ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 11.4. 2011
Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Kontrola opatrení
2. Projekt „Zateplenie budovy KD“
3. Projekt „Pro Oreské“
4. Projekt „Fitnescentrum“
5. Príprava „Dńa pece“ a 60. výročia futbalu v obci
6. Udelenie čestného občianstva
7. Plán Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce /na základe ankety/
8. Prijatie zamestnancov - §50j opatrenie na ochranu pred povodňami
9. Odpady – riešenie situácie s odpadmi v obci
10. Informácia o založení podniku obce : SMS, s.r.o.
11. Informácia o poverení pána Miroslav Zemana
12. Rôzne
13. Diskusia
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 4
Za : 4
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje: Katarína Chreneková
BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie č. 2/2011 – starosta obce jednal s firmou Euroframe a.s. Skalica o dorábkach na Bytovom
dome, prisľúbili úhradu niektorých nákladov
Uznesenie č. 3/2011 – združenie „Pro Oreské“ je už zaregistrované, je podaný projekt na lávky, detské
preliezky a pod. (spolufinancovanie obcou je 5%)
Uznesenie č. 4/2011 – združenie „Na podlužách“ je zaregistrované
Uznesenie č. 5/2011 – Obecný podnik pod názvom Správa majetku a služieb s.r.o. – skrátene SMS s.r.o.
je už založený, behom pár dní nadobudne právoplatnosť. Predmet činnosti a stanovy budú zverejnené na
obecnej internetovej stránke.
Uznesenie č. 6/2011 - kontrolná skupina na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol je funkčná,
vykonala už aj preventívne protipožiarne kontroly v časti obce.
BOD 2 Projekt „ Zateplenie budovy KD“
Obec podala na Ministerstvo hospodárstva projekt na zateplenie budovy KD, spadá sem aj výmena okien
a fasáda. Bolo potrebné doplniť projekt o vlastníctvo k budove, na L:V je však pásaný BKS Finance
s.r.o., lebo touto spoločnosťou bol v roku 2009 na KD poskytnutý finančný leasing. BKS ako súčasný
vlastník dal súhlas na zveľadenie majetku. Projekt je vo výške 96 144,-€, naša obec má nárok na dotáciu
do výšky 34605,- € v prvom kole. Starosta sa pokúsi výdavky nastaviť tak, aby to obec stálo čo najmenej
(brigádnicky vykonať určité práce).

BOD 3 Projekt „Pro Oreské“
Združenie „Pro Oreské“ je už zaregistrované, je podaný projekt na lávky, detské preliezky a pod. (,
projekt je ccca na 500 €, spolufinancovanie obcou je 5%, veľkú časť by sme riešili brigádnicky)
BOD 4 Projekt „Fitnescentrum“
Obec podala projekt „ fitnescetrum“. V rámci tohto projektu sa počíta s opravou garáže na ihrisku, kde by
sa dalo do budúcnosti vybudovať fitnescentrum. Zateplenie a strechu na kabínach TJ budeme môcť riešiť
až bude mať Obec tieto budovy zapísané v L.V.
BOD 5 Príprava „Dňa pece“ a 60.-výročei založenia futbalu v obci
Obec podala na Ministerstvo kultúry SR projekt. V ňom sa plánuje 2-dňová kultúrna akcia, ktorá by
zahŕňala pokračovanie v kultúrnej akcii „Deń pece“ aj oslavy 60- výročia futbalu v našej obci.
Plánuje sa na prvý víkend júla 2011. Projekt je na 18.300,- €, poskytujú cca 50-60% z nákladov projektu.
Záleží na financiách, ktoré obce dostane, predbežne by sa konalo : slávnostné zasadnutie zastupiteľstva, ,
zasadnutie starostov okresu Skalica, udelenie čestného občianstva, ukážka tradičných remesiel, divadelné
predstavenie, na ihrisku vystúpenie folklórnej skupiny, futbalový zápas.
BOD 6 Udelenie čestného občianstva
Na oslavách dňa pece by Obec udelila čestné občianstvo niektorým významným osobám z našej obce.
BOD 7 Plán Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Do domácnosti boli rozdané dotazníky na vyplnenie.
Občania sa v nich môžu vyjadriť k určitým otázkam smerovania rozvoja našej obce. Do konca apríla
2011 ich obecný úrad bude zhromažďovať vyplnené od občanov.
BOD 8 Prijatie nových zamestnancov – z Úradu práce §50j
Starosta informoval, od 1.5.2011 obec má možnosť prijať zamestnanca evidovaného na Úrade práce cez
§50j – odstraňovanie následkov povodní. Zoberieme pani Ivetu Molnárovú a ďalej budeme hľadať
vhodného uchádzača. Úrad práce v tomto prípade prepláca 95 % ceny práce zamestnanca.
BOD 9 Odpady- riešenie situácie s odpadmi v obci
Starosta upozornil na skutočnosť, že sa začali tvoriť v okolí obce čierne skládky (napr. na zatáčke pri
kaplnke, v areály PD).
Problém kvôli životnému prostrediu v areály PD sa bude musieť riešiť s predsedom PD (azbestové
strechy, skládky odpadov), s firmou Autocambio s.r.o.( robí skládku odpadov, hocičo sa tam vypúšťa)
s pánom Regáskom (skladuje tam oleje).
Úloha starostu : prekonzultovať problém s odpadmi s uvedenými subjektmi.
Obec sa bude snažiť skládky odstrániť na svoje náklady. Do budúcnosti bude obec ak zistí vinníka, riešiť
tieto skládky blokovou pokutou.
BOD 10 Informácia – založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Starosta informoval o založení spoločnosti Správa majetku a služieb- skrátene SMS s.r.o. so sídlom
Oreské č. 7. Konateľmi spoločnosti sú Miroslav Zeman a Ladislav Regásek.
Podnik bude mať svojho účtovníka alebo účtovnú spoločnosť, auditora a pod.
BOD 11 Informácia o poverení Miroslava Zemana
Starosta obce informoval, že pán Miroslav Zeman je poverený ako manažér obce zastupovať starostu pri
vybavovaní určitých záležitostí a činností pre obec.
BOD 12 Rôzne

-

starosta informoval, že obec zorganizuje pre občanov :
„stavanie mája“ na 1. máj
„deň matiek“ v KD na ktorom vystúpia deti z MŠ a zabezpečí sa divadelné predstavenie

-

starosta informoval, že zabezpečil drevo na nový kríž na cintoríne, realizácia čo najskôr

-

starosta informoval, že je problém s určitými odpadmi, ako halúzie, stavebná suť a pod. Bude sa
musieť stanoviť miesto, kam takýto odpad môžu občania sypať. Zodpovedný : Miroslav Zeman

-

vedúca Školskej jedálne Júlia Hošková navrhla úpravu stravného v ŠJ Oreské, nakoľko ceny
potravín aj DPH sú vyššie. Zatiaľ sme používali stravovacie pásmo č. 1 – najnižšie, t.j. 1,- € za
stravu. Navrhuje zvýšenie do dvojky pásma, t.j. 1,06 €. Bude priebežne sledovať, či toto pásmo
bude dostačujúce.
Návrh : deti : 1,06 € - strava
zamestnanci, dôchodci a ostatní stravníci : 1,06 € - strava + 0,94 € . réžia = 2,- €

Uznesenie ObZ č. 7/2011 zo dňa 11.4. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje pre stravovanie v Školskej jedálni Oreské druhé finančné
pásmo a úpravu stravného od 1.5. 2011 nasledovne :
Deti v MŠ
1,06 € za stravu
Ostatní doopelí stravníci
1,06 € za stravu + 0,94 € režijné náklady = 2,- €
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : od 1.5. 2011

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

- Starosta informoval o údajoch hospodárenia obce za predošlý rok 2010.
Výsledok hospodárenia obce je : -23365 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia obce je : 10083,11 €
(Prebytok tvoria zostatky na účtoch a pokladniciach, bez rezervného, sociálneho fondu a ŠJ).
O použití prebytku hospodárenia rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie ObZ č. 8/2011 zo dňa 11.4. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské :
a) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 10083,11 €, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na : tvorba rezervného fondu vo výške 10083,11 €
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2011
-

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Diskusia

Ondrej Mikuš – bude potrebné poupravovať niektoré VZN obce, hlavne v ktorých sú rôzne komisie
schválené
Alojz Stašek – navrhuje v parku vyrezať tuje plazivé a vyčistiť pieskovisko

Mária Cintulová – navrhuje orezanie lipy pri kapličke, drôty tam zavadzajú. Požiadame lektrikárov
o orez.
Júlia Hošková – počas futbalových zápasov im chodia ľudia do humna, ktoré je vedľa ihriska, jednak
pre lopty, jednak vykonávať potrebu a im sa ničí záhrada. Žiada riešiť túto situáciu.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy na
prerokovanie, starosta zasadnutie ukončil.
Zapísala: Silvia Boťánková
Overil : Katarína Chreneková

Starosta : Ing. Tomáš Mikuš

