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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  05.03.2021 

 

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

Bederka Radoslav, zapisovateľka Silvia Boťánková 

 

Program :   

 

1.    Kontrola opatrení 

2.    Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce 

3.    1 . zmena rozpočtu obce Oreské na rok 2021 

4.    Vysporiadanie pozemkov pod IBV Oreské so spoločnosťou REMI s.r.o. 

5.    Nákup osobného vozidla 

6.    Úver na verejné osvetlenie a cestu IBV 

7.    Výber dodávateľa na cestu IBV 

8.    Výber dodávateľa na kúrenie v kabínach FK    

9.    Webová obecná stránka 

10.   Výber dodávateľa na starostlivosť o zelené plochy, kríky, stromy 

11.   Informácie k jednotlivým projektom 

12.   Rôzne 

 

Uznesenie ObZ č. 1/2021 zo dňa 05.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské. 

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 : Radoslav Bederka 

Uznesenie 22/2020  -  splnené 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské 

Uznesenie 23/2020 - splnené 

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

konsolidovanej účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2019. 

Uznesenie 24/2020 – splnené, nahraté v RISSAM 

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.  

Uznesenie 25/2020 – bude sa realizovať v 2021 

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

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



Uznesenie 26/2020 – bude sa realizovať v 2021 

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

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

Uznesenie 27/2020 – rozpočet platný, nahratý v RISSAM 

Obecné zastupiteľstvo  

a)  schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2021: 

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

Uznesenie 28/2020 - platné 

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.  

Uznesenie 29/2020 – projekt podaný 

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.  

Uznesenie  30/2020 – zatiaľ neriešené 

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.  

Uznesenie  31/2020 – až by bola možnosť, bude sa riešiť 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie návratnej 

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

Uznesenie 32/2020 - platné 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  určuje pre účely predaja alebo  nákupu pozemkov 

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

Uznesenie 33/2020 - platné 

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.  

Uznesenie 34/2020 – zatiaľ nerealizované 

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. 

 



Uznesenie 35/2020 - platné 

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 

Uznesenie 36/2020 – zatiaľ nerealizované 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schvaľuje vyhotovenie Geometrického plánu na predaj 

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

Uznesenie 37/2020 – stanovisko zaslané 

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

Rohov“ a dáva zamietavé stanovisko.  

 

BOD 2   Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce,  Záverečný účet obce 
 

A. Schválenie Záverečného účtu obce Oreské za rok 2020 

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

2020“ a „Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020“. Oba 

dokumenty rozoberajú rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020, plnenie príjmov a výdavkov 

a výsledok hospodárenia. Predložil návrh na schválenie dokumentov. 

 

Uznesenie ObZ č. 2/2021  zo dňa 05.03.2021 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Oreské : 

- schvaľuje Záverečný účet obce Oreské za rok 2020  a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 

2020 

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

B    Schválenie tvorby a čerpania rezervného fondu obce 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o účtovnom výsledku hospodárenia obce za 

rok 2020 a o návrhu použitia prebytku rozpočtu za rok 2020.  

Účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2020 :   +16169,73    € 

Prebytok rozpočtu v sume 158948,37 EUR  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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov vo výške 135881,25 EUR, navrhujeme použiť 

na :  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 23067,12 EUR  
 



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  614,20 EUR bude pripočítaný 

- k prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške  614,20 EUR  
       

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 131 756,00 EUR, a to na : 
- Vybudovanie športového reálu /multifunkčné ihrisko/ v sume 131 756,00 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume  682,85 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné  podľa ustanovenia §140-

141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume  2 665,20 EUR. 

d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 777,20 EUR, a to na : 
- Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 547,20 EUR 
- Dotácia na zabezpečenie sčítania domov a bytov v sume 230,00 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške  23 681,41 EUR.  

Uznesenie ObZ č. 3/2021  zo dňa 05.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje: 

a/    Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo     

       výške  23 681,41 EUR 

b/   Čerpanie rezervného fondu obce vo výške 23 679,00 EUR, z toho na  : 

       1.  bežné výdavky vo výške 15 579,00 EUR 

             konkrétne na : spätné odkúpenie pozemkov na IBV Oreské 

       2.  kapitálové výdavky vo výške 8 100,00 €  

             konkrétne na : Výstavba autobusovej zastávky 8 100,00 EUR 

c/  zmenu rozpočtu v oblasti finančných operácií 

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

Termín : 2021 

 



BOD 3    1. zmena rozpočtu obce roku 2021 

Starosta obce navrhol vykonať 1.úpravu rozpočtu 2021, podľa predloženého návrhu. 

Uznesenie ObZ č. 4/2021 zo dňa 05.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 1. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2021  

rozpočtovým oparením č. 1/2021 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 

2021 v EUR 

Rozpočet 2021 po 

1.zmene v Eur 

Bežné príjmy 233293,00 253774,00 

Kapitálové príjmy 16757,00 46757,00 

Finančné operácie príjmové 1850,00 77804,00 

Príjmy spolu 251900,00 378335,00 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2021 v EUR 

Rozpočet 2021 po 

1.zmene v Eur 

Bežné výdavky 180372,00 217518,00 

Kapitálové výdavky 52628,00 125917,00 

Finančné operácie výdavkové 18900,00 21900,00 

Výdavky spolu 251900,00 365335,00 

 

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

Termín : k 31.3.2021 

 

BOD 4  Vysporiadanie pozemkov pod IBV Oreské so spoločnosťou REMI s.r.o.  

     V septembri 2019 sme na základe žiadosti pána Ladislava Regáska REMI s.r.o. schválili 

spätné odkúpenie pozemkov na IBV Oreské, nakoľko firma REMI s.r.o. sa rozhodla, že na 

zakúpených pozemkov nebude stavať. Ponúkla nám pozemky ku spätnému odkúpeniu. 

V súčasnosti sú vyhotovené dokumenty a pristúpili by sme k realizácii. Starosta požiadal 

poslancov o schválenie konkrétneho uznesenia. 

Uznesenie ObZ č. 5/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve zo 

dňa 05.09.2018 s REMI, s.r.o. Skalica, kde predmetom tohto Dodatku č.2 sú iba nehnuteľnosti 

v k.ú. Oreské, nachádzajúce sa na LV č. 212 – pozemky parcely registra “C“ : 

- parcela č. 730/17 o výmere 1 m2, druh pozemku – orná pôda 

- parcela č. 730/28 o výmere 59 m2, druh pozemku – orná pôda 

  

Dodatkom č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 05.09.2018 z predmetu kúpi vypadávajú nehnuteľnosti 



v k.ú. Oreské, nachádzajúce sa na LV č. 212 – pozemky parcely registra “C“ : 

- parcela č. 730/6 o výmere 370 m2, druh pozemku – orná pôda 

- parcela č. 730/7 o výmere 321 m2, druh pozemku – orná pôda 

- parcela č. 730/8 o výmere 384 m2, druh pozemku – orná pôda 

ktoré zostávajú predávajúcemu. 

 

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

Termín : rok 2021 

 

S týmto prevodom súvisí aj následný predaj týchto pozemkov záujemcom, nakoľko už je 

vyhotovený Geometrický plán na rozdelenie pozemkov, môžeme tiež pristúpiť k uzatvoreniu 

zmlúv. Starosta požiadal o schválenie konkrétnych uznesení. 

Uznesenie ObZ č. 6/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje : 

 

a) predaj nehnuteľnosti - pozemkov obce Oreské kupujúcim  Mgr. Alexandra Machová, rod. 

Bederková, bytom 908 63 Oreské č. 116 a  Jakub Mach, rod. Mach, bytom 908 63 Oreské č. 

124,  

a to konkrétne: 

- pozemok – parcela registra “C“ KN č. 730/8 vo výmere 555 m2 

- pozemok – parcela registra “C“ KN č. 730/31 vo výmere 22 m2 

 

b) cenu za predaj pozemkov vo výške 27,- EUR za m2, t.j spolu vo výške 15.579,- EUR  

 

 

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

Termín : rok 2021 
 

Uznesenie ObZ č. 7/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje : 

 

a) predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Oreské kupujúcemu Peter Štefka, rod. Štefka, bytom  

908 6 Oreské č. 67,  a to konkrétne: 

- pozemok – parcela registra “C“ KN č. 730/6 vo výmere 520 m2 

 

b) cenu za predaj pozemku vo výške 27,- EUR za m2, t.j spolu vo výške 14.040,- EUR  

 

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

Termín : rok 2021 

 

BOD 5   Nákup osobného vozidla 

Starosta informoval poslancov, že auto, ktoré sme mali v bezodplatnom nájme od spoločnosti 

Hílek a spol. nám ponúkli k odkúpeniu za 3.500,- €. Požiadal poslancov o vyjadrenie sa. 

Poslanci sa dohodli, že predmetné auto nebudeme odkupovať, nakoľko je to malá Škoda 

Fabia, obce by potrebovala auto, ale určite trochu väčšie a s väčším kufrom. 



Uznesenie ObZ č. 8/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské neschvaľuje kúpu auta škoda Fabia od spoločnosti Hílek 

a spol., a.s. Senica. 

 

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

Termín : rok 2021 

 

BOD 6  Úver na verejné osvetlenie  a cestu IBV Oreské 

Starosta informoval poslancov, že bude potrebné zobrať úver, inak obec nebude môcť 

zafinancovať niektoré projekty. Bude sa platiť verejné osvetlenie na IBV Oreské, taktiež bude 

potrebné spolufinancovanie na chodníkoch IBV a okrem toho máme rozbehnuté viaceré 

projekty. Obec Oreské dostala ponuky z Prima banky Slovensko. Jedna ponuka je konkrétna, 

kde by dali úver na konkrétnu kapitálovú investíciu vo výške 30.000,- € až 50.000,- €. 

Druhá ponuka je lepšia, jedná sa o 1% bezúčelový úver,Municipárny – univerzál, ktorý môže 

byť použitý na bežné aj kapitálové výdavky, môžeme si sami stanoviť, kedy, koľko a na čo 

budeme z neho čerpať. Je vo výške 50 000,- €, splatnosť 10 rokov. 

 

Uznesenie ObZ č. 9/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

 

 

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

Termín : rok 2021 

 

 

v podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:

Alternatíva pre ostatné prípady:

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška 

znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je 

bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného 

kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške 

tohto rozdielu bude úver zmenený natermínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky 

z úveru.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako 

klienta bola v priebehu úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na výzvu 

banky  vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.

v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce

s c h v a ľ u j e

prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“)  vo výške 50.000,- EUR

Obecné zastupiteľstvo Oreskom



BOD 7  Výber dodávateľa na cestu IBV Oreské 

Starosta informoval o prvých prípravách, ktoré sa týkajú cesty na IBV Oreské. Pani Ing. 

Miroslava Bederková z rozpočty s.r.o. pracuje momentálne  na rozpočte cesty. Plánujeme 

urobiť cestu z liateho betónu, je to najekonomickejšie aj trvácnejšie riešenie cesty. Až bude 

hotový rozpočet, vypíšeme výberové konanie na dodávateľa cesty na IBV. Starosta požiadal 

o prijatie uznesenia. 

Uznesenie ObZ č. 10/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje vypísanie výberového konania na dodávateľa 

cesty na IBV Oreské. 

 

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

Termín : rok 2021 

 

BOD 8  Výber dodávateľa na kúrenie v kabínach FK 

Starosta informoval, že sme dostali dotáciu 30 000,- € zo Slovenského futbalového zväzu. 

Časť týchto prostriedkov vo výške 23 693,- € je použitá na Rekonštrukciu a opravu 

športového areálu, ktorá už prebehla v roku 2020. Zostatok dotácie vo výške 6307,- € 

použijeme na vykurovanie a podlahy v kabínach + spolufinancovanie z obce 25%. Bolo 

urobené výberové konanie na dodávateľa zákazky a vyhrala firma Torx s.r.o. Skalica. 

 

Uznesenie ObZ č. 11/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské : 

a) schvaľuje výberové konanie na dodávateľa zákazky „Športový areál – podlahy šatní +  

vykurovanie“ 

b) schvaľuje za dodávateľa tejto zákazky firmu Torx, s.r.o., Zápotočná 1794/16, Skalica, 

IČO:45999155, vo výške 9.137,- Eur za zhotovenie diela. 

 

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

Termín : rok 2021 

 

BOD 9  Webová obecná stránka 

Starosta informoval poslancov, že už dlhšiu dobu sledujeme, že naša obecná stránka 

www.oreske.sk nespĺňa všetky parametre v zmysle zákona. Preto sme sa rozhodli, že v tomto 

roku by sme vytvorili nový obecný web. Sledovali sme rôzne ponuky rôznych firiem.  

Po zvážení týchto ponúk sme vybrali za dodávateľa  firmu Alpha partner s.r.o. Ponúkajú 

jednak vytvorenie novej web stránky, servis web stránky, ale aj mobilnú aplikáciu a sms 

hlásnika. Cena je 400,- € + ročné poplatky za vedenie 350,- €. 

Uznesenie ObZ č. 12/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské  schvaľuje vytvorenie novej web stránky obce Oreské 

a firmu Alphabet partner s.r.o., Strojárenská 3426/11C, Košice schvaľuje za dodávateľa  

novej web stránky. 

http://www.oreske.sk/


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

Termín : rok 2021 

 

BOD 10   Výber dodávateľa na starostlivosť o zelené plochy, kríky, stromy 

Starosta informoval poslancov o ponukách, ktoré máme na údržbu zelene v obci. Požiadal 

poslancov o schválenie  dodávateľa, ktorý by mal na starosti zeleň v našej obci. 

Uznesenie ObZ č. 13/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské  schvaľuje za dodávateľov služieb – kosenie, údržba 

zelene, výsadba v obci Oreské: 

a) Milan Mikuš, Skalica – kosenie trávnika na futbalovom ihrisku, údržba zelene, výrub 

drevín 

b) Bc.Vladimír Kumpan, Petrova Ves -  kosenie trávnikov, údržba zelene, výsadba 

Frenvencia jednotlivých úkonov bude na základe pokynu starostu k vykonaniu služby. 

 

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

Termín : ihneď 

 

BOD 11  Informácie k jednotlivým projektom 

Chodníky na IBV - čakáme na vyjadrenie PPA. 

Multifunkčné ihrisko - zmena PD vo februári 2021 /zrušili sme sklá na mantineloch 

v projekte/,  čakáme na predĺženie nájomnej zmluvy (príp. zámenou, kúpou) fara Radošovce 

(Biskupský úrad BA), a Vodohospodársky štátny podnik - zmluva momentálne na podpis na 

Ministerstve ŽP, potom podávame na Stavebný úrad "Žiadosť o stavebné povolenie". 

 "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Oreské s využitím 

obnoviteľných zdrojov energie". Zmluva o NFP k projektu nadobudla účinnosť  20.02.2021, 

deň po jej zverejnení v CRZ. Pôvodne vysúťažený dodávateľ dal prehlásenie, že súhlasí  

s pôvodne vysúťaženou cenou. 

Zelené obce - stav implementácie:  

- v novembri 2020 došlo medzi poskytovateľom Slovenskou agentúrou životného prostredia a 

zhotoviteľom A.I.I. Technické služby s. r. o. k uzavretiu Dohody o ukončení Rámcovej dohody 

o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov, 

- od decembra 2020 prebiehajú procesy k zahájeniu nového verejného obstarávania na 

zhotoviteľa. Sami si nemôžeme určiť zhotoviteľa, je to centrálne. 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (operačný program kvalita ŽP, Európske 

štrukturálne a investičné fondy) - pripravujeme podklady na podanie žiadosti, plánované 

uzávierky hodnotiacich kôl apríl, august, december 2021... 

- zateplenie súvisiace s realizáciou extenzívnej vegetačnej strechy na objekte KD a OcÚ. 

Odpadové hospodárstvo /Envifond/: Doplnenie žiadosti o chýbajúce údaje na Envirofond 

(Žiadosť na traktor, hákový nosič na kontajner a 2 ks veľkoobjemové kontajnery podaná v 



12/2020). Vlečka v pláne dokúpiť. Predpokladané vyhodnotenie približne do 3 mesiacov. 

Vodovod /Envirofond/: doplnenie žiadosti o chýbajúce údaje na Envirofond  (Žiadosť podaná 

v 12/2020). 

TTSK: koncom roka 2020 v rámci Združenie obcí Viesky podaný projektový zámer na roky 

2021 - 2027 "Zberné miesto pre dotrieďovanie odpadov" - prechod na obehové 

hospodárstvo (v súlade s Akčným plánom pre obehové hospodárstvo prijatým Eur. komisiou v 

2015), ide o celý hodnotový reťazec - nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do 

hospodárstva a ich využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín.  

TTSK: podaná žiadosť (zač. februára 2021) na projekt "Zriadenie malého fitness centra v 

športovom kompexe pre verejnosť" v obci Oreské. Cieľová skupina: všetci obyvatelia a 

návštevníci obce Oreské. 

Biologicky rozložiteľný odpad BRO – Triedenie 

- Účinnosť zákona o odpadoch (a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pre obce odložená 

o pol roka, predpoklad do júna 2021, v tejto súvislosti bude potrebné aktualizovať VZN o 

odpadoch 

- bioligicky rozložiteľný odpad (tzv. zelený  - konáre, lístie, zo záhrad, cintorínov,.. ) - zber 

plánujeme do veľkoobjemového kontajnera (VOK), na 2 ks je podaná žiadosť na Envirofond, 

príp. do jedného z už využívaných VOK umiestnených v areáli bývalého družstva 

- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od fyzických osôb: obec zabezpečí  

rozmiestnenie zberných nádob hnedej farby na bioodpad s označením BIO a uzatvoríme zmluvu 

s firmou, ktorá bude odpad odvážať. 

BOD 12  Rôzne 

A Starosta obce informoval o žiadosti firmy rozpočty s.r.o. Oreské, pani Ing. Miroslavy 

Bederkovej, ktorá by chcela dočasne prenajať priestory na vykonávanie administratívnych 

prác. Vyberieme vhodnú miestnosť. 

Uznesenie ObZ č. 14/2021 zo dňa 05.03.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské  schvaľuje prenájom nebytového priestoru obce Oreské 

firme rozpočty s.r.o. Oreské č. 116 a cenu prenájmu stanovuje na 80,-  mesačne. 

 

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

Termín : rok 2021 

 

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

rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

Overil: Radoslav Bederka                                          Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


