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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  01.06. 2019 

 

Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Radoslav Bederka,  Šedivý Ladislav, 

Marián Štefka, Hostia : podľa prezenčnej listiny 

 

Program :   

1. Kontrola opatrení 

2. Schválenie Záverečného účtu obce Oreské za rok 2018 

3. Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce 

4. 1. zmena rozpočtu na rok 2019 

5. Predaj pozemkov pánovi Kučeríkovi Richardovi 

6. Odsúhlasenie rozpočtu na vybudovanie zastávky 

7. Návšteva poslancov vo Švajčiarsku 

8. Den dzedziny 

9. Informácie o fondoch a projektoch 

10. Rôzne 

                                

Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské bol schválený. 

Počet prítomných poslancov : 3             Za : 3            Proti :0               Zdržal sa hlasovania : 0  

 

BOD 1    Určenie overovateľa zápisnice a  Kontrola opatrení 

 

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Marián Štefka 

KONTROLA OPATRENÍ: 

UZNESENIE 1/2019 

Schválený komunitný plán sociálnych služieb obce Oreské 2018-2022 

UZNESENIE 2/2019 

Schválené podanie žiadosti a 5% spolufinancovanie k výzve na „Rekonštrukciu kúrenia KD“  

 

BOD 2    Schválenie Záverečného účtu obce Oreské za rok 2018 

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

2018“ a „Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018“. Oba 

dokumenty rozoberajú rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018, plnenie príjmov a výdavkov 

a výsledok hospodárenia. Predložil návrh na schválenie dokumentov. 

 

Uznesenie ObZ č. 03/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Záverečný účet obce Oreské za rok 2018  

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Počet prítomných poslancov : 3          Za : 3           Proti : 0           Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 



Uznesenie ObZ č. 04/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu obce Oreské za rok 2018. 

 

Počet prítomných poslancov : 3         Za : 3              Proti : 0            Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

 

 

BOD 3    Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o účtovnom výsledku hospodárenia obce za 

rok 2018 a o návrhu použitia prebytku rozpočtu za rok 2018.  

Účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2018 : + 59 162,22 

Prebytok rozpočtu v sume  11514,31 € 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 11514,31 €.  

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 – 10079,50 €, navrhujeme vysporiadať z – rezervného 

fondu vo výške 10079,50 €. 

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 2296,16 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4164,- €. 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania za stravné v sume 2838,26 €. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného  fondu za rok 2018 vo 

výške 1231,41 €. 

Uznesenie ObZ č. 5/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje: 

a/  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške  1231,41 EUR. 

b/ čerpanie rezervného fondu obce na výdavkové finančné operácie vo výške 1231,41 EUR, 

konkrétne na : Splácanie úveru z Prima banky vo výške 1231,41 EUR. 

Počet prítomných poslancov : 3        Za : 3           Proti : 0           Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : 2019 

 



BOD 4  Prvá zmena rozpočtu na rok 2019 

Starosta obce navrhol vykonať 1.úpravu rozpočtu 2019, podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie ObZ č. 6/2019 zo dňa 01.06.2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 1. 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 rok 

2019 v EUR 

1.zmena rozpočtu na 

rok 2019 v EUR 

Bežné príjmy 208 673,00 226454,00 

Kapitálové príjmy 16 257,00 17257,00 

Finančné operácie príjmové 2 000,00 10529,00 

Príjmy spolu 226 930,00 254240,00 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2019 v EUR 

1.zmena rozpočtu na 

rok 2019 v EUR 

Bežné výdavky 161 570,00 190000,00 

Kapitálové výdavky 45 990,00 44870,00 

Finančné operácie výdavkové 19 370,00 19370,00 

Výdavky spolu 226 930,00 254240,00 

 

Počet prítomných poslancov : 3         Za : 3           Proti : 0              Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : k 30.6.2019 

 

BOD 5  Predaj pozemkov pánovi Kučeríkovi Richardovi 

 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti na odkúpenie pozemkov, ktorú podal na Obec 

Oreské pán Kučerík Richard. Jedná sa o pozemky obce, ktoré sa nachádzajú vo dvore za jeho 

rodinným domom, v podstate ich využíva, len by to mal rád právne ošetrené, Jedná sa 

o výmeru 297 m2. Priložil vypracovaný Geometrický plán. 

Uznesenie ObZ č. 7/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo Oreské schvaľuje : 

 

a) predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Oreské pánovi Kučeríkovi Richardovi, bytom 908 

63  Oreské č. 5, a to konkrétne  novovzniknutej parcely č. 83/10 o výmere 297 m2 – 

zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Oreské, vzniknutej na základe Geometrického plánu č. 

195/19 zo dňa 18.04. 2019 takto:  



-Diel 1, nová parcela č. 83/10, o výmere 288 m2 – zastavaná plocha a nádvorie vzniká 

odčlenením z parcely č. 83/1 – orná pôda,  KN-E, k.ú. Oreské, LV 212  

- Diel 2, nová parcela č.  83/10, o výmere 9 m2 – zastavaná plocha a nádvorie vzniká zánikom 

parcely č. 83/4 - záhrada, KN-E, k.ú. Oreské, LV 212 

 

b) cenu za predaj pozemku vo výške 5,- EUR za m2, t.j spolu vo výške 1.485,- EUR  

 

Počet prítomných poslancov :3           Za : 3        Proti : 0            Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : jún 2019 

 

BOD 6  Odsúhlasenie rozpočtu na vybudovanie zastávky 

Starosta informoval, že na zastávke autobusu sa stále pracuje. Boli nejaké výdavky na betón, 

dlažbu, práce  sme si zatiaľ robili sami. Kovová časť je už hotová a osadená, bude na ňu 

vystavená faktúra.  Nakoľko zatiaľ nemáme k dispozícii celý rozpočet, t.j. hlavne na drevenú 

a presklenú časť zastávky, budeme to riešiť neskôr na zasadaní ObZ. 

 

BOD 7  Návšteva poslancov vo Švajčiarsku 

Prítomný pán Peter Horváth informoval, že v dňoch 12 – 14. septembra 2019 sú starosta obce 

a poslanci ObZ očakávaní na návšteve v družobnom mestečku Herzogenbuchsee vo 

Švajčiarsku. Je potrebné minimálne mesiac predtým nahlásiť mená a počty.  Treba, aby si 

poslanci rozmysleli a zistili svoju možnosť ísť a nahlásili to na Obecnom úrade. 

Predpokladáme účasť 10-12 osôb.    

 

BOD 8  Den dzedziny 

Na deň 10.augusta 2019 sme si stanovili termín, kedy urobíme kultúrne podujatie „Den 

dzedziny“ spolu s oslavami 90. výročia založenia DHZ Oreské. Nakoľko nie sú na zasadaní 

prítomní všetci poslanci, k tomuto podujatiu sa ešte stretneme a rozdelíme si úlohy, kto bude 

čo zabezpečovať. 

 

BOD 9  Informácie o fondoch a projektoch 

- Rekonštrukcia viacúčelového ihriska – projekt podaný do 30.11.2017. Sme 

zaevidovaní, v súčasnosti dokladáme požadované doklady na PPA v Nitre – doložili 

sme doklady- stále nemáme vyjadrenie či nám dotáciu schvaľujú alebo nie. 

 

- Obnova hasičskej zbrojnice – dotácia je vyčerpaná. Budeme pripravovať doklady na 

vyúčtovanie pre  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – celkové suma projektu 

29 207,44 €. 

 

- Odstránenie nelegálnych skládok – podaný projekt so žiadosťou do 30.11.2017 na 

Poľnohospodársku platobnú agentúru v Bratislave na sumu 35 947,20 € Prišlo 

vyjadrenie o doplnenie žiadosti- doplnené ,poslané, zastavili konanie, poslali sme 



žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania- stále nemáme 

odpoveď. 

 

- Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Oreské, 

celkové oprávnené výdavky projektu 377 772 € .Žiadosť poslaná a zaevidovaná, dva 

krát sme dokladali doklady. Nemáme odpoveď o schválení či  neschválení.  

 

- Vodovod Oreské 2. žiadosť – podaná žiadosť na Enviromentálny fond –  je dokončené 

verejné obstarávanie, vyhrala firma Unistav, a.s. Suma, ktorú žiadame cez 

Enviromentálny fond je 191 891,- € . V prvom kole neschválené, bude druhé kolo, 

čakáme na vyjadrenie. 

 

- Ministerstvo financií – podaná žiadosť na opravu havarijného stavu elektrických 

rozvodov OcÚ, , rozpočtové náklady 13 000,- € . Nemáme odpoveď zatiaľ. 

 

- Výzva Trnavského samosprávneho kraja –podpora kultúrnych , umeleckých aktivít 

a mládeže- podali sme žiadosť na kroje a na športové vybavenie - žiaci  /schválili 

žiadosť na sumu dotácie 500,- € na kroje a 500,- € na športové vybavenie   

 

- Úrad vlády- Dotácia na podporu rozvoja športu – Výstavba detského ihriska – výška 

požadovanej dotácie 12 000,- €,  Podľa predbežných informácií bude schválená 

dotácia na 8000,- €. Znížime preto pôvodný rozpočet a niektoré práce urobíme 

svojpomocne. Ihrisko bude 13x  8,5 m, ohraničená obrubníkmi, plocha bude z gumy 

a budú umiestnené nové hracie prvky. 

 

- Ministerstvo vnútra – dostali sme oznámenie, že nám poskytnú finančné prostriedky 

na vojnové hroby vo výške  2 800,- € / 20% spoluúčasť/  

 

- Vyšla výzva – Slovenská inovačná a energetická agentúra, spracovávame žiadosť na 

projekt „Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho domu s využitím obnoviteľných zdrojov 

energie“ 

 

- Projekt „Zádržné prvky v obci“ pripravuje sa nástrel, jednalo by sa o nové zvody, 

nádoby na zádrž vody, čerpadlá a výsadbu zelene pri OcÚ, KD a MŠ. Je to z MŽP 

Enviromentálny fond.   

 

- IBV Oreské- je právoplatné stavebné povolenie IBV Oreské 2. etapa aj stavebné 

povolenie na verejné osvetlenie IBV. 

 

- Cesta IV Oreské, pracuje sa na projekte, získanie dotácie cez MAS Záhorie. 

 

 



BOD 10   Rôzne 

 

A/  Návšteva poslancov vo Švajčiarsku - pán Peter Horváth informoval, že v sobotu 

22.06.2019 chce našu obce navštíviť nový veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku. Nakoľko 

sme boli prvou obcou, ktorá mala družbu so Švajčiarskom, rád by sa zastavil aj u nás. 

Program : príchod zhruba o 14:00 hod., privítanie na Obecnom úrade Oreské,  za účasti 

starostu a poslancov, malé občerstvenie, prehliadka obce (kostol, Materská škola, ihrisko...) 

B/  Navýšenie Základného imania spoločnosti SMS, s.r.o. Oreské.   

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka Obec Oreské, Oreské č. 7 vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o. Oreské 7. 

Nakoľko obec v predošlých rokoch robila vklady do spoločnosti a doposiaľ ešte nebol 

zapísaný vklad vo výške 32 479,93 EUR, požiadal starosta obce o prijatie uznesenia 

o navýšení základného imania spoločnosti SMS s.r.o. o sumu 32480,- €. 

Uznesenie ObZ č. 8/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje zvýšenie a zápis do Základného imania 

spoločnosti  Správa majetku a služieb, s.r.o. – skrátene SMS, s.r.o., Oreské č. 7,  IČO :  

46130101 o sumu  32 480,-  EUR.  

Počet prítomných poslancov : 3              Za : 3              Proti : 0        Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : v roku 2019 

 

C/  Správa audítora - starosta oboznámil poslancov s dokumentom „Správa nezávislého 

audítora z auditu účtovnej  závierky k 31.12.2018“, ktorý im bol prečítaný. 

 

Uznesenie ObZ č. 9/2019 zo dňa 01.06.2019 

 

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

účtovnej závierky k 31.12.2018. 

Počet prítomných poslancov : 3            Za : 3            Proti : 0            Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

 

D/   Schválenie spolufinancovania – Vodovod II. 

      Starosta informoval, že sme aj v tomto roku podali žiadosť na Enviromentálny fond 

o poskytnutie dotácie na stavbu Vodovodu. Pokračovali by sme tam, kde sa minulý rok 

skončilo a vodovod by vyšiel natiahnuť zhruba po plynovú ústredňu, ktorá je pred obcou 

smerom na Lopašov, je to cca 686 metrov s novými hydratmi H6, H7, H8.  Cena celkovej 

zákazky je 201 990,94 EUR. Spolufinancovanie obce min, vo výške 5 % je 10099,55 EUR. 

Uznesenie ObZ č. 10/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 



           Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje  spolufinancovanie stavby Vodovod 

Oreské k projektu  „Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa, Senica-Radošovce“, „Senica-

Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa – 2.časť“  /ID: 12223-BV1c-135046) vo výške minimálne 

10 099,55 EUR. 

 

Počet prítomných poslancov : 3     Za : 3        Proti : 0            Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : po priznaní dotácie z Envirofondu 

 

E/  Spolufinancovanie detského ihriska 

Starosta informoval, že sme podali žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR, na Výstavbu 

detského ihriska,  ktoré bude umiestnené v parku, nahradia sa staré preliezky. Celková cena 

projektu je 12 900,- EUR. Predbežne máme sľúbené, že dostaneme dotáciu vo výške 8 000,- 

EUR. Spolufinancovanie z obce by v tom prípade predstavovalo min. 4 900,- EUR. 

Uznesenie ObZ č. 11/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 

           Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje  spolufinancovanie projektu „Výstavba 

detského ihriska“ kód projektu PRS-1780/2019/2  vo výške minimálne 4 900,- EUR. 

 

Počet prítomných poslancov : 3     Za : 3        Proti : 0            Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : po priznaní dotácie 

 

F/   Naša rodáčka Anna Mikušová, bytom Oreské 1, bude mať 21.7.2019  o 10:30 hod. vo 

svätyne Božieho Milosrdenstva KVP v Košiciach vysviacku rehoľnej sestry, kde zloží 

doživotné sľuby. Starosta obce navrhol zorganizovať tam autobusový zájazd pre občanov, 

ktorí by mali záujem ísť. Taktiež navrhuje schváliť peňažný príspevok pre ňu. 

Uznesenie ObZ č. 12/2019 zo dňa 01.06. 2019 

 

           Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje  peňažný príspevok vo výške 300,- EUR 

pre Annu Mikušovú, bytom Oreské č. 1. 

Počet prítomných poslancov : 3     Za : 3        Proti : 0            Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : júl 2019 

 

G/  Putovanie po stopách sv. Medarda 

     Starosta informoval, že sa pripravuje zájazd do Francúzska, ktorého sa prednostne 

zúčastnia speváci v kostole, členovia OZ Orešinka, ľudia, ktorý pracujú dobrovoľne v kostole, 

poslanci a podobne. Program tam – 2 dni, si berie na starosti Biskupský úrad vo Francúzsku, 

ubytovanie, strava je zabezpečené. Každý účastník si ale bude musieť prispieť na ubytovanie. 

Cestou tam sa jednu noc prespí v Nemecku v Buxheime, kde pôsobil náš zosnulý rodák, páter 

Medard Štepanovský.  

     Starosta navrhuje, urobiť hodovú zábavu, ktorá bude teraz 8.6.2019 a výťažok z nej sa 

použije na zájazd do Francúzska. Treba, aby sa organizovania zúčastnili poslaci a tí, ktorí sa 

zúčastnia zájazdu. 

H/   Žiadosť o vyjadrenie. 



 Starosta informoval o žiadosti pána Zdenka Boťánka na postavenie prístreška. Ten by chcel 

umiestniť na obecných parcelách č. 83/1 a 157 v k. ú Oreské. Nakoľko sa tieto pozemky 

nachádzajú v blízkosti potoka Chvojnica, poslanci sa dohodli, že najprv Obec požiada 

o vyjadrenie Slovenský vodohospodársky podnik, závod Malacky.  

 

CH/  Kosenie verejných plôch. 

  Starosta informoval poslancov o probléme, ktorý nám nastal za posledné roky. Obec 

zabezpečuje kosenie verejných priestranstiev v čo najväčšej miere. Avšak niektoré plochy, 

napr. zelené pásy pozdĺž potoka Chvojnica (Malá strana, ulica do mlyna, ulica pri detskom 

ihrisku) si už roky kosili a udržovali občania sami. V poslednom období niektorí občania 

vyžadujú pokosenie. Jednak nie je v našich silách zabezpečiť neustále udržovanie- kosenie 

týchto plôch, máme na kosenie celej obce  jedného zamestnanca a jednak občania na týchto 

plochách parkujú autá, nemohli by sme preto zodpovedať za prípadné škody, vzniknuté na 

autách pri kosení. Taktiež by nebolo spravodlivé, aby sme niektorým kosili a niektorým nie. 

Starosta sa rozhodol a dáva to na vedomie a vyjadrenie aj poslancom, že vyhlásime 

v obecnom rozhlase, aby si občania verejné plochy, ktoré využívajú, či už na parkovanie, 

alebo na umiestnenie rôzneho materiálu, kosili a udržiavali  sami. 

  

 

 

 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných už nemal nič do 

rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

 

Overil: Marián Štefka                                          Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš 

 

 


