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PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA :  1/2022 

 

 

 

 

Registratúrna značka : 

 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 

 

 

 



ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  18.02. 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Bederka Radoslav, Marián Štefka, Ing. Mária Štepanovská, zapisovateľka Silvia Boťánková 

 

Program :   

 

1.    Kontrola opatrení 

2.    Schválenie navýšenia úveru od Prima banky 

3.    Rôzne 

 

Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské bol schválený. 

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

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Marián Štefka 

 

BOD 1   Kontrola opatrení 

 

Uznesenie 25/2021 – platné 

ObZ berie na vedomie správu  audítora o overené KÚZ 2020. 

Uznesenie 26/2021 –  zrealizované 

ObZ  schválilo 4.zmenu rozpočtu na rok 2021 

Uznesenie 27/2021  – zrealizované 

Vklad spoločníka do SMS s.r.o. zrealizovaný. 

Uznesenie 28/2021 -  bude realizované v 2022 

Poskytnutie dotácií v roku 2022 Orešinka o.z. a FK Oreské 

Uznesenie 29/2021 – platné 

ObZ neschválilo poskytnutie dotácii v roku 2021 pre CVČ. 

Uznesenie 30/2021  – zrealizované a platné 

ObZ chválilo rozpočet na rok 2022 a berie na vedomie rozpočet na roky 2023-2024. 

Uznesenie 31/2021 -  platné 

ObZ zobralo na vedomie „ prostest prokurátora“ 

Uznesenie 32/2021 – platné 

ObZ chválilo VZN č. 1/2021 



Uznesenie 33/2021 – platné 

ObZ chválilo VZN č. 2/2021 

Uznesenie 34/2021 – platné 

ObZ chválilo VZN č. 3/2021 

Uznesenie 35/2021 – platné 

ObZ chválilo dodatok č. 1 k VZN 6/2016 

Uznesenie 36/2021 – zrealizované 

Vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj Praga V3S, ukončenie 11.3.2022 

Uznesenie 37/2021 – zrealizované 

Zmluva o nájme priestorov bola uzatvorená. 

Uznesenie 38/2021 – realizované 

Zmluva s Slovenským pozemkovým fondom podpísaná a zaslaná na SPF, čakáme na zaslanie 

podpísanej zmluvy zo strany SPF, zatiaľ to stojí u nich. 

Uznesenie 39/2021 – zrealizované 

Stoličky boli zakúpené. 

Uznesenie 40/2021 – platné 

Veterné elektrárne Rohov – zaslané zamietavé stanovisko. 

Uznesenie 41/2021 – zrealizované 

ObZ zamietlo predaj pozemkov p.Jozefovi Stankovi. 

 

BOD  2   Schválenie navýšenia úveru od Prima banky 

 

Starosta informoval poslancov, že úver, ktorý obec zobrala v roku 2021 z Prima banky je už 

vyčerpaný. Momentálne má obec neuhradenú faktúru od dodávateľa stavby „IBV Oreské 

chodníky“ vo výške 29.553,76 Eur. Túto musí Obec uhradiť a potom bude žiadať 

o refundovanie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. S tou máme uzatvorenú zmluvu na 

dotáciu na tieto chodníky vo výške 26.598,38 Eur. Chceme preto uzatvoriť zmluvu s Prima 

bankou na navýšenie pôvodného úveru, o sumu 40.00,- Eur. (vyplatíme faktúru a zostatok 

použijeme na ďalšie nutné náklady a investície).  

Sumu  40.000,- Eur nám Prima banka predbežne potvrdila, že ju môžu poskytnúť, taktiež 

hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že túto sumu ešte môže obec zobrať, aby sme splnili všetky 

potrebné kritériá ohľadom zadĺženosti obce. Keď nám PPA refunduje – pošle dotáciu, 

splatíme ňou časť úveru naspäť. 

Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie a prijatie uznesenia. 



 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Oreskom  č. 1/2022  zo dňa 18.02.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom, podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení 

s c h v a ľ u j e 

navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál /zmluva o úvere č. 14/002/21  o sumu : 

40.000- EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 

Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 

„banka“) na kapitálové alebo bežné výdavky obce za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve.  

  

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

Termín : rok 2022 

 

BOD 3  Rôzne 

Nikto z prítomných nemal ďalší príspevok do rokovania. 

 

 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

Overil : Marián Štefka                                         Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


