Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
25.03. 2022
..........................................
o 17:00 hod. Obecný úrad Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 2/2022

Registratúrna značka :
Znak hodnoty a lehota uloženia :

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 25.03. 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Královič Radoslav, Šedivý Ladislav,
Bederka Radoslav, Marián Štefka, Ing. Mária Štepanovská, zapisovateľka Silvia Boťánková
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola opatrení
1. zmena rozpočtu obce na rok 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s BVS a.s. - schválenie
Odpredaj nepotrebného majetku obce (V3S) vyhodnotenie OVS
Cesta IBV Oreské
Informácie k projektom
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 : Ing. Mária Štepanovská

BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie 1/202 - zrealizované
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schválilo navýšenie Univerzálneho úveru z Prima banky
o 40.000,- Eur. Úver zrealizovaný a čerpaný.

BOD 2 1. zmena rozpočtu obce na rok 2022
Starosta obce navrhol vykonať 1.úpravu rozpočtu 2022, podľa predloženého návrhu.
Uznesenie ObZ č. 2/2022 zo dňa 25.03.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 1. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2022
rozpočtovým oparením č. 1/2022 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
2022 v EUR
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

rok

Rozpočet 2022 po
1.zmene v Eur

252181,00

252182,00

18757,00

23957,00

2300,00

56309,00

273238,00

332448,00

Rozpočet na rok
2022 v EUR
Bežné výdavky

Rozpočet
2022
1.zmene v Eur

po

204481,00

220548,00

Kapitálové výdavky

48757,00

84355,00

Finančné operácie výdavkové

20000,00

20000,00

273238,00

324903,00

Výdavky spolu

Počet prítomných poslancov : 5
Termín : k 31.3.2022

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s BVS a.s.
Starosta informoval poslancov, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, s ktorou jednáme už
od roku 2018 o možnosti budúceho odkúpenia infraštruktúry -stavby „Vodovod Oreské“ nám
dáva kladné stanovisko. Jedná sa o to, že by BVS a.s. uzatvorila s obcou zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve na kúpu majetku obce –„Vodovodu“. Nakoľko obec dostala dotáciu na
výstavbu Vodovou z Enviromentálneho fondu, tento majetok musí mať vo vlastníctve 5
rokov. BVS, a.s. by majetok po uplynutí 5 ročnej lehoty odkúpila. Na základe tejto zmluvy by
nám vyplatila už teraz kúpnu cenu a to vo výške 5% nákladov obce na spolufinancovanie
stavby vodovodu. V roku 2018 sme investovali 15 756,88 Eur, v roku 2022 sme investovali
26 292,53 Eur.
Uznesenie ObZ č. 3/2022 zo dňa 25.03.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje podpísanie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy medzi Obcou Oreské ako budúcim predávajúcim a Bratislavskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. ako budúcim kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je infraštruktúra,
vodovod v dĺžke 1715,8 m, budovaný v rámci stavby „Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2.
etapa, Senica – Radošovce“ a „Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť, v kúpnej cene
celkom 42 049,41 Eur.

Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2022

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4 Odpredaj nepotrebného majetku obce (V3S) – vyhodnotenie OVS
Starosta informoval poslancov, že sme na základe uznesenia ObZ č. 36/2021 zo dňa
10.12.2021 zverejnili dňa 11.02.2022 zámer „Obchodnú verejnú súťaž na predaj majetku obce
s výzvou na podávanie ponúk“. Otváranie cenových ponúk uskutočníme teraz, na dnešnom
zasadnutí ObZ. Do OVS prišla jedna obálka – ponuka. Po otvorení bolo zistené, že firma
H+H STAVBY s.r.o. Skalica ponúka za nákladné vozidlo PRAGA V3S AUV 62B cenu
5.200,- Eur. Nakoľko neboli iné ponuky a firma H+H STAVBY s.r.o. splnila požiadavky
a obcou stanovenú minimálnu požiadavku na cenu, poslanci Obecného zastupiteľstva
vyhodnotili ponuku ako vyhovujúcu a vozidla sa môže predať jedinému záujemcovi.

Uznesenie ObZ č. 4/2022 zo dňa 25.03.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje na základe predloženej cenovej ponuky predaj
nákladného vozidla PRAGA V3S AUV 62B, rok výroby 1964 firme H+H STAVBY s.r.o.,
Nešporova 3, 909 01 Skalica, IČO : 46545549 za cenu 5.200,- Eur.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 2022

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5 Cesta na IBV Oreské
Starosta obce informoval poslancov o cenových kalkuláciách za vybudovanie cesty na IBV
Oreské. Cesta by bola vybudovaná položením dlažby Predložil dva varianty a ich rozpočet
a požiadal o vyjadrenie. Poslanci hlasovali :
Variant 1 : Kratšia - lacnejšia cesta, rozpočet projektu 60314,9 Eur

za 3 poslanci

Variant 2 : Dlhšia - drahšia cesta, rozpočet projektu73868,90 Eur

za 2 poslanci.

Uznesenie ObZ č. 5/2022 zo dňa 25.03.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vybudovanie cesty na IBV Oreské s rozpočtom
projektu vo výške 60314,39 Eur.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : od 2022

Za : 3

Proti : 2

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6 Informácie k projektom
Rekonštrukcia kúrenia KD a OU – zrealizované, dnes boli fyzicky na kontrole dokladov a
diela z Implementačnej agentúry MPSVR SR, kontrola dopadla veľmi dobre. Ešte sa
pripravuje trvalá info tabuľa k projektu.
Multifunkčné ihrisko – robíme dokončovacie práce na úprave terénu a okolia ihriska,
výsadba trávnikov. Propagačné trvalé informačné tabule sú zadané do výroby /polepi na
mantinely/
Traktor s čelným nakladačom a náves – pripravujeme verejné obstarávanie na dodávateľa,
zmluva s dodávateľom bude uzatvorené len v prípade schválenia žiadosti. Žiadosť bola
podaná na Enviromentálny fond v 10/2021, výsledky schvaľovania žiadostí predpokladáme
v júni 2022.
Vodovod 2021 – realizuje sa, firma Unistav s.r.o. je dodávateľom diela. V tejto fáze, na ktorú
sme dostali dotáciu z Enviromentálneho fondu a ktorá sa realizuje, bude vodovod dokončený
od Lopašova po kostol.
Vodovod 2022 – podali sme žiadosť na Enviromentálny fond na ďalší úsek vodovodu.
Výsledky zo schvaľovania žiadostí predpokladáme cca v 6/2022. V apríli uskutočníme

verejné obstarávanie na dodávateľa diela, aby sme boli pripravení, ak by nám dotáciu
schválili.
Plánovaná výzva na Kultúrny dom – momentálne Obec nemá na dokončenie rozrobených
opráv v kultúrnom dome, aby sme ho mohli zrekonštruovať, čakáme na výzvu na podanie
žiadosti o NFP, ktorá má vyjsť niekedy cez leto. Zatiaľ pripravujeme podklady a aktualizujú
sa projekty. /urobila by sa celková výmena rozvodov elektriny, nové sociálky, podlahy,
vymaľovanie, výmena okien a iné práce.../
Zelené obce –národný projekt : Na vyššej úrovni prebieha nové verejné obstarávanie na
zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov. My si dodávateľa nemôžme vybrať, bude nám
dodaný. Momentálne sa dokladá aktualizovaný Realizačný projekt výsadby a potrebné
doklady k žiadosti.
Dotácie z TTSK – podali sme žiadosti na dva malé projekty. Prvý je „Dopadová plocha na
detské ihrisko Orešánek“ a druhý je „Prenosná ozvučovacia reprosúprava + notebook“.
Schvaľovanie žiadostí na TTSK bude v 5/2022.

BOD 7 Rôzne
A/ Starosta informoval o zámere zakúpiť do obce rovnaké vonkajšie pevné odpadkové koše,
ktoré sa umiestnia v obci. Bude to min. 6 ks košov. Záleží to aj na financiách, ktoré budeme
mať aktuálne k dispozícii.
B/ Poslanec Marián Štefka sa informoval na čističku vody, ktorá je namontovaná v budove
MŠ, nakoľko v poslednej dobe je vodu viac cítiť. Čistička je momentálne odstavená, firma –
dodávateľ čističky nereaguje na naše výzvy, je v likvidácii. Starosta požiada pána Hložka, aby
sa na to pozrel, či by to vedel spustiť.
C/ Starosta informoval poslancov, že plánuje na IBV Oreské vykúpiť ďalšie pozemky
a vytvoriť ďalšie pozemky na predaj.
D/ Starosta informoval, že nakoľko sa mnohé protipandemické opatrenia v súvislosti
s Covid-19 postupne rušia, plánujeme urobiť obecnú akciu 30.4.2022- Stavanie mája +
športový deň na novom Multifunkčnom ihrisku.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy do
rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil : Ing. Mária Štepanovská

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš

