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PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 4/2020 

 

 

 

 

 



ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  11.12. 2020 

 

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

Marián Štefka, Mária Štepanovská 

Hostia : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1.    Kontrola opatrení 

2.    Správa audítora ku Konsolidovanej ÚZ 2019 

3.    4 . zmena rozpočtu obce Oreské na rok 2020 

4.    Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 

5.    Rozpočet obce Oreské na roky 2021-2023 

6.    Schválenie množstevného zberu odpadu v obci Oreské od 1.1.12021 

7.    Schválenie VZN o miestnom poplatku za KO a DSO od 1.1.2021 

8.    Schválenie spolufinancovania k projektu C4 v rámci separovaného zberu     

9.    Schválenie prenájmu pozemkov pri „Chvojnici“ 

10.    Informácie k jednotlivým projektom obce 

11.   Informácie k pozemkovým úpravám v obci Oreské  

12.   Rôzne 

                             

Uznesenie ObZ č. 22/2020 zo dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské. 

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

 

BOD 1    Určenie overovateľa zápisnice a  Kontrola opatrení 

 

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice :Ing. Mária Štepanovská 

KONTROLA OPATRENÍ 

UZNESENIE 16/2020  -   Schválená kúpa pozemkov od REMI s.r.o. na IBV Oreské - 

nerealizované 

UZNESENIE 17/2020  - Schválený predaj pozemkov na IBV Oreské záujemcov - 

nerealizované 

UZNESENIE 18/2020  - Schválená 3.zmena rozpočtu 2020 - zrealizované 

UZNESENIE 19/2020  - Schválené vyhotovenie GP „Hlboká cesta“ – pracuje sa na tom 

UZNESENIE 20/2020 – Schválený vklad do SMS s.r.o. 1000,- €  - nezrealizované 

UZNESENIE 21/2020 – Schválená zámena pozemkov za účelom vybudovania 

Multifunkčného ihriska - nezrealizované 

 

 



BOD 2 Správa audítora ku KÚZ 2019 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2019 Obce Oreské a SMS, s.r.o. k 31.12.2019, je poskytnutá 

k nahliadnutiu pre obecné zastupiteľstvo. 

Uznesenie ObZ č. 23/2020 zo dňa 11.12.2020 

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

konsolidovanej účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2019. 

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

Termín : ihneď 

 

BOD 3     4. zmena rozpočtu obce Oreské 

Starosta obce navrhol poslancov vykonať štvrtú zmenu rozpočtu obce na rok 2020 podľa 

priloženého návrhu. 

Uznesenie ObZ č. 24/2020 zo dňa 11.12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 4. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2020  

rozpočtovým oparením č. 4/2020 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 rok 

2020 v EUR 

1.zmena 

rozpočtu na rok 

2020 v EUR 

2.zmena 

rozpočtu na rok 

2020 v EUR 

3.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v EUR 

4.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v EUR 

Bežné príjmy 213323,00 214652,00 227010,00 225514,00 245920,00 

Kapitálové príjmy 16257,00 150757,00 151757,00 161757,00 145000,00 

Finančné operácie 

príjmové 

12000,00 11897,00 13,097,00 22850,00 22850,00 

Príjmy spolu 241580,00 377306,00 391864,00 410121,00 413770,00 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2020 v EUR 

1.zmena 

rozpočtu na rok 

2020 v EUR 

2.zmena 

rozpočtu na rok 

2020 v EUR 

3.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v 

EUR 

4.zmena rozpočtu 

na rok 2020 v 

EUR 

Bežné výdavky 160823,00 165549,00 172757,00 183780,00 196153,00 

Kapitálové výdavky 58057,00 191557,00 198907,00 203141,00 175334,00 

Finančné operácie 

výdavkové 

20200,00 20200,00 20200,00 21200,00 22283,00 

Výdavky spolu 239080,00 377306,00 391864,00 408121,00 393770,00 

 

 

 



 

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

Termín : k 31.12.2020 

BOD 4   Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 

Starosta informoval, že občianske združenie Orešinka o.z. žiada obec o dotáciu na rok 2021 

vo výške 1000,- € na zabezpečenie športovo-spoločenskej akcie „ Športový deň detí. 

Uznesenie ObZ č. 25/2020 zo dňa 11.12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na rok 2021  poskytnutie dotácie vo výške  

1000,- Eur  žiadateľovi : OREŠINKA o.z., 908 63 Oreské 105, IČO : 52098630.  

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

Termín : 2021 

Starosta informoval, že Futbalový klub žiada obec o dotáciu na rok 2021 vo výške 1000,- € na 

zabezpečenie – vybavenie a dopravu pre futbalistov žiakov U15. 

Uznesenie ObZ č. 26/2020 zo dňa 11.12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na rok 2020  poskytnutie dotácie vo výške  

1000,- Eur  žiadateľovi : Futbalový klub Oreské, 908 63 Oreské 7, IČO : 31870911.  

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

Termín : 2021 

 

BOD 5  Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2021-2023 

      Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2021 a zároveň 

predstavil viacročný rozpočet  2022 – 2023, (príloha č. 1 – Návrh rozpočtu na obdobie 2021-

2023). 

 

Uznesenie ObZ č. 27/2020 zo dňa 11. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2021: 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2021  

v € 

Príjmy spolu 251900,00 

Bežné príjmy 233293,00 



Kapitálové príjmy 16757,00 

Finančné operácie príjmové  1850,00 

Výdavky spolu 251900,00 

Bežné výdavky 180372,00 

Kapitálové výdavky 52628,00 

Finančné operácie výdavkové 18900,00 

Hospodárenie obce  0,00 

 

b)  berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2022 – 2023, 

podľa prílohy: 

  

 

Rozpočet na 

rok 2022 

v € 

Rozpočet na 

rok 2023 

v € 

Príjmy spolu 230095,00 232195,00 

Bežné príjmy 227745,00 229845,00 

Kapitálové príjmy 500,00 500,00 

Finančné operácie príjmové  1850,00 1850,00 

Výdavky spolu 197225,00 200325,00 

Bežné výdavky 177825,00 180925,00 

Kapitálové výdavky 1000,00 1000,00 

Finančné operácie výdavkové 18400,00 18400,00 

Hospodárenie obce  32870,00 31870,00 

 

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

Termín : roky 2021-2023 

 

BOD 6   Schválenie množstevného zberu odpadu v Obci Oreské 

Starosta informoval poslancov, že tento bod momentálne nebudeme realizovať. V roku 2021 bude 

Obec Lopašov „pilotne“ skúšať množstvový zber – čipovanie popolníc a vývoz len popolníc, ktoré 

budú označené čipom. Občania si sami určia, za koľko popolníc chcú zaplatiť preddavok. Potom sa 

uvidí, ako to funguje a prešli by sme na tento zber ďalšie obce. 

 



 

BOD 7     Schválenie Dodatku č. 2 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne   

                 odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta obce informoval o návrhu Dodatku č. 2 k VZN o odpadoch, kde sa zvyšuje poplatok 

za vývoz tuhého komunálneho odpadu. Dôvodom je zvyšovanie poplatkov za vývoz odpadov, 

ak aj za skládkovanie odpadov, ktoré platíme firme Vepos-Skalica s.r.o. Náklady na odvoz 

odpadov sa neustále zvyšujú. Napriek tomu, že sa snažíme čo najviac separovať a odvážame 

separovaný odpad zdarma, aj tak neklesá počet vyvážaných popolníc. Návrh na zvýšenie 

obsahuje poplatok vo výške 22,- € na osobu na rok. 

                                  Uznesenie ObZ č. 28/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce Oreské  č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady 

s účinnosťou od 1.1.2021.  

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

Termín : od 1.1.2021 

 

BOD 8  Schválenie spolufinancovania k projektu C4 v rámci separovaného zberu     

Starosta informoval poslancov a projekte, ktorý ideme podať na Enviromentálny fond v rámci 

odpadového hospodárstva. Projekt sa podáva do 15.12.2020. Je v ňom zahrnutý traktor, 

vlečka, radlica, hák na kontajnery, kontajnery na veľkoobjemový odpad, kontajnery na bio 

odpad. Spolufinancovanie obce je vo výške 5%. 

 

                                  Uznesenie ObZ č. 29/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje : 

-podanie žiadosti o dotáciu v rámci činnosti C4 Triedený zber komunálneho odpadu na 

projekt „Skvalitnenie podmienok zberu komunálneho odpadu v obci Oreské“ 

- spolufinancovanie projektu vo výške min.5%. z rozpočtu obce.  

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

Termín : ihneď 

 

BOD 9  Schválenie prenájmu pozemkov pri „Chvojnici“ 

Starosta informoval: V súčasnosti má obec v nájme pozemok od Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, jedná sa o pozemok pod ihrisko-betónová multifunkčná plocha. 



Nakoľko tam budeme budovať v roku 2021 Multifunkčné ihrisko, ktorého plocha je širšia, , 

riešime momentálne novú zmluvu na nájom pozemkov. Nakoľko obec má niekoľko 

pozemkov priamo v toku Chvojnice, chce sa dohodnúť s SVP a prenajať im tieto pozemky. 

 

 

 

Uznesenie ObZ č. 30/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Oreské, 

nachádzajúcich sa v toku potoka Chvojnica,  Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. 

za cenu 0,13 Eur za m2.  

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

Termín : ihneď 

 

BOD 10   Informácie k jednotlivým projektom obce 

- Vybudovanie športového areálu – Multifunkčné ihrisko. Peniaze máme na účte, 

čakáme na nájomnú zmluvu, pracuje sa na stavebnom povolení. V roku 2021 

investíciu musíme dokončiť. 

- Rekonštrukcia kúrenia OÚ a KD Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energie – 

Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC411-2019-61 - práve sme dostali vyjadrenie, že obec 

dostane dotáciu vo výške 167 033,88 Eur zo Slovenskej inovačnej a implementačnej 

agentúry. Čakáme na ďalšie pokyny ohľadom uzatvorenia zmluvy. 

- Rekonštrukcia areálu Futbalového ihriska 2.časť – vyúčtovanie je zaslané na 

Slovenský futbalový zväz. Spolufinancovanie sme uhradili, zvyšok faktúry uhrádza 

SFZ priamo dodávateľovi. 

- Chodníky na IBV Oreské – žiadosť máme síce schválenú, ale PPA stále nemá peniaze 

na svojom účte. 

- Osvetlenie IBV Oreské – podávame žiadosť o predĺženie termínu na Stavebné 

povolenie, nakoľko sa stále doriešuje káblová prípojka. 

- Vodovod – znovu sme, práve dnes podali žiadosť na Enviromentálny fond. Je v ňom 

zhrnutá 2 a 3 etapa, náklad cca 490 000,- Eur. Ak by sme to dostali, vodovd by sme 

dotiahli od Poldera Oreské, kde sme skončili cca po kostol. 

- Zelené strechy:  Vodozádržné opatrenia – projekt je zadaný u projektanta, uzavretie 

výzvy býva každé 4 mesiace. Podáme, ako budeme pripravení. Projekt zahŕňa výmenu 

okien, fasády, zelú strechu, technické úpravy okopov, 1 zelená stena, stromy okolo 

KD, obchodu a šenku. 

- Zelené obce Slovenska: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach 

Slovenska – uspeli sme v projekte. V septembri 2018 bol vysúťažený dodávateľ 

spoločnosť A.I.I. Technické služby s.r.o., ktorý zabezpečuje projekt – výsadbu 

stromov  na celom Slovensku. Samozrejme, nestíhajú to a taktiež kvôli Koronakríze je 

projekt odložený. Predpokladáme, že v lete 2021 sa opäť rozbehne. 

- Spolupráca Interreg SK-AT : jedná sa o cezhraničnú spoluprácu vybraných regiónov 

na projektoch v rokoch 2021-27. Prebehlo prvé úvodné informačné stretnutie, na 



ktorom sme sa zúčastnili /online/. Spolupráca sa bude orientovať na cyklotrasy, 

Envirofond, cestovný ruch.  

 

 

BOD 11   Pozemkové úpravy v Obci Oreské 

Starosta informoval poslancov, že  Okresný úrad Senica, odbor pozemkový začal v našej obci 

s pozemkovými úpravami. Jedná sa o sceľovanie pozemkov. Zatiaľ bola vyvesená vyhláška. 

 

BOD 12  Rôzne 

A/   Starosta obce informoval, že MF SR poskytovalo návratné finančné výpomoci pre obce – 

úvery v dôsledku výpadku daní kvôli Koronakríze. Momentálne je výzva uzatvorená. Požiadal 

poslancov o schválenie podania žiadosti v prípade, že by bola možnosť čerpať opäť otvorená. 

Uznesenie ObZ č. 31/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie návratnej 

finančnej výpomoci pre obce v dôsledku výpadku daní z príjmu fyzických osôb. 

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

Termín : ihneď 

 

B/    Starosta obce požiadal poslancov o schválenie jednotného uznesenia, ktoré stanoví, za akú 

cenu bude Obec predávať alebo kupovať pozemky nachádzajúce sa v intraviláne obce Oreské. 

Uznesenie ObZ č. 32/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  určuje pre účely predaja alebo  nákupu pozemkov 

nachádzajúcich sa v intraviláne  Obce Oreské  cenu 5,- Eur za m2.  

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

Termín : ihneď 

 

C/    Starosta informoval poslancov o výnimke, ktorú stanovil zákon s ohľadom na 

Koronakrízu Covid19. Jedná sa o to, že obec môže použiť kapitálové príjmy a tiež rezervný 

fond obce do 31.12.2021 aj na bežné výdavky. Toto však musí byť prijaté aj uznesením ObZ. 

Uznesenie ObZ č. 33/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schvaľuje použitie kapitálových príjmov roku 2021 

a rezervného fondu obce Oreské aj na bežné výdavky, podľa potreby a do 31.12.2021.  

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

Termín : ihneď 



 

D/    Starosta informoval o žiadosti Ing. Matildy Ondrovičovej, ktorá chce kúpiť pozemky od 

Obce. Jedná sa o časť pozemku, parc.č. 548 v k.ú. Oreské o rozlohe cca 250 m2. Je to na 

zatáčke pri IBV Oreské a „Kapličke“ Nákres v prílohe zápisnice.Pozemok by použila na 

výsadbu ovocných stromov. 

Ing. Ondrovičová dá na svoje náklady vypracovať geometrický plán, na základe ktorého by sa 

vypracovala kúpna zmluva.  

Uznesenie ObZ č. 34/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schvaľuje, po vyhotovení Geometrického plánu, predaj 

časti pozemku, č.parcely 548, v k.ú. Oreské pani Ing. Matilde Ondrovičovej za cenu 5,- 

Eur/m2. Konkrétne m2  a kúpna cena budú stanovené po dodaní Geometrického plánu. 

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

Termín : ihneď 

 

E/   Starosta požiadal poslancov o schválenie jednotnej sadzby, ktorú bude Obec používať na 

predpis nájomníkom bytového domu v Oreskom pri ročnom vyúčtovaní za vodu a vývoz 

žumpy. Každý byt má vlastný vodomer a na základe spotrebovaných m3 vody sa vypočítava 

poplatok každému nájomníkovi. 

Uznesenie ObZ č. 35/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schvaľuje pre Bytový dom Oreské nasledovné sadzby 

poplatkov :  

- za vodu vo výške 0,65 Eur za m3 spotreby vody 

- za vývoz žumpy vo výške 2,80 Eur za m3 spotreby vody 

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

Termín : ihneď 

 

F/     Starosta obce informoval, že na základe predošlých uznesení Obec zakúpila nejaké 

pozemky v areály bývalého PD, chceli sme ich kvôli prihláseniu sa o vlastníctvo cesty. 

Nakoľko sa rozbehli pozemkové úpravy, sú nám momentálne tieto pozemky zbytočné. 

Súčasní vlastníci budov by mali o niektoré pozemky záujem. Po vyhotovení Geometrického 

plánu by sme vedeli rozmery, ktoré by sme predávali. 

Uznesenie ObZ č. 36/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schvaľuje vyhotovenie Geometrického plánu na predaj 

pozemkov v areály bývalého PD, na základe ktorého sa rozhodne o predaji pozemkov. 

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

Termín : ihneď 



 

G/     Starosta obce informoval o Zámere „ Veterný park Rohov“. Poslanci si pozreli zámer 

a dokumentáciu k nemu. Link na zámer je tiež vyvesený na Obecnej stránke. Jedná sa 

o výstavbu veterných elektrární na pozemkoch v k.ú. Rohov. Elektrárne by boli v podstate 

nad Obcou Oreské, na „Oreskom vrchu“ nad Polderom Oreské. Obec má zasielať stanovisko 

na Ministerstvo životného prostredia. Poslanci sa dohodli, že za Obec Oreské dáme zamietavé 

stanovisko. 

Uznesenie ObZ č. 37/2020 zo dňa 11.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské nesúhlasí so zámerom navrhovanej činnosti „Veterný park 

Rohov“ a dáva zamietavé stanovisko.  

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

Termín : ihneď 

F/    Poslanci sa bavili o pandémi Covid 19, ktorá v tomto roku trápila a stále trápi celý svet 

a má samozrejme dopady aj na fungovanie obcí. V obci sme už dva krát robili celoplošné 

testovanie antigénovými testami. Veľa domácností aj z našej obce už bolo v karanténe, buď 

preventívne z dôvodu, že boli v kontakte s pozitívnou osobou,  alebo z dôvodu, že aj dosť 

občanov z našej obce sa nevyhlo nákaze a prekonali Covid 19. Zatiaľ nebolo v našej obci 

žiadne úmrtie na pandémiu Covid 19. Predpokladáme, že nás čakajú ďalšie opatrenia ako 

i organizovanie testovaní. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť prácu všetkých dobrovoľníkov 

/zdravotníkov, administrátorov a členov DHZ Oreské/ pri vykonávaní antigénového 

testovania. 

G/   Poslanci sa bavili o tom, že bude treba upozorniť pána Alojza Boťánka, Oreské č. 78, aby 

si opravil plot, nakoľko je vo veľmi zlom stave, vedie pozdĺž spojovacieho chodníku za 

„Humny“ a môže byť nebezpečný okoloidúcim. 

H/     Poslanci sa bavili o situácii, ktorá je popri ceste „za humny“. Popri ceste tam mnohý 

skladujú rôzny materiál a parkujú autá v priekope pozdĺž cesty. Cestári tam odmietajú 

prevádzať zimnú údržbu. Každá domácnosť na tejto ulici dostane list na vykonanie nápravy. 

CH/    Poslanci sa bavili o situácii, ktorá vznikla v kostole. Ide o to, že voda v kostole je 

momentálne naprosto nepoužiteľná, je závadná, bola na rozbore. Znečistenie studne a vody 

vzniklo priesakom zo starej, prasknutej žumpy z rodinného domu č.22, ktorý je vedľa kostola. 

Nakoľko v dome žije pani Štefková, dôchodkyňa a pani Iveta Molnárová s dcérou, nie je v ich 

možnostiach zaobstarať si novú žumpu. Nepracuje, poberá dávky v hmotnej núdzi.. Táto 

situácia sa bude musieť nejako riešiť. 

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

rokovania, starosta obce poďakoval poslancom za ich celoročnú prácu pre obec a zasadnutie 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

Overil: Ing. Mária Štepanovská                                         Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


