
Uznesenia Obecného zastupiteľstva Oreské z roku 2021 

 

 

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  

 

 

 

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  
 

 

 

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 

 

 

 



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 

 

 

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 

 

 



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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

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 

 

 

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 

 

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



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. 

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

Termín : rok 2021 

 

 

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 

 

 

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 

 

Uznesenie ObZ č. 15/2021 zo dňa 17.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 2. 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 

Rozpočet 2021 po 

2.zmene v Eur 

Bežné príjmy 233293,00 253774,00 253714,00 

Kapitálové príjmy 16757,00 46757,00 57057,00 

Finančné operácie príjmové 1850,00 77804,00 77804,00 

Príjmy spolu 251900,00 378335,00 388575,00 

 



 

 

Rozpočet na rok 

2021 v EUR 

Rozpočet 2021 po 

1.zmene v Eur 

Rozpočet 2021 po 

2.zmene v Eur 

Bežné výdavky 180372,00 217518,00 222998,00 

Kapitálové výdavky 52628,00 125917,00 143677,00 

Finančné operácie výdavkové 18900,00 21900,00 21900,00 

Výdavky spolu 251900,00 365335,00 388575,00 

 

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

Termín : k 30.6.2021 

 

Uznesenie ObZ č. 16/2021 zo dňa 17.06. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje : 

a)  predaj nehnuteľnosti - pozemku obce Oreské kupujúcej Ing. Matilda Ondrovičová, bytom 

     908 63 Oreské č. 87,  a to konkrétne: 

    - pozemok – novovytvorená parcela č. 1040/75 – orná pôda vo výmere 252 m2 

b)  cenu za predaj pozemkov vo výške 5,- EUR za m2, t.j spolu vo výške 1.260,- EUR  

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

Termín : ihneď 

 

Uznesenie ObZ č. 17/2021 zo dňa 17.06. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje 

a)  kúpu nehnuteľnosti - pozemku od predávajúceho Stanislav Štepanovský, bytom 

     908 63 Oreské č. 81,  a to konkrétne: 

    - pozemok registra E KN parcela č. 1497 – orná pôda vo výmere 921 m2 

b)  cenu za kúpu pozemkov vo výške 3,15 EUR za m2, t.j spolu vo výške 2.901,- EUR  

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

Termín : 2021/2022 

 

Uznesenie ObZ č. 18/2021 zo dňa 17.06. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje 

a)  kúpu nehnuteľnosti - pozemku od predávajúcej Mária Jančeková, bytom Brezová pod   

   Bradlom  a to konkrétne: 

    - pozemok registra E KN parcela č. 1473 – orná pôda vo výmere 429 m2 



    - pozemok registra E KN parcela č. 1499 – orná pôda vo výmere 144,5 m2 

b)  cenu za kúpu pozemkov vo výške 3,- EUR za m2, t.j spolu vo výške  1.720,- EUR  

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

Termín : 2021/2022 

 

Uznesenie ObZ č. 19/2021 zo dňa 17.06. 2021 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské,  týmto udeľuje súhlas na odpredaj časti  obchodného 

podielu na spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o., so sídlom Oreské 7, Oreské, IČO: 

46 130 101, ktorej je jediným spoločníkom Obec Oreské,  novým  spoločníkom,  ktorými 

budú Obec Radošovce, Lopašov,  Koválovec, Chropov, Dubovce,  Popudinské  Močidľany, 

Trnovec, Prietržka, Vrádište, Kátov.  Veľkosť  časti  obchodného podielu pre jednotlivé 

vyššie opísané obce  na spoločnosti  Správa majetku a služieb, s.r.o.  v percentuálnom 

vyjadrení je  9 až 10 % z hodnoty základného imania na spoločnosti,  zapísaného 

v obchodnom registre Okresného súdu Trnava.  

Cena za 10%-tnú  časť obchodného podielu na spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o.  

bude predstavovať sumu vyjadrenú v mene Euro  a to  4 224,- ( slovom:  

štyritisícdvestodvadsaťštyri  euro)   a  za 9%-tnú  časť obchodného podielu na spoločnosti 

Správa majetku a služieb, s.r.o.  bude predstavovať sumu vyjadrenú v mene Euro 3801,60,- ( 

slovom: tritisícosemstojeden, euro a 60 eurocentov) .  Cena obchodného podielu na 

spoločnosti bola stanovená   vzhľadom k  nevyhnutnosti ďalších investícii na projekte 

realizovanom spoločnosťou.  S každou obcou,  teda s každým  záujemcom o kúpu  časti 

obchodného podielu,  bude osobitne uzatvorené Zmluva o prevode časti obchodného podielu 

na obchodnej spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o.    

Obecné zastupiteľstvo poveruje Starostu obce Oreské Ing. Tomáša Mikúša,  k vykonaniu 

nevyhnutných úkonov smerujúcich k odpredaju časti obchodného podielu na spoločnosti 

Správa majetku a služieb, s.r.o.  so sídlom Oreské 7, Oreské, IČO: 46 130 101. 

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

Termín : ihneď 

 

 

 

Uznesenie ObZ č. 20/2021 zo dňa 14.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2021  

rozpočtovým oparením č. 3/2021 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 

Rozpočet 2021 po 

2.zmene v Eur 

Rozpočet 2021 po 

3.zmene v Eur 

Bežné príjmy 233293,00 253774,00 253714,00 263351,00 

Kapitálové príjmy 16757,00 46757,00 57057,00 91769,00 

Finančné operácie príjmové 1850,00 77804,00 77804,00 77804,00 

Príjmy spolu 251900,00 378335,00 388575,00 432924,00 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2021 v EUR 

Rozpočet 2021 po 

1.zmene v Eur 

Rozpočet 2021 po 

2.zmene v Eur 

Rozpočet 2021 po 

3.zmene v Eur 

Bežné výdavky 180372,00 217518,00 222998,00 237870,00 

Kapitálové výdavky 52628,00 125917,00 143677,00 176054,00 

Finančné operácie výdavkové 18900,00 21900,00 21900,00 19000,00 

Výdavky spolu 251900,00 365335,00 388575,00 432924,00 

 

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

Termín : k 30.9.2021 

 

Uznesenie ObZ č. 21/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje: 

a) Úväzok hlavného kontrolóra obce Oreské na 0,07. 

b) Kontrolóra obce Oreské  Ing. Janu Ilčíkovú  na obdobie 6 rokov s nástupom od 

1.10.2021.  

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

Termín : 1.10.2021 

 

Uznesenie ObZ č. 22/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje spolufinancovanie projektu „Regulácia 

dažďovej a prívalovej vody na „Malej strane“ v obci Oreské“ vo výške 1000,- Eur. 

 

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

Termín : ihneď 

 

Uznesenie ObZ č. 23/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské súhlasí s vykonaním pozemkových úprav (ďalej len 

„PÚ“) k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Oreské z dôvodu  podľa § 2 ods. 1 písm. a)  

zák.č. 330/1991 Zb. , t.j. z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov 



a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto 

zákona. 

 

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

Termín : ihneď 

 

Uznesenie ObZ č. 24/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské súhlasí s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav 

(ďalej len „JPÚ“) v katastrálnom území Oreské v areály bývalého ROD dľa súčasného stavu 

a s koordináciou hranice veľkých pozemkových úprav v k.ú. Oreské.  

 

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

Termín : ihneď 

 

Uznesenie ObZ č. 25/2021 zo dňa 10.12.2021 

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

konsolidovanej účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2020. 

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

Termín : ihneď 

 

 

Uznesenie ObZ č. 26/2021 zo dňa 10.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 4. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2021  

rozpočtovým oparením č. 4/2021 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 

Rozpočet 2021 

po 2.zmene v 

Eur 

Rozpočet 2021 

po 3.zmene v 

Eur 

Rozpočet 2021 

po 4.zmene  v 

Eur 

Bežné príjmy 233293,00 253774,00 253714,00 263351,00 256344,00 

Kapitálové príjmy 16757,00 46757,00 57057,00 91769,00 692701,00 

Finančné operácie 

príjmové 

1850,00 77804,00 77804,00 77804,00 209560,00 

Príjmy spolu 251900,00 378335,00 388575,00 432924,00 1158605,00 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2021 v 

EUR 

Rozpočet 2021 

po 1.zmene v Eur 

Rozpočet 2021 

po 2.zmene v 

Eur 

Rozpočet 2021 

po 3.zmene v 

Eur 

Rozpočet 2021 

po 4.zmene v 

Eur 

Bežné výdavky 180372,00 217518,00 222998,00 237870,00 244940,00 

Kapitálové výdavky 52628,00 125917,00 143677,00 176054,00 397991,00 

Finančné operácie 

výdavkové 

18900,00 21900,00 21900,00 19000,00 20100,00 

Výdavky spolu 251900,00 365335,00 388575,00 432924,00 663031,00 

 

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

Termín : k 31.12.2021 



 

                                     Uznesenie ObZ č. 27/2020 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nasledujúce rozhodnutie jediného spoločníka 

o finančnom vklade do spoločnosti Správa majetku služieb ,s.r.o. skrátene SMS,s.r.o v roku 

2021 vo výške 1000,- €. 

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

Termín : 2021 

 

 

 

                        Uznesenie ObZ č. 28/2021 zo dňa 10.12. 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na rok 2022  poskytnutie dotácie: 

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

b)  vo výške 1000,- Eur  žiadateľovi : Futbalový klub Oreské, 908 63 Oreské 7, IČO : 31870911. 

 

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

Termín : 2022 

 

 

                                                 Uznesenie ObZ č. 29/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské neschvaľuje poskytnutie dotácií pre Centrá voľného času 

v roku 2021 z rozpočtu obce. 

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

Termín : 2021 

 

 

 

                    Uznesenie ObZ č. 30/2021 zo dňa 10. 12. 2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské 

a) schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2022: 

 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2022  

v € 

Príjmy spolu 273238,00 

Bežné príjmy 252181,00 

Kapitálové príjmy 18757,00 

Finančné operácie príjmové  2300,00 

Výdavky spolu 273238,00 

Bežné výdavky 204481,00 

Kapitálové výdavky 48757,00 

Finančné operácie výdavkové 20000,00 

Hospodárenie obce  0,00 

 

 

 

 



b)  berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2023 – 2024, 

podľa prílohy: 

  

 

Rozpočet na 

rok 2023 

v € 

Rozpočet na 

rok 2024 

v € 

Príjmy spolu 243981,00 245981,00 

Bežné príjmy 241181,00 243181,00 

Kapitálové príjmy 500,00 500,00 

Finančné operácie príjmové  2300,00 2300,00 

Výdavky spolu 230981,00 232981,00 

Bežné výdavky 205281,00 207081,00 

Kapitálové výdavky 1000,00 1000,00 

Finančné operácie výdavkové 24700,00 24900,00 

Hospodárenie obce  13000,00 13000,00 

 

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

Termín : roky 2022-2024 

 

 

 

    Uznesenie ObZ č. 31/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie „ protest prokurátora“č.  Pd 95/21/2206-

3 zo dňa 26.10.2021 

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

Termín : 2021 

 

 

 

   Uznesenie ObZ č. 32/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské č. 

1/2021 O miestnej dani za psa. 

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

Termín : účinnosť od 1.1.2022 

 

 

    Uznesenie ObZ č. 33/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské č. 

2/2021  

O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 

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

Termín : účinnosť od 1.1.2022 

 

 

    Uznesenie ObZ č. 34/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské č. 

3/2021 O O miestnej dani za predajné automaty a hracie automaty. 

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

Termín : účinnosť od 1.1.2022 

 

 



 

    Uznesenie ObZ č. 35/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 6/2016  o nakladaní s KO a DSO na území obce Oreské. 

 

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

Termín : účinnosť od 1.1.2022 

 

 

Uznesenie ObZ č. 36/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  

a) Vyhlasuje nákladné vozidlo PRAGA V3S AUV 60 B za prebytočný majetok obce 

Oreské 

b) Súhlasí s  predajom vozidla vyhlásením Obchodnej verejnej súťaže 

c) Stanovuje minimálnu cenu za predaj vozidla vo VOS vo výške 5.000,- Eur 

 

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

Termín : 2022 

 

BOD  11  Prenájom priestorov 

 

Starosta informoval poslancov o možnosti dlhodobého prenájmu budovy – garáže na ihrisku, 

č.popisné 144. Prenájom by bol  od niektorého mesiaca v roku 2022.   

 

    Uznesenie ObZ č. 37/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje : 

a) Uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov na budovu (garáž) súpisné 

číslo 144 o výmere 159 m2, nachádzajúcu sa v obci Oreské na pozemku parc. č.  

1500/2, vedený okresným úradom Skalica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 212 

a firmou Four Design Factory s.r.o., Skalica, IČO : 43805884 

b) Výšku nájmu stanovuje na 4.000,- Eur ročne, s nájmom splatným na dva roky 

dopredu. 

 

 
    Uznesenie ObZ č. 38/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uzatvorenie  kúpnej zmluvy so Slovenským 

pozemkovým fondom a kúpu pozemku v k.ú. Oreské, E KN parc.č. 556 o výmere 209 m2 

vo výške 15,87 Eur/m2, t.j. za celkovú cenu nehnuteľnosti vo výške 2092,31 Eur. 

 

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

Termín : ihneď 

 
 

 
    Uznesenie ObZ č. 39/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje kúpu 120 ks zánovných stoličiek Iso Black, 

poťah Cagli od obce Nižná Voľa za celkovú cenu 1441,20 Eur. 

 

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

Termín : ihneď 



 

 

    Uznesenie ObZ č. 40/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské nesúhlasí so zámerom a návrhom rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti „Veterné elektrárne Rohov“ a dáva zamietavé stanovisko.. 

 

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

Termín : ihneď 

 

 

 

    Uznesenie ObZ č. 41/2021 zo dňa 10.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské neschvaľuje predaj pozemkov v k.ú. Oreské KN-E č. 

550;551;554;555;556;557 pánovi Jozefovi Stankovi. Tým však nie je vylúčená možnosť, že 

v budúcnosti opätovne požiadať o odkúpenie týchto pozemkov. 

 

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

Termín : ihneď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


