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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom  

dňa  14.09.2021 

 

Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Štepanovská Mária, Šedivý Ladislav, 

Bederka Radoslav, zapisovateľka Silvia Boťánková, hlavný kontrolór Ing. Jana Ilčíková 
 

Program : 

1.    Kontrola opatrení 

2.    3 . zmena rozpočtu obce Oreské na rok 2021 

3.    Voľba hlavného kotrolóra obce Oreské 

4.    Schválenie spolufinancovania – projekt „Regulácia dažďovej a prívalovej vody na „Malej  

       strane“ v obci Oreské“ 

5.    Informácie k jednotlivým projektom 

6.     Rôzne 

 

Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské bol schválený. 

Počet prítomných poslancov : 3             Za : 3            Proti :0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Ladislav Šedivý 

 

BOD 1  Kontrola opatrení 

 

Uznesenie 15/2021 – platné,  zrealizované 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schválilo 2.zmenu rozpočtu na rok 2021 

Uznesenie 16/2021 – platné, zrealizované 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schválilo predaj pozemku Ing.Ondrovičovej, parcela 

104/75 vo výmere 252m2 

Uznesenie 17/2021 – platné – nezrealizované, zmluva nachystaná 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schválilo kúpu pozemku od Stanislava Štepanovského. 

Uznesenie 18/2021 – platné, - nezrealizované, zmluva nachystaná 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  schválilo kúpu pozemku od Márie Jančekovej 

Uznesenie 19/2021 – nezrealizované 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské  chválilo odpredaj časti obchodného podielu na 

spoločnosti SMS, s.r.o.  

 

BOD 2    3. zmena rozpočtu obce roku 2021 

Starosta obce navrhol vykonať 3.úpravu rozpočtu 2021, podľa predloženého návrhu.  

 



Uznesenie ObZ č. 20/2021 zo dňa 14.09.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. zmenu rozpočtu Obce Oreské na rok 2021  

rozpočtovým oparením č. 3/2021 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 

Bežné príjmy 233293,00 253774,00 253714,00 263351,00 

Kapitálové príjmy 16757,00 46757,00 57057,00 91769,00 

Finančné operácie príjmové 1850,00 77804,00 77804,00 77804,00 

Príjmy spolu 251900,00 378335,00 388575,00 432924,00 

 

 

 

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 

Bežné výdavky 180372,00 217518,00 222998,00 237870,00 

Kapitálové výdavky 52628,00 125917,00 143677,00 176054,00 

Finančné operácie výdavkové 18900,00 21900,00 21900,00 19000,00 

Výdavky spolu 251900,00 365335,00 388575,00 432924,00 

 

Počet prítomných poslancov : 3         Za : 3          Proti : 0              Zdržal sa hlasovania : 0 

Termín : k 30.9.2021 

 

BOD 3    Voľba hlavného kontrolóra obce Oreské 

Starosta obce informoval poslancov, že ku dňu 1.8.2021 skončilo 6 ročné funkčné obdobie 

hlavného kontrolóra obce Ing. Jany Ilčíkovej. Obec vypísala nové výberové konanie na 

funkciu hlavného kontrolóra. Do výberového konania sa prihlásila len jedna osoba, opäť má 

záujem Ing. Jana Ilčíková.  Nástup do funkcie bude od 1.10.2021. Poslanci zhodnotili, že Ing. 

Ilčíková je znalá problematiky, doteraz vykonávala túto funkciu bez problémov, takže nie sú 

žiadne prekážky, aby nemohla byť zvolená. 

Uznesenie ObZ č. 21/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje: 

a) Úväzok hlavného kontrolóra obce Oreské na 0,07. 

b) Kontrolóra obce Oreské  Ing. Janu Ilčíkovú  na obdobie 6 rokov s nástupom od 

1.10.2021.  

Počet prítomných poslancov :3           Za : 3            Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : 1.10.2021 



 

BOD  4    Schválenie spolufinancovania – projekt „Regulácia dažďovej a prívalovej vody         

                  na „Malej strane“ v obci Oreské“ 

 

Starosta informoval poslancov, že obec podala žiadosť o dotáciu na Trnavský samosprávny 

kraj, na Centrálny krízový fond. Nakoľko sme členom Centrálneho krízového fondu TTSK 

a máme uhradený členský príspevok, mali sme nárok na požiadanie o dotáciu v rámci 

protipovodňových opatrení. Dostali sme dotáciu 2.500,- € na projekt „Regulácia dažďovej 

a prívalovej vody na „Malej strane“ v obci Oreské“ 

Jedná sa o vykopanie rigola v dĺžke cca 320m pozdĺž záhrad rodinných domov a pred ním 

umiestnenie násypu/valu, ktorý bude brániť stekaniu prívalovej a dažďovej vody do dvorov 

a záhrad domov na „Malej strane“ z polí. Zabránime tým škodám na majetku občanov. 

Spolufinancovanie projektu z obce musí byť min. 25 % z nákladov projektu, vychádza to cca 

1000,- Eur. 

Uznesenie ObZ č. 22/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje spolufinancovanie projektu „Regulácia 

dažďovej a prívalovej vody na „Malej strane“ v obci Oreské“ vo výške 1000,- Eur. 

 

Počet prítomných poslancov :3           Za : 3            Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

 

BOD  5   Informácie k jednotlivým projektom 

IBV MIESTNA KOMUNIKÁCIA – pracuje sa na rozpočte, predpokladá sa rozdelenie 

prác na 2. časti. 

 

IBV CHODNÍKY – dotáciu máme schválenú, ale stále čakáme, kedy nás vyzvú na 

podpísanie zmluvy s PPA. 

 

IBV VEREJNÉ OSVETLENIE – čakáme na vysporiadanie pozemku so SPF, ktoré 

dodáme na Stavebný úrad Skalica a následne by malo začať kolaudačné konanie 

( žiadosť na prekvalifikovanie z dodatočného stavebného povolenia na kolaudačné už 

bola podaná). A ďalej je pripravená zmluva na zriadenie vecné bremena s Jakub Mach 

a Mgr.Alexandra Machová, lebo prechádzajú káble na dvoch miestach v ich pozemku. 
 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO – dnes malo byť ukončené verejné obstarávanie, avšak je 

pozastavené/ zrušené, úprava rozpočtu. 

 

ÚPRAVA KOMUNÁLENHO ODPADU – príprava projektu. 

 

PROJEKT „Zriadenie malého fitnesscentra“ – prebieha výber stroja, ktorý bude 

zakúpený. 



REKONŠTRUKCIA KÚRENIA OÚ a KD Oreské - 04.06. 2021 sa konalo preberanie 

staveniska, momentálne sa pracuje na potrebných stavebných úpravách priamo v kultúrnom 

dome. 

BOD  6   Rôzne 

 

A/   Pozemkové úpravy Oreské : Starosta obce informoval poslancov, že pozemkové úpravy 

v k.ú.Oreské sú už rozbehnuté. Uskutočnilo sa zasadnutie prípravného výboru na Obecnom 

úrade Oreské, ktorého sa zúčastnil, ako aj zástupcovia vlastníkov pozemkov z obce a ďalších 

zúčastnených inštitúcií.. 

Prvé zasadanie Ustanovujúceho zhromaždenia všetkých účastníkov pozemkových úprav k.ú. 

Oreské je zvolané na 30.9.2021. 

Uznesenie ObZ č. 23/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské súhlasí s vykonaním pozemkových úprav (ďalej len 

„PÚ“) k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Oreské z dôvodu  podľa § 2 ods. 1 písm. a)  

zák.č. 330/1991 Zb. , t.j. z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov 

a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto 

zákona. 

 

Počet prítomných poslancov :3           Za : 3            Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

*************************************************************************** 

B/   Jednoduché pozemkové úpravy Oreské:  jedná sa o pozemkové úpravy v areály 

bývalého družstva. Uskutočnilo sa prvé zasadnutie prípravného výboru JPÚ na Okresnom 

úrade Senica. 

Uznesenie ObZ č. 23/2021 zo dňa 14.09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské súhlasí s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav 

(ďalej len „JPÚ“) v katastrálnom území Oreské v areály bývalého ROD dľa súčasného stavu 

a s koordináciou hranice veľkých pozemkových úprav v k.ú. Oreské.  

 

Počet prítomných poslancov :3           Za : 3            Proti : 0               Zdržal sa hlasovania : 0  

Termín : ihneď 

 

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

rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka : Silvia Boťánková 

 

Overil : Ladislav Šedivý                                         Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


