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ZÁPISNICA 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  05.12. 2018 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program :   

1. Kontrola opatrení 
2. Určenie overovateľa zápisnice 
3. Správa Audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 
4. Schválenie rozpočtu obce Oreské bez programovej štruktúry na roky 2019-2021 
5. Schválenie 4..zmeny rozpočtu obce na rok 2018  
6. Schválenie VZN č. 1/2018 o Ostatných miestnych daniach (zmena výšky dane za psa) 
7. Schválenie VZN č. 2/2018 o Miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (zvýšenie sadzby poplatku)  
8. Povolenie či nepovolenie umiestnenia stávkovej kancelárie v obci (SYNOT TIP, a.s.) 
9. Informácie o projektoch a súčasných aktivitách obce 
10. Rôzne 

 
 
Program zastupiteľstva bol schválený      Za: 5        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 
 
BOD 1     Kontrola opatrení 
 

UZNESENIE 18/2018 

Schválenie ukončenia nájomnej zmluvy so Správou majetku a služieb k 31.12.2018 – v realizácii 

UZNESENIE 19/2018 

Schválenie vkladu do SMS s.r.o. vo výške 2000,- € - zrealizované 

UZNESENIE 20/2018 

Schválenie 3.zmeny rozpočtu obce 2018 - zrealizované, zmena vložená do systému RIS SAM 

k 30.9.2018 

UZNESENIE 21/2018 

Uzatvorenie Zámennej zmluvy na pozemky medzi Obcou Oreské a  Mgr. Kováčom /pozemky pri 

kostole/ - zmluva podpísaná, budeme podávať návrh na vklad do katastra nehnuteľností 

UZNESENIE 22/2018 

Odsúhlasenie kúpy pozemkov pod zberný dvor- zatiaľ nezrealizované 

UZNESENIE 23/2018 

Schválenie zaplatenia faktúr za dopravu detí – futbalovej prípravky na zápasy október – november 

2018 z rozpočtu obce 

Na obci sú predložené fa v celkovej výške 307,52 €, ktoré budú uhradené z rozpočtu obce. 

UZNESENIE 24/2018 



Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s BVS, a.s. o prevode vlastníckeho práva /Vodovod prepojenie/ - 

zmluva podpísaná 

BOD 2   Určenie overovateľa zápisnice 

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje : Ladislav Šedivý 
 

BOD 3      Správa nezávislého audítora – Konsolidovaná ÚZ za rok 2017   

    Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2017 Obce Oreské a SMS, s.r.o. k 31.12.2017, je poskytnutá k nahliadnutiu 

pre obecné zastupiteľstvo. 

Uznesenie ObZ č. 25/2018 zo dňa 05.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2017. 

Počet prítomných poslancov : 5             Za : 5            Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

BOD 4     Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2019 -2021 

      Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019, kde celkové 

príjmy obce by mali byť 226930,00 € a celkové výdavky obce 226930,00 € a zároveň predstavil 

viacročný rozpočet  2020 – 2021, (príloha č. 1 – Návrh rozpočtu na obdobie 2019-2021). 

Uznesenie ObZ č. 26/2018 zo dňa 05. 12. 2018 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2019: 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2019  

v € 

Príjmy spolu 226930,00 

Bežné príjmy 208673,00 

Kapitálové príjmy 16257,00 

Finančné operácie príjmové  2000,00 

Výdavky spolu 226930,00 

Bežné výdavky 161570,00 

Kapitálové výdavky 45990,00 

Finančné operácie výdavkové 19370,00 

Hospodárenie obce  0 



b)  berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2020 – 2021, podľa 

prílohy: 

  

 

Rozpočet na 

rok 2020 

v € 

Rozpočet na 

rok 2021 

v € 

Príjmy spolu 204420,00 205520,00 

Bežné príjmy 201920,00 203020,00 

Kapitálové príjmy 500,00 500,00 

Finančné operácie príjmové  2000,00 2000,00 

Výdavky spolu 191420,00 192520,00 

Bežné výdavky 146550,00 147650,00 

Kapitálové výdavky 25500,00 25500,00 

Finančné operácie výdavkové 19370,00 19370,00 

Hospodárenie obce  13000,00 13000,00 

 

Počet prítomných poslancov : 5              Za : 5          Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : roky 2019-2021 

BOD 5      Schválenie 4. zmeny rozpočtu roku 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o navrhovaných zmenách a presunoch v rozpočte na rok 
2018  ku koncu roka 2018. 
 

Uznesenie ObZ č. 27/2018  zo dňa 05.12.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 4. zmenu rozpočtu 2018  rozpočtovým oparením č. 
4/2018 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 k 31.12.2018. (príloha č. 2) 

 

 
 Rozpočet na rok 

2018 v EUR 

1.zmena rozpočtu 

 na rok 2018 v EUR 

2.zmena rozpočtu na 

rok 2018 v EUR 

3 zmena rozpočtu 

 na rok 2018 v EUR 

4.zmena rozpočtu na 

rok 2018 v EUR 

Bežné 

príjmy 

205500,00 216400,00 222542,00 236800,00 242746,00 

Kapitálové 

príjmy 

100300,00 275757,00 175757,00 160100,00 187847,00 

Finančné 

operácie 

príjmové 

0,00 1299,00 9987,00 9987,00 9987,00 

Príjmy 

spolu 

305800,00 493456,00 408286,00 406887,00 440580,00 

 

 



 

 

Rozpočet na rok 

2018 v EUR 

1.zmena rozpočtu  

na rok 2018 v 

EUR 

2.zmena rozpočtu 

na rok 2018 v 

EUR 

3 zmena rozpočtu 

 na rok 2018 v 

EUR 

4.zmena rozpočtu na 

rok 2018 v EUR 

Bežné  

výdavky 

152630,00 150680,00 164782,00 183853,00 220280,00 

Kapitálové 

výdavky 

130800,00 320906,00 221184,00 198714,00 220280,00 

Finančné operácie 

výdavkové 

22370,00 21870,00 22320,00 24320,00 20150,00 

Výdavky spolu 305800,00 493456,00 408286,00 406887,00 440580,00 

 

 
Počet prítomných poslancov : 5               Za : 5             Proti : 0          Zdržal sa hlasovania : 0  
Termín : k 31.12.2018 
 

BOD 6   Schválenie VZN č. 1/2018 O ostatných miestnych daniach 

Poslanci Obecného zastupiteľstva boli v predstihu oboznámení s návrhom Všeobecne záväzného 

nariadenia O ostatných miestnych daniach. Naposledy boli poplatky z tohto VZN upravené v roku 

2008 (VZN č. 5/2008 z 10.12.2008.)  Zmeny sú hlavne : 

- Zmena dane za psa z 3,40 € na 5,00 €, nakoľko náklady obce na vyrúbenie tejto dane 

podstatne stúpnu s novou evidenciou v programe 

Uznesenie ObZ č. 28/2018 zo dňa 05.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 

O ostatných miestnych daniach. 

Počet prítomných poslancov : 5             Za : 5            Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : účinnosť od 1.1.2019 

 

BOD 7   Schválenie VZN č. 2/2018 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Poslanci Obecného zastupiteľstva boli v predstihu oboznámení s návrhom Všeobecne záväzného 

nariadenia O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Naposledy boli 

poplatky z tohto VZN upravené v roku 2008 (VZN č. 4/2008 z 10.12.2008. ) Zmeny sú hlavne : 

Zmena výšky poplatku TKO z 16,- € na 18,- € na osobu za rok, nakoľko náklady na vývoz TKO 

a odpadov boli v posledných rokoch už podstatne vyššie ako poplatok, ktorý obec vyberala. Okrem 

toho od 01.01.2019 vstúpi do platnosti nový Zákon  č. 329 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a 

o zmene a doplnení zákona č 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona , sa mení poplatok za 

uloženie komunálnych odpadov (KO) pre obce od 01.03.2019 

                                     Uznesenie ObZ č. 29/2018 zo dňa 05.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Počet prítomných poslancov : 5             Za : 5            Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : účinnosť od 1.1.2019 



BOD 8  Povolenie či nepovolenie umiestnenia stávkovej kancelárie v obci (SYNOT TIP, a.s.) 
  

Starosta informoval poslancov o žiadosti, ktorú poslala na Obce firma SYNOT TIP, a.s., ktorou žiada 

o vydanie súhlasu obce s umiestnením prevádzky stávkovej kancelárie, ktorý obce vydáva v zmylse 

ust. § 21 ods. 3 písm d) zákona 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Jednalo by sa o to, že by v budove pohostinstva umiestnili stávkový terminál, na stávkovom terminály 

si hráči môžu staviť na konkrétny zápas v konkrétnom športe. 

Poslanci viedli diskusiu o tejto téme, jej záporoch pre našu obec, pre mládež a prijali nasledovné 

uznesenie. 

                                     Uznesenie ObZ č. 30/2018 zo dňa 05.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské neschvaľuje umiestnenie stávkovej kancelárie – stávkového 

terminálu firmy SYNOT TIP, a.s. v Obci Oreské. 

Počet prítomných poslancov : 5             Za : 5            Proti :05               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

 

BOD  9   Informácia o projektoch a súčasných aktivitách obce 

 Nakoľko v Obecnom zastupiteľstve máme troch nových poslancov, starosta obce informoval 

o súčasnom dianí v obci a aktivitách, ktoré sme riešili v posledných rokoch a projektoch, ktoré máme 

vypracované, podané a na ktorých pracujeme a chceme podať.  

- Rekonštrukcia KD / išlo o projekt : Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu 

a obecného úradu Oreské, celkové oprávnené výdavky projektu 393 284,49 € - neschválený 

projekt / posielali sme aj odvolania, ale bezúspešne/ 

- Úprava vzhľadu verejného priestranstva, celkové oprávnené výdavky – 107 340 € - dotácia 

neschválená – dôvod nedostatok finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve 

- Rekonštrukcia viacúčelového ihriska – znovu podaný projekt do 30.11.2017 pod názvom – 

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska a Voľnočasové zóny pri futbalovom ihrisku – celková 

cena projektu 155 496,00 € ,spolufinancovanie 5 496 ,-€.  Podané na poľnohospodársku 

platobnú agentúru v Bratislave. Výzva bola na Opatrenie : Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach .Verejné obstarávanie na spomínaný projekt. Vyhrala firma Benet, 

zmluva zverejnená./sme zaevidovaný v súčasnosti dokladáme požadované doklady na PPA v 

Nitre/ 

- Obnova hasičskej zbrojnice – podaný projekt so žiadosťou cez Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky – celkové suma projektu 29 207,44 €. Opakovalo sa podanie žiadosti znovu ku 

koncu marca 2018 v tej istej výške, spolufinancovanie 1 460,44. / zateplenie, vykurovanie/ 

Prišlo schválenie projektu, v súčasnosti prišli aj financie na účet vo výške 27747,- €, ktoré sa 

môžu čerpať aj v ďalšom roku. 

- 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-nemáme odpoveď/ 



- Zberný dvor- máme podpísanú zmluvu ohľadom verejného obstarávania na strojno- 

technologické vybavenie zberného dvora – firma EPIC Partner , verejné obstarávanie je 

dokončené. Dokončená žiadosť a poslaná cez ITMS pod názvom : Obstaranie strojno-

technologického vybavenia zberného dvora – Obec Oreské, celkové oprávnené výdavky 

projektu 377 772 €/v súčasnosti sme zaevidovaný na  a dokladáme požadované dokumenty/ 

- Vodovod Oreské – podaná žiadosť do 31.10 2017 na Enviromentálny fond – dokladali sme 

rozpočet, je dokončené verejné obstarávanie – Unistav. Schválená žiadosť na vodovod 

v sume 160 000,- €, spolufinancovanie  15 756,88 Vodovod prvú etapu sme uskutočnili- 

všetky potrebné doklady ku stavbe sú doložené a ukončené. 

- V súčasnosti sme podali ďalšiu žiadosť na výstavbu ďalšej časti vodovodu - suma o ktorú 

žiadame cez Enviromentálny fond – 191 891,- €  

- Ministerstvo financií – podaná žiadosť na opravu a modernizáciu studne , rozvodov vody, 

vybudovanie novej úpravovne na vodu v MŠ, rozpočtové náklady 13 000,- Dostali sme 

dotáciu na bežné výdavky vo výške  11 700,-€ spolufinancovanie 1 300,- €. V súčasnosti firma 

ZEOCLAY dokončuje vybudovanie úpravovne vody. 

- Výzva Trnavského samosprávneho kraja –podpora kultúrnych , umeleckých aktivít a mládeže- 

podali sme žiadosť na kroje pre obec, schválili žiadosť na sumu dotácie 1204,- €, požadované 

doklady sú vyúčtované, ušili sa dva mužské kroje. 

- Momentálne sme podali žiadosť o udelenie grantu cez zelené oázy- názov projektu: 

Sadovnícka úprava verejného priestoru, suma ktorú žiadame je 5000 €-podané k 30.11.2018 

- Poslali sme výzvu na predloženie cenovej ponuky: Vybudovanie chodníkov v obci Oreské. 

- IBV- v súčasnosti  bola podaná žiadosť o stavebné povolenie IBV druhá časť- dokladáme 

požadované dokumenty,/ územné konanie je právoplatné / 

BOD  10  Rôzne 

A/  Starosta obce informoval o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, ktoré žiada v zmysle 

VZN č. 3/2016 FK Oreské  na rok 2019. Žiadajú dotáciu vo výške 500,- €, ktorú chcú použiť na 

zabezpečenie činnosti FK – konkrétne na žiakov do veku 15. rokov /zabezpečenie dopravy na zápasy, 

športové potreby/ 

                                     Uznesenie ObZ č. 31/2018 zo dňa 05.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre FC Oreské, 908 63  Oreské č. 7. vo výške 500,- EUR. 

Počet prítomných poslancov : 5             Za : 5            Proti :05               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : v roku 2019 

B/ Plat poslancov. Starosta obce informoval poslancov o Poriadku odmeňovania pre poslancov v Obci 

Oreské a o tom, že za výkon funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva im prináleží odmena, za účasť 

na zasadnutiach. 

                                     Uznesenie ObZ č. 32/2018 zo dňa 05.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vzdanie sa odmeny poslancov za plnenie úloh poslanca 

v obecnom zastupiteľstve na zvolené obdobie. 

Počet prítomných poslancov : 5             Za : 5            Proti :05               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : celé funkčné obdobie 



 

C/ Starosta obce informoval, že firme Správa majetku a služieb, s.r.o. sme v roku 2018 poskytli vklad 

spoločníka vo výške 4500,- €. Vzhľadom na dobré hospodárske výsledky firmy, nám tieto vrátia 

naspäť na účet obce. Vklad v roku 2018 bude teda vo výške 0,00 €. Požiadal  poslancov o prijatie 

uznesenia k tejto finančnej operácii.  

                                     Uznesenie ObZ č. 33/2018 zo dňa 05.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské, vzhľadomk dobrým hospodárskym výsledkom firmy Správa 

majetku a služiab, s.r.o.,-skrátene SMS, s.r.o. Oreské ruší vklad  jediného spoločníka do firmy, ktorý bol 

vložený v roku 2018 spolu v sume 4500,- €. /uznesenie č. 1/2018 zo dňa 11.4.2018 suma 2500,- €, 

uznesenie č. 19/2018 zo dňa 26.9.2018 suma 2000,- €/  

Počet prítomných poslancov : 5             Za : 5            Proti :05               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : SMS s.r.o. vráti obci Oreské vklad do 31.12.2018 

 

D/ Pán Alojz Stašek mal pripomienku v Verejnému osvetleniu – treba nastaviť zažínanie podľa svetla 

F/ Poslanec Ladislav Šedivý informoval, že nesvietia svetlá v „uličke“ 

G/ Poslanec Ladislav Šedivý požiadal starostu, či by mohol vybaviť telocvičňu v Radošovciach na 

tréningy futbalistov – žiakov. Bude v ZŠ vybavené. 

 

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 
 

 


