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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom 
 

 konaného dňa 
 

   10.12. 2021  
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PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 4/2021 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  10.12. 2021 

 

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

Štefka, Mária Štepanovská, Radoslav Kralovič 

Hostia : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1.    Kontrola opatrení 

2.    Správa audítora ku Konsolidovanej ÚZ 2020 

3 .   4. Zmena rozpočtu obce Oreské na rok 2021 

4.    Vklad spoločníka do SMS s.r.o. 

5.    Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v roku 2022  

6.    Schválenie rozpočtu na roky 2022 - 2024 

7.    Protest prokurátora k VZN č. 1/2018 o ostatných miestnych daniach 

8.    Schválenie VZN 1/2021 O miestnej dani za psa, VZN 2/2021 o miestnej dani za  

       užívanie verejného priestranstva, VZN 3/2021 o miestnej dani za predajné automaty  

       a hracie automaty 

9.    Schválenie VZN 4/2021 o odpadoch 

10.  Odpredaj nepotrebného majetku obce 

11.  Prenájom priestorov 

12.   Informácie k jednotlivým projektom 

13.  Rôzne 

 

 

 

BOD 1  Kontrola opatrení  a určenie overovateľa zápisnice 

 

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Radoslav Královič 

 

Uznesenie 20/2021 –  zrealizované 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schválilo 3.zmenu rozpočtu na rok 2021 

 

Uznesenie 21/2021 –  zrealizované 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schválilo do funkcie hlavnej kotrolórky obce Oreské  

Ing. Janu Ilčíkovú od 1.10.2021. 

 

Uznesenie 22/2021  – zrealizované 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schválilo spolufinancovanie projektu „Regulácia dažďovej 

vody a prívalovej vody na „Malej strane“ vo výške 1000,- €, TTSK Centrálny krízový fond dal 

dotáciu 2500,- €.Projekt je vyplatený a vyúčtovanie odoslané na TTSK  

 

Uznesenie 23/2021 -  realizuje sa 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  súhlasilo s vykonaním pozemkových úprav v k.ú. Oreské. 

 

Uznesenie 24/2021 – realizuje sa 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  súhlasilo s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav 

v k.ú. Oreské v areály bývalého družstva. 

 

BOD 2 Správa audítora ku KÚZ 2020 



Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2020 Obce Oreské a SMS, s.r.o. k 31.12.2020, je poskytnutá 

k nahliadnutiu pre obecné zastupiteľstvo. 

 

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 

 

BOD 3     4. zmena rozpočtu obce Oreské 
Starosta obce navrhol poslancov vykonať štvrtú zmenu rozpočtu obce na rok 2021 podľa priloženého 

návrhu. 

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 

 

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. 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 

 



BOD 5   Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 
 

Starosta informoval, že občianske združenie Orešinka o.z. žiada obec o dotáciu na rok 2022 vo 

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

Taktiež Futbalový klub žiada obec o dotáciu na rok 2022 vo výške 1000,- € na zabezpečenie – 

vybavenie, materiál a dopravu pre futbalistov žiakov U15. 

 

 

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 

 

Centrá voľného času taktiež žiadajú o poskytnutie dotácií na CVČ. Poslanci pre prehodnotení 

fin.situácie obce a taktiež s ohľadom na to, že z dôvodu pandémie Covid 19 CVČ takmer vôbe 

nefungovali, dotáciu na rok 2021 neposkytne. 

 

 

                                                 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 

 

BOD 6  Schválenie rozpočtu obce Oreské na roky 2022-2024 
  

     Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2022 a zároveň 

predstavil viacročný rozpočet  2022 – 2024, (príloha č. 1 – Návrh rozpočtu na obdobie 2023-2024). 

 

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 

 

 

BOD 7    Protest prokurátora k VZN č. 1/2018 o ostatných miestnych daniach 
 

Starosta obce informoval poslancov, že sme mali na kontrole na prokuratúre VZN č. 1/2018 o 

ostatných miestnych daniach. Kontrola bola zameraná na daň z verejného priestranstva. V zmysle 

„protestu prokurátora“   zo dňa 26.10.2021 je potrebné niektoré ustanovenia tohto VZN zrušiť a 

nahradiť novými. Rozhodli sme sa, že schválime nové samostatné VZN-ká. (v ďaľších bodoch 

zápisnice) 

 

    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 

 

 

BOD 8     Schválenie VZN 1/2021 O miestnej dani za psa, VZN 2/2021 o miestnej dani za  

 užívanie verejného priestranstva, VZN 3/2021 o miestnej dani za predajné automaty  

a hracie automaty 

 

 

Na základe vyššie uvedeného protestu prokurátora sme upravili VZN a z jedného VZN č. 1/2018 boli 

vytvorené 3 samostatné Všeobecne záväzné nariadenia, v ktorých boli zapracované niektoré zmeny. 

Poslanci boli s VZN-kami oboznámení. 

 

 

 

    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 

 

 

BOD 9    Schválenie  dodatku č. 1 k VZN č. 6/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce 

Oreské 

 

V programe bolo schválenie nového VZN, ale rozhodli sme sa zmeny zapracovať len do dodatku. 

Jedná sa o popísanie zabezpečenia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov „BRO“ 

Nakoľko obec má zabezpečiť riešenie biologicky rozložiteľného odpadu (tj. kuchynský, zelený a 

oleje a tuky z domácností) - a náklady na zabezpečenie môže zahrnúť následne do poplatku - , 

prichádzame s návrhom: Občan uzavrie „Dohodu o kompostovaní“ na dobu neurčitú . Každý si vyrobí 

sám kompostér, veľkosť max 4 m2, ako je uvedené v dohode.  Každý občan musí však strpieť kontrolu, 

ale vnímajme to skôr ako pomoc, nakoľko s kompostovaním nemajú všetci skúsenosti. Priložíme do 

každej schránky letáky ako kompostovať. 

Cenová ponuka na nákup kompostérov pre celú obec: necelých 18.000,- EUR BEZ DPH. Uzavretie 

dohody vnímame ako najlepšie možné riešenie – v súlade s legislatívou – než dvíhať poplatky 

občanom. „Dohodu“ sme konzultovali s Okresným úradom Skalica, odbor životné prostredie. 

 

 

    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 

 

 

BOD  10  Odpredaj nepotrebného majetku obce 

 

Starosta obce navrhol poslancom, či by sme ako obec neodpredali nákladné vozidlo Praga V3S AUV 

62 B „úloženka“, ktoré sme dostali darom z Ministerstva vnútra SR v roku 2016. Nakoľko vozidlo 

nevyužívame, ponúkli by sme vo verejnej obchodnej súťaži na predaj. 

 

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. 

 

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

Termín :  2022 

 

 

BOD  12   Informácie k jednotlivým projektom 

 

1. Rozhodnutím ministra ŽP SR dňa 09.11.2021 o poskytnutí finančných prostriedkov 

Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2021 na projekt „Senica - Holíč, prepojenie 

vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. 

časť“ vo výške  499558,00 EUR.  (+) Spolufinancovanie obce vo výške: 26292,53 EUR. 

Žiadosť podaná v 12/2020, dodanie chýbajúcich dokladov a údajov po schválení dotácie dňa 

3.12.2021, a 9.12.2021. Poskytnutie finančných prostriedkov možné až po uzatvorení 

písomnej zmluvy (predpoklad v 12/2021). Predĺženie realizácie do 30.08.2022. 
 

 

2. V 10/2021 Podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z 

Poľnohospodárske platobnej agentúry na projekt „IBV ORESKÉ SO 01 KOMUNIKÁCIE 

A CHODNÍKY“ 
V 6/2021 Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP schválila PPA ako poskytovateľ príslušný 

na rozhodovanie o príspevku  poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov nenávratný finančný príspevok vo výške 26598,38 EUR. Spolufinancovanie obce vo 

výške  2955,38 EUR (celková výška oprávnených výdavkov 29 553,76 EUR).  

Realizácia: 10 – 12 / 2021 práve prebieha, bude sa čoskoro ukončovať. 
 

3. Zrealizované. 

Projekt „Zriadenie malého fitness centra pre verejnosť v športovom komplexe“. Dotácia: 

500 EUR. Spolufinancovanie: 30%. Poskytovateľ: TTSK, v rámci programu „Podpora aktivít 

obcí na území Trnavskej župy“.. 

 

4. Zrealizované. 

Projekt „Regulácia dažďovej a prívalovej vody na „Malej strane“ v obci Oreské“. 

Poskytovateľ: TTSK z Centrálneho krízového fondu. Výška dotácie: 2500 EUR. 

Spolufinancovanie obce vo výške: 994,98 EUR.  

 



5. Realizuje sa a dokončuje sa „Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho 

domu v obci Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energie“. Zvýšenie podielu 

obnoviteľných zdrojov energie v obci Oreské. Výška NFP: 167033,88 EUR. Projekt 

spolufinancovaný Európskou úniou (Európsky fond regionálneho rozvoja), Operačný 

program Kvalita ŽP. 

 

 

6.  Realizuje a dokončuje sa „Multifunčné ihrisko Oreské“. Nenávratný finančný príspevok 

134.000 EUR. Celkové náklady diela 141800 EUR. Dotáciu možno použiť do konca roka 

2021 (Oznámenie o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 87 zo dňa 19.02.2020). 

Odovzdanie diela dodávateľom bude najneskôr do 15.12.2021. 

 

 

7. Slovenský pozemkový fond zo dňa 1.12.2021: oznámili cenu + zaslali návrh kúpnej 

zmluvy medzi zmluvnými stranami SPF a Obec Oreské na parcelu  KNE č. 556 druh pozemku 

orná pôda o výmere 209 m², v správe SPF v podiele 7/8. Slovenský pozemkový fond stanovil 

cenu vo výške 15,87 EUR/ m2  t.j. celková cena nehnuteľnosti je vo výške  2902,31  EUR. 

 

Po podpise zmluvy oboma zml. stranami a účinnosti zmluvy postúpime uvedené na SÚ SI 

ako posledný chýbajúci doklad k Rozhodnutiu o opakovanom prerušení stavebného konania 

o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby„IBV Oreské I. a II. etapa – SO 03 Verejné 

osvetlenie“. Ostatné chýbajúce a aktualizované už predložené. 

Čakáme aj na zaslanie kúpnej zmluvy na ostatné pozemky: KN-C p. č. 730/5, 19, 20, 21, 22 

a 730/30 (žiadosť podali fyzické osoby). 

 
    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 

 

 

8. Podaná Žiadosť o NFP na Envirofond v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, na ďalší úsek 

vodovodu v obci Oreské na rok 2022.  

 

9. Podaná opäť žiadosť o NFP na Envirofond v oblasti C: Rozvoj odpadového a obehového 

hospodárstva. Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu. Názov projektu: „Nákup 

techniky na podporu triedenia zberu komunálneho odpadu v Obci Oreské“ (traktor, čelný 

nakladač a náves vo výške 72.600 EUR).  
 

 

BOD  13  Rôzne 

 

A/  Poslali sme ponuku obci Nižná Voľa , ktorá predáva cez ZMOS-bazár zánovné stoličky, celkom 

120 ks. P Starosta tejto obce sa nám ozval, že by nám ich predali za celkovú sumu 1441,20 Eur. (t.j. 

12,01 za kus) Takúto stoličku momentálne možno zakúpiť na trhu za 35-40 Eur. 

 



 
    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 

 

 

B/  Veterné elektrárne Rohov 

 

     Starosta informoval poslancov o zámere „Veterné elektrárne Rohov“. Už sme sa k veterným 

elektrárňam vyjadrovali . Jedná sa ale o nový zámer, prijatý 7.12.2021 z Ministerstva ŽP, kde 

navrhovateľom je SLOWEB s.r.o., IČO : 52921743 a WKS Energia I s.r.o. IČO : 45409200, takže 

poprosil poslancov o prijatie uznesenia: 

 

    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 

 

 

C/  Pán Jozef Stanek podal na obec žiadosť o predaj pozemkov. Má záujem odkúpiť od obce 

pozemky KN-E č. 550;551;554;555;556;557. Sú to pozemky v lokalite IBV Oreské, priestranstvo 

vedľa cesty do obce vpravo. Poslanci o predaji viedli rozpravu. Musíme si ujasniť zámer, čo do 

budúcna chceme s týmito pozemkami robiť. Je možné vybudovať tam  zatrávenú plochu -ihrisko, 

park, príp.detské ihrisko, nakoľko na IBV Oreské bude výhľadovo veľa malých detí.  

 

 

    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 

 

C/  Pribúdajú ústne sťažnosti občanov na pána Marka Pobudu, ktorý využíva verejné priestranstvo 

pred vchodom do bytu v Bytovom dome, jednak na parkovanie pracovného vozidla PD Radošovce, 

jednak na vonkajšie posedenie a podobne. Tento priestor musí zostať voľný a prejazdný pre 

dodávanie potravín do ŠJ. Pánovi Pobudovi doručíme upozornenie. 

 

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

starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

Overil : Radoslav Královič                                         Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš 

 



 


