupiteľstva. 

b/ Z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018, v zmysle 

zákona je Obecné zastupiteľstvo povinné určiť volebný obvod, počet volených poslancov 

a úväzok budúceho starostu na ďalšie volebné obdobie. 

 

Uznesenie ObZ č. 17/2018 zo dňa 21.6.2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje v obci Oreské jeden volebný obvod. Vo 

volebnom obvode sa volí 5 poslancov Obecného zastupiteľstva. Pracovný úväzok starostu na 

ďalšie volebné obdobie je 0,5 /t.j. 4 hodiny denne/ 

Počet prítomných poslancov : 4         Za : 4           Proti : 0              Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

 

c/ Pracovníčka OÚ pani Silvia Boťánková oslovila poslancov ohľadom vyžiadania, ktoré 

poslal PhDr. Michal Kaliňák zo ZMOS. ZMOS žiada zaslanie súkromných e-mailových 

adries poslancov ObZ. Záver : Poslanci nesúhlasia so zaslaním. 



d/ Starosta obce informoval, že sme dostali vyjadrenie k žiadosti „Úprava vzhľadu verejného 

priestranstva“. Neuspeli sme. Žiadosť síce vyhovela podacím kritériám, ale pre nedostatok 

finančných prostriedkov vo fonde nám dotáciu nedali. 

e/  Starosta informoval, že sme dostali dotáciu z TTSK na kultúru, konkrétne na zhotovenie 

krojov vo výške 1204,- €. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


