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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  29.09. 2022 

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

 

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

Bederka Radoslav,  Marián Štefka, zapisovateľka :Silvia Boťánková 
 

Starosta oboznámil poslancov s programom zasadania. 

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Bederka Radoslav 

 

BOD 1   Kontrola opatrení 

Uznesenie  19/2022 –  realizuje sa 

ObZ Schválilo uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s BVS a.s. na infraštruktúru 

„Vodovod“, pracuje sa na detailoch zmluvy 

Uznesenie  20/2022 –ešte nezrealizované 

ObZ schválilo vyhlásenie súťaže na predaj pozemkov v lokalite IBV, pracuje sa na dokladoch  

Uznesenie  21/2022 -  ešte nezrealizované 

ObZ schválilo vyhlásenie súťaže na predaj pozemkov v areály býv.družstva, pracuje sa na 

dokladoch. 

 

BOD 2     3. úprava rozpočtu na rok 2022 

Starosta obce navrhol vykonať 3.úpravu rozpočtu 2022, podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie ObZ č. 23/2022 zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. 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 

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

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

Finančné operácie príjmové 2300,00 56309,00 330409,00 558910,00 

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

 



 

 

Rozpočet na rok 

2022 v EUR 

Rozpočet 2022 po 

1.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

2.zmene v Eur 

Rozpočet 2022 po 

2.zmene v Eur 

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

Kapitálové výdavky 48757,00 84355,00 344455,00 587756,00 

Finančné operácie výdavkové 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

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

 

Počet prítomných poslancov : 4         Za : 4          Proti : 0              Zdržal sa hlasovania : 0 

Termín : k 30.9.2022 

 

BOD 3  Správa audítora z overenia IÚZ za rok 2021 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora k overeniu 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2021. Je poskytnutá k nahliadnutiu pre obecné 

zastupiteľstvo. 

 

Uznesenie ObZ č. 24/2022 zo dňa 29.9.2022 

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

individuálnej účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2021. 

Počet prítomných poslancov :4           Za : 4            Proti : 0             Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

 

 

BOD 4  Vklad spoločníka do SMS, s.r.o. 

  Starosta informoval, že v spoločnosti SMS s.r.o. sú momentálne neuhradené faktúry za tento 

rok (za vedenie účtovníctva). Nakoľko firma v podstate nefunguje, nemá žiadny príjem, nemá 

z čoho uhradiť tieto faktúry. Taktiež á hradiť splátku dlhu do Herzogebuchsee. Bude potreba 

vklad z obce, aby si uhradili záväzky spoločnosti. 

 

                                     Uznesenie ObZ č. 25/2022 zo dňa 29.9.2022 

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 

2022 vo výške 1000,- Eur. 

Počet prítomných poslancov :4           Za : 4            Proti :0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : 2022 

 

 

BOD 5   Prerokovanie protestu prokurátora – schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 

Starosta obce informoval poslancov o prijatom proteste prokurátora voči VZN č. 1/2015 

o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské.  

Oboznámil poslancov s Dodatkom č. 1 k predmetnému VZN, ktorým obec upravila sporné §2 

a §4. 



Uznesenie ObZ č. 26/2022 zo dňa 29.09.2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské : 

- berie na vedomie protest prokurátora č. 53/22/2206  

- schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Oreské o obmedzení 

a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce. 

 

Počet prítomných poslancov : 4         Za : 4          Proti : 0              Zdržal sa hlasovania : 0 

Termín : ihneď 

 

BOD 6   Rôzne 

A/  Starosta obce navrhol zmenu v čerpaní rezervného fondu obce v roku 2022. Rezervný fond 

sme pôvodne schválili uznesením č. 9/2022 z 17.6. 2022 čerpať na kapitálové výdavky vo výške 

14 000,00 €,  konkrétne na : Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa /spolufinancovanie 

projektu/. V súvislosti s príjmom kapitálových prostriedkov na obec, konkrétne od BVS, a.s. za 

odkúpenie vodovodu, potrebujeme preúčtovať niektoré výdavky z tohto príjmu (účtovné kódy 

zdrojov). Rezervný fond by sme použili z veľkej časti na finančné operácie. Jedná sa len 

o preúčtovanie - účtovné operácie z konkrétnych zdrojov financovania, fyzicky je už všetko 

vyplatené. 

Uznesenie ObZ č. 27/2022 zo dňa 29.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce v roku 2022 

nasledovne : 

a/ finančné operácie  - splátka úveru BKS Leasing vo výške 5.900,- Eur 

b/ finančné operácie – vklad spoločníka do SMS s.r.o. vo výške 1.000,- Eur 

c/ kapitálové výdavky – spolufinancovanie projektu Senica-Holíč,prepojenie vodovodu 2.etapa 

vo výške 2.213,43 Eur 

Počet prítomných poslancov : 4         Za : 4          Proti : 0              Zdržal sa hlasovania : 0 

Termín : 2022 

 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy do 

rokovania, starosta obce poďakoval poslancom a zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

Overil : Radoslav Bederka                                         Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


