OBEC ORESKÉ, 908 63 Oreské č. 7

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
25. júna 2012
..........................................
o 19 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 3/2012

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 25. 6. 2012

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
Pristúpenie k záväzku 33 305,57 eur (SMS s.r.o) Pôžička obce od
Herzogenbuchsee
2. Navýšenie ZI nepeňažným vkladom (pozemok)
3. Kúpa pozemku Vávra(8000,-)
4. Predaj pozemku Vávra + obecné
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
6. Správa auditorky o vykonaní auditu za rok 2011
7. Prenájom zberného dvora v areály družstva cca 150m²
8. Návrh udelenie plakety pre futbalistov
9. Prenájom pozemku pod farmou „Petra“
10. Informácia o zmene vlastníka areálu družstva
11. Udelenie plakety starostu obce za šírenie kresťanstva a reprezentáciu Slovenska
a obce Oreské v zahraničí „Medard Štepanovský“
12. Rôzne
13. Diskusia
1.

Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje: Viktora Mikuša

BOD 1 Pristúpenie k dohode o prevzatí dlhu 33 305,57 eur (SMS s.r.o) Pôžička obce od
Herzogenbuchsee
Starosta zabezpečí dohodu medzi obcou a Správou majetku a služieb, s.r.o. a obcou
Herzogenbuchsee / príloha č.1./ V prípade nutnosti vypracovania pôžičky medzi
spoločnosťou Správa majetku a služieb a obcou Herzogenbuchsee môže byť predaný len za
minimálnu trhovú cenu a nasledovne za podmienok obce, čo môže byť vykonávané na daných
pozemkoch.

Uznesenie ObZ č. 12/2012 zo dňa 25. 6. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o prevzatí dlhu spoločnosti Správa majetku
a služieb, s.r.o. k 30.06.2012 vo výške 33 305,57 EUR./Pôžičku obce Oreské
z Herzogenbuchsee zo dňa 27. 8. 2012 vo výške 120 000,- CHF/
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Termín : júl 2012

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 2 Zvýšenie ZI nepeňažným vkladom (pozemok)
Starosta informoval o zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom do
Správa majetku a služieb, s.r.o. Starosta zabezpečí ocenenie pozemkov. Základné imanie sa
zvyšuje pozemkami pod parcelným číslom, ktoré sú uvedené v prílohe č.2
Pozemky sú ocenené znalcom z odboru pre pôdu a trávne porasty a znalcom z odboru
lesníctva. Celková výmera trvalých porastov je 73 587 m² v hodnote 13 538,54 €. Celková
výmera zalesnených porastov je vo výmere 5,45 ha
Za účelom zvýšenia základného imania spoločnosť Správa majetku a služieb, s.r.o.
stanovila komisiu, ktorá pozostávala:
Ing. Tomáš Mikuš
Viktor Mikuš
Ondrej Mikuš
Katarína Chrenková
Elena Baumgartnerová
Členovia komisie sa na základe znaleckých posudkov Ing. Antona Pausa a Ing. Pavla
Patinku rozhodli zvýšiť základné imanie o celkovú sumu pozemkov, ktorá bola k 31.12.2011
9 447,40 €, pričom prišlo k nárastu tržnej hodnoty pozemkov na 34 474 €. Zvýšenie ZI bude
o sumu 25 777,60 € pozostávajúcej z pozemkov, ktoré sú vedené ako trvalé trávne porasty,
lesné pozemky, orná pôda a vodné plochy, čo predstavuje nasledujúca tabuľka a celková
hodnota.
O túto sumu bude zvýšené základné imanie od 01.09.2012, pričom ostatné pozemky
zostávajú vo vlastníctve obce.
Uznesenie ObZ č. 13/2012 zo dňa 25. 6. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie základného imania do spoločnosti Správa majetku
a služieb, s.r.o. nepeňažným vkladom a to pozemkami /prílohač.2/
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Termín : júl 2012

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3 Kúpa pozemku Vávra(8000,-)
Obecné zastupiteľstvo tento bod neprejednalo.
BOD 4 Predaj pozemku Vávra + obecné
Obecné zastupiteľstvo tento bod neprejednalo.
BOD 5 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie ObZ č. 14/2012 zo dňa 25.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania :0
Termín: BOD 6 Správa audítorky o vykonaní auditu za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo sa zoznámilo so správou audítorky.
Starosta odoslal list na Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011
BOD 7 Prenájom zberného dvora v areály družstva cca 150m²
Starosta informoval, že sa podáva nový projekt na zberný dvor. Prenájom by mal byť za 1€.
Raz za mesiac by sa konal zber - stavebná sutina, plasty, papier, sklo
Uznesenie ObZ č. 15/2012 zo dňa 25.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom zberného dvora v areáli družstva cca 150 m2 za
15 € od ECO ENERGY.
Počet prítomný poslancov : 5
Za : 5
Termín: 2012

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 8 Návrh udelenie plakety pre futbalistov
Starosta informoval o udelení plakety futbalistom za vzornú reprezentáciu obce a víťazstvo
v oblastnej súťaži.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s udelením plakety pre futbalistov za vzornú reprezentáciu obce
a víťazstvo v oblastných majstrovstvách okresu. Obyvatelia odporučili udeliť plaketu pre pána
Vdp. Elemíra Jozefa Mikúša pri príležitosti 55 výročia kňazstva a 85 rokov.

BOD 9 Prenájom pozemku pod farmou „Petra“
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o vysporiadaní pozemkov pod farmou „Petra“ a to
spôsobom oslovenia dotknutých osôb vlastníkov pôdy a následne prenájom pre farmu
„ Petra“.
Uznesenie ObZ č. 16/2012 zo dňa 25.6. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie pozemkov pod farmou „Petra“do prenájmu
obce na 5 rokov .
Počet prítomný poslancov : 5
Za : 5
Termín: 2012

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 10 Informácia o zmene vlastníka areálu družstva
Starosta informoval o súčastných vlastníkov areálu družstva a to je Rades Real, JUDr. Pekar
Ecoenergi– Bederka Martin, Lukáč Miroslav, Autocambio- Štefka Marian, Henrich Blažo,
SMS, s.r.o. majú záujem využívať tieto priestory na podnikateľskú činnosť.
BOD 11 Udelenie plakety starostu obce za šírenie kresťanstva a reprezentáciu Slovenska
a obce Oreské v zahraničí „Medard Štepanovský“
Ctihodnému pánovi Medardovi Štepanovskému bola udelená plaketa za reprezentáciu obce
v zahraničí a šírenie kresťanskej viery.
BOD 12 Rôzne
Pán Medard navrhuje upravenie pomníka, ktorý je umiestnený pred miestnym kostolom.
Starosta spomenul, že by tam mohol byť prístrešok pre Svätého Krištofa, pričom pán Jozef
Štepanovský navrhol, že by tam mohol byť misijný kríž.
Pán Štefan Mikuš sa pýtal na postup miestnych futbalistov, či idú do vyššej ligy.
Starosta informoval, že nie sú vysporiadané pozemky pod kabínami a tie by museli spĺňať
parametre na postup do vyššej ligy.
BOD 13 Diskusia
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy na
prerokovanie, starosta zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mária Šedivá
Overil : Viktor Mikuš

Starosta : Ing. Tomáš Mikuš

