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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  15.12. 2022 

 

Prítomní: Starosta : Ondrej Mikuš, Poslanci : Ing. Tomáš Mikúš, Ing. Miroslava Bederková,, Pavol 

Mikuš, Radoslav Královič, Jaroslav Čmarada 

Hostia : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1.    Kontrola opatrení 

2.    4 úprava rozpočtu na rok 2022 

3.    Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2023 - 2025 

4.    Schválenie VZN č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠJ (zmena vo  

       výške stravného od 1.1.2023) 

5.    Správa audítora z overenia konsolidovanej ÚZ za rok 2021 

6.    SMS, s.r.o. zmena konateľa 

7.    Rôzne 

 

 

BOD 1  Kontrola opatrení  a určenie overovateľa zápisnice 

 

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Ing. Miroslava Bederková 
 

Uznesenie  23/2022 –  zrealizované 

ObZ schválilo 3. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2022   

Uznesenie  24/2022 – platné 

ObZ zobralo na vedomie správu audítorky o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 

Uznesenie  25/2022 -  zrealizované 

ObZ schválilo vklad spoločníka do SMS, s.r.o. vo výške 1000,- Eur. 

Uznesenie  26/2022 – platné 

ObZ zobralo na vedomie protest prokurátora a schválilo dodatok č. 1 k VZN o obmedzení a zákaze 

používania pyrotechnických výrobkov na území obce. 

Uznesenie  27/2022 -  zrealizované 

ObZ schválilo zmenu – nové čerpanie rezervného fondu obce v roku 2022. 

 

BOD 2     4. zmena rozpočtu obce Oreské 
Starosta obce navrhol poslancov vykonať štvrtú zmenu rozpočtu obce na rok 2022 k 31.12.2022 

podľa priloženého návrhu. 

 

Uznesenie ObZ č. 28/2022 zo dňa 12.12. 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 4. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2022  

rozpočtovým oparením č. 3/2022 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 

2022 v EUR 

Rozpočet 2022 po 

1.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

2.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

3.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

4.zmene v Eur 

Bežné príjmy 252181,00 252182,00 256135,00 263988,00 275562,00 

Kapitálové príjmy 18757,00 23957,00 23957,00 27557,00 60300,00 

Finančné operácie 

príjmové 

2300,00 56309,00 330409,00 558910,00 612808,00 

Príjmy spolu 273238,00 332448,00 610501,00 850455,00 948670,00 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2022 v EUR 

Rozpočet 2022 po 

1.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

2.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

3.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

4.zmene v Eur 

Bežné výdavky 204481,00 220548,00 246046,00 242699,00 271055,00 

Kapitálové 

výdavky 

48757,00 84355,00 344455,00 587756,00 592715,00 

Finančné operácie 

výdavkové 

20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80900,00 

Výdavky spolu 273238,00 324903,00 610501,00 850455,00 944670,00 

 

 

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

Termín : k 31.12.2022 

 

 

BOD 3  Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2023-2025 
  

     Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2023 a zároveň 

predstavil viacročný rozpočet  2023 – 2025, (príloha  Návrh rozpočtu na obdobie 2023-2025). 

 

Uznesenie ObZ č. 29/2022 zo dňa 15. 12. 2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské 

a) schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2023: 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2023  

v € 

Príjmy spolu 271575,00 

Bežné príjmy 253355,00 

Kapitálové príjmy 15520,00 

Finančné operácie príjmové  2700,00 

Výdavky spolu 271575,00 

Bežné výdavky 230855,00 

Kapitálové výdavky 16020,00 

Finančné operácie výdavkové 24700,00 

Hospodárenie obce  0,00 

 



b)  berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2024 – 2025, podľa 

prílohy: 

  

 

Rozpočet na 

rok 2024 

v € 

Rozpočet na 

rok 2025 

v € 

Príjmy spolu 257855,00 260855,00 

Bežné príjmy 254655,00 257655,00 

Kapitálové príjmy 500,00 500,00 

Finančné operácie príjmové  2700,00 2700,00 

Výdavky spolu 257855,00 260855,00 

Bežné výdavky 231955,00 234955,00 

Kapitálové výdavky 1000,00 1000,00 

Finančné operácie výdavkové 24900,00 24900,00 

Hospodárenie obce  0,00 0,00 

 

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

Termín : roky 2023-2025 

 

 

BOD 4     Schválenie VZN č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠJ (zmena vo  

                 výške stravného od 1.1.2023) 

  

Starosta obce informoval, že nakoľko vyšli nové tabuľky – finančné pásma na výšku stravy 

v školských zariadeniach od 1.1.2023, predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu nové VZN 

č. 2/2022, kde sa upravili jednotlivé výšky stravného. Obec sme zaradili do 3. stravovacieho pásma. 

Taktiež v tomto VZN riešime zvýšenie príspevku na stravovanie dôchodcov z obecného rozpočtu 

z 0,33 Eur na 0,35 Eur (hlavne aj z dôvodu zaokrúhľovania súm za stravu pri platení – povinné 

zaokrúhľovanie tovarov a služieb pri hotovostných platbách) 

 

    Uznesenie ObZ č. 30/2022 zo dňa 15.12.2022 

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

2/2022 „O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Oreskom a o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej 

jedálni“ 

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

Termín : účinnosť od 1.1.2023 

 

BOD 5  Správa audítora ku KÚZ 2021 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2021 Obce Oreské a SMS, s.r.o. k 31.12.2021, je poskytnutá 

k nahliadnutiu pre obecné zastupiteľstvo. 

 

Uznesenie ObZ č. 31/2022 zo dňa 15.12.2022 

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

konsolidovanej účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2021. 

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

Termín : ihneď 

 

BOD 6   SMS, s.r.o. zmena konateľa 

 

Starosta obce informoval poslancov, že pán Ladislav Regásek sa chce vzdať funkcie konateľa 

v spoločnosti Správa majetku a služieb, skrátene SMS, s.r.o., v ktorej je Obec Oreské 100 % 



podielnikom. Poslanci rozobrali danú situáciu. Otázne je, či hľadať nového konateľa alebo či je 

možné spoločnosť zlikvidovať, nakoľko už dlhšie nevykazuje žiadnu činnosť. V SMS, s.r.o. však 

evidujeme nesplatený dlh do SCH – Herzogenbuchsee, tento by sme museli previesť na Obec 

a navýšili by sme zadĺženosť obce. Ing. Tomáš Mikúš zistí u právnika ďalšie možné postupy, čo by 

stála likvidácia, čo by stála zmena konateľa.  

Záver : Budeme riešiť na ďalších zasadaniach ObZ. 

 

BOD 7   R ô z n e 

 

A/   Hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Ilčíková podala výpoveď, vzdáva sa funkcie hlavnej 

kontrolórky obce z osobných a pracovných dôvodov k 31.12.2022.  

 

Uznesenie ObZ č. 32/2022 zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské : 

a/  berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Jany Ilčíkovej 

b/ schvaľuje vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie: hlavný kontrolór obce Oreské.  

Pracovný úväzok doporučuje na 4 hod.mesačne. 

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

Termín : 2023 

 

B/    Starosta obce informoval poslancov o návrhu Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

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

všetko je drahšie a už sme 2 roky nemenili výšku poplatku za vývoz TKO a aj VEPOS Skalica s.r.o., 

ktorý nám odváža odpad nám zvýšil ceny za vývoz aj skládkovanie, musíme pristúpiť k zvýšeniu 

poplatku za vývoz. V návrhu VZN je z 22,- Eur na 28,- Eur na osobu ročne. Poslanci rozoberali 

situáciu s cenami. Ing. Tomáš Mikúš navrhol ešte väčšie zvýšenie poplatku, aby to pokrylo výdavky 

obce, navrhol 32,- Eur ročne na osobu. Poslanci súhlasili. 

 

Uznesenie ObZ č. 33/2022 zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Dodatok č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

Oreské 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 : od 1.1.2023 

 

C/   Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

 Starosta informoval, že občianske združenie Orešinka o.z. žiada obec o dotáciu na rok 2023 vo 

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

 

Taktiež Futbalový klub žiada obec o dotáciu na rok 2023 vo výške 1000,- € na zabezpečenie 

cestovania na zápasy a vybavenie pre mládež FK Oreské  U19. 

 

 

Uznesenie ObZ č. 34/2022 zo dňa 15.12. 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na rok 2023  poskytnutie dotácie 

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

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

Termín : rok 2023 

Uznesenie ObZ č. 35/2022 zo dňa 15.12. 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na rok 2023  poskytnutie dotácie 

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 : rok 2023 



 

D/   Starosta obce informoval poslancov, že majú nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca 

Obecného zastupiteľstva. Odmena sa poskytuje podľa zásad odmeňovania poslancov, ktoré má obec 

schválené. Aktuálne je v nich ustanovené, že poslanci odmenu nedostávajú. Poslanci sa dohodli, že 

sa odmeny vzdajú, nebudú ani meniť zásady odmeňovania. 

 

Uznesenie ObZ č. 36/2022 zo dňa 15.12. 2022 

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 : 0              Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : celé funkčné obdobie 

 

E/   Ing. Tomáš Mikúš, poslanec a bývalý starosta informoval, že bolo zo strany obce už skôr, pred 

nástupom nového starostu, zrušené verejné obstarávanie na ďaľšiu časť „Vodovodu“ a obec bude 

súťažiť a robiť nové výberové konanie, v ktorom už budú aj prípojky k vodovodu. 

 

F/    Starosta informoval poslancov, že stále pretrvávajú ústne sťažnosti na nájomníkov Bytového 

domu – konkrétne na Pobudových z bytu č. 1., ktorí sú „neprispôsobilí“, majú veci naukladané po 

chodbe, využívajú vchod z vonku, kde majú tiež svoje veci. Ďalšia sťažnosť je na  Daňkových, byt č. 

12, ktorých sme už riešili kvôli fajčeniu v byte, a toto pokračuje. 

 

G/    Nový starosta Ondrej Mikuš predložil obecnému zastupiteľstvu „Majetkové priznanie 

vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme.“ 

 

Uznesenie ObZ č. 37/2022 zo dňa 15.12. 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca 

pri výkone práce vo verejnom záujme, starostu Ondreja Mikuša. 

 

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

Termín : ihneď 

 

H/     Starosta informoval poslancov o situácii na IBV. Niektoré úseky pod plánovanou cestou 

zasahujú do pozemkov, ktoré vlastnia fyzické osoby, ktoré si na IBV stavajú rodinné domy. Sú však 

ochotní obci predmetné pozemky darovať.  

 

 

Uznesenie ObZ č. 38/2022 zo dňa 15.12. 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uzatvorenie Darovacej zmluvy v prospech obce 

Oreské na pozemky v k.ú. Oreské, konkrétne: 

- diel 6 vo výmere 2 m2 odčlenený od pozemku parc.“C“ č. 730/31 

- diel 7 vo výmere 2 m2, odčlenený od pozemku parc „C“ č. 1040/40 

- diel 8 vo výmere 5 m2, odčlenený od pozemku parc. „C“ č. 1040/41 

- parc.“C“ č. 1040/58 vo výmere 21 m2 

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

Termín : 2023 

 

 

CH/   Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie. Nakoľko potrebuje za obec chodiť vybavovať 

rôzne veci a obec nemá vozidlo, hľadal alternatívy. Obec nemá v súčasnosti financie na kúpi nového 

alebo ojazdeného vozidla. Je možnosť prenajať si vozidlo od pána Královiča a v mesačných splátkach 

mu vozidlo platiť. Po uplynutí dohodnutej doby splácania nájmu by vozidlo prešlo do vlastníctva 

obce Oreské. Obec zaplatí len kúpnu cenu vozidla a povinné zmluvné poistenie, bez úrokov. 



 

 

Uznesenie ObZ č. 39/2022 zo dňa 15.12. 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku 

s pánom Radoslavom Královičom na prenájom osobného vozidla Focus C-max a jeho bezodplatné 

prevzatie do majetku obce od 1.6.2024. 

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

Termín : 2023 

 

 

 

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

starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

 

Overil : Ing. Miroslava Bederková                                   Starosta obce : Ondrej Mikuš 

 

 

 


