OBEC ORESKÉ, 908 63 Oreské č. 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
12.decembra 2012
..........................................

o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 5/2012
ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 12.12.2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Kontrola opatrení
2. Dodatok k zmluve o zabezpečení údržby medzi SMS s.r.o. a obcou Oreské
1. Programový rozpočet obce na rok 2013
2. Predaj obecného pozemku vo výmere 1374 m², v cene 2,50 za m²
3. Čerpanie fondov v priebehu roku 2012
4. Zmluva o poskytovaní služieb Boťánek Zdenko
5. Hospodárenie Správy majetku a služieb, skrátene SMS, s.r.o. za rok 2012
6. Rôzne – informácia Novoročný koncert – 12.1.2012
Ples – 9.2.2012
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu programu, a to vybrať
bod 6 - Zmluva o poskytovaní služieb Boťánek Zdenko, nakoľko pominuli dôvody uzavretia
tejto zmluvy.
Prítomní Ing. Rudolf Bilka, kontrolór obce navrhol pridanie bodu, ktorý by sa týkal
udelenie súhlasu k vykonávaniu podnikania popri činnosti hlavného kontrolóra v našej obci.
Silvia Boťánková požiadala obecné zastupiteľstvo o pridanie bodu do programu, kde
by bola prerokovaná 3. zmena rozpočtu a vnútorný predpis o postupe a zriaďovaní
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny
účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu
obce.
Upravený Program:
1. Kontrola opatrení
2. Dodatok k zmluve o zabezpečení údržby medzi SMS s.r.o. a obcou Oreské
3. Programový rozpočet obce na rok 2013
4. Predaj obecného pozemku vo výmere 1374 m², v cene 2,50 za m²
5. Čerpanie fondov v priebehu roku 2012
6. Hospodárenie Správy majetku a služieb, skrátene SMS, s.r.o. za rok 2012
7. Udelenie súhlasu Ing. Rudolfovi Bilkovi k vykonávaniu podnikania popri
činnosti hlavného kontrolóra v našej obci
8. 3.zmena rozpočtu
9. Vnútorný predpis

10. Rôzne – informácia Novoročný koncert – 12.1.2012
Ples – 9.2.2012
Upravený program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5

Proti: 0

Zdražalo sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Elena Baumgartnerová.
Bod 1 Kontrola opatrení
Z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 27.09.2012 sa prechádzali plnenia
nasledujúcich uznesení:
Uznesenie ObZ č. 17/2012 – zrealizované
Uznešenie ObZ č. 18/2012 – zrealizované ( príloha č. 1 – list MF SR, dodatok č. 1 k zmluve
o úvere č. 14/017/09, dodatok č. 1 ku zmluve medzi obcou Herzogenbuchsee a obcou Oreské)
Uznesenie ObZ č. 19/2012 – v realizácii
Uznesenie ObZ č. 20/2012 – v realizácii
Uznesenie ObZ č. 21/2012 – v realizácii
Uznesenie ObZ č. 22/2012 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 23/2012 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 24/2012 – zrealizované
BOD 2 Dodatok k zmluve o zabezpečení údržby medzi SMS s.r.o. a obcou Oreské
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že zmluva o zabezpečení údržby
uzatvorené medzi SMS, s.r.o. a obcou Oreské podpísaná dňa 16.12.2011 musí prejsť zmenou,
a to konkrétne sa bude musieť vyhotoviť nová zmluva, ktorá sa bude týkať vkladu jediného
spoločníka, ktorý asi v budúcnosti bude premenený na zvýšenie základného imania
v spoločnosti SMS, s.r.o. a zabezpečenie údržby bude realizované v roku 2013 ako vklad
jediného spoločníka maximálne do výšky 30 000 € (príloha č. 1 – Rozhodnutie jediného
spoločníka obchodnej spoločnosti).
Uznesenie ObZ č. 25/2012 zo dňa 12. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje:
A) zmenu zmluvy o zabezpečení údržby medzi SMS, s.r.o. a obcou Oreské
uzatvorenej dňa 16.12.2011, kde sa táto zmluva zmení na vklad jediného
spoločníka, ktorý bude asi v budúcnosti premenený na zvýšenie
základného imania v spoločnosti SMS, s.r.o.,
B) zabezpečenie údržby medzi SMS, s.r.o. a obcou Oreské bude
realizované v roku 2013 ako vklad jediného spoločníka maximálne do
výšky 30 000 €.
Počet prítomných poslancov : 5
Za :5
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : december 2012
BOD 3 Programový rozpočet obce na rok 2013 a viacročný rozpočet 2014-2015

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2013, kde
celkové príjmy obce by mali byť 184 344 € a celkové výdavky obce 167 344 € v roku 2013,
čo predstavuje hospodárenie obce v sume 17 000 € a zároveň predstavil viacročný rozpočet
vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2014 – 2015, kde celkové príjmy
v roku 2014 by mali byť 169 994 € a celkové výdavky 161 624 €. V roku 2015 by mali
celkové príjmy byť 171 994 € a celkové výdavky 161 614 € (príloha č. 2 – Návrh
programového rozpočtu na obdobie 2013-2015).
Uznesenie ObZ č. 26/2012 zo dňa 12. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo na základe § 9 schvaľuje rozpočet vrátane programov a podprogramov
podľa prílohy na rok 2013:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na
rok 2013
v€
184 344
145 344
37 000
2 000
167 344
122 344
27 000
18 000
17 000

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov
a podprogramov podľa prílohy na roky 2014 – 2015:
Rozpočet na
Rozpočet na
rok 2014
rok 2015
v€
v€
Príjmy spolu
169 994
171 994
Bežné príjmy
147 994
149 994
Kapitálové príjmy
20 000
20 000
Finančné operácie príjmové
2 000
2 000
Výdavky spolu
161 624
161 614
Bežné výdavky
122 624
122 614
Kapitálové výdavky
21 000
21 000
Finančné operácie výdavkové
18 000
18 000
Hospodárenie obce
8 370
10 380
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : roky 2013-2015

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4 Predaj obecného pozemku vo výmere 1374 m², v cene 2,50 za m²

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo obce so zámerom predaja obecného pozemku,
ktorý sa nachádza v extraviláne obce Oreské, v katastrálnom území Oreské pod parcelným
číslom 548. V tejto lokalite sa plánuje výstavba rodinných domov s názvom IBV „Panenka
Mária“. Obecný pozemok sa predáva za účelom získania finančných prostriedkov, ktoré budú
použité pre účely vypracovania projektovej dokumentácie. Predaj pozemku je vo výmer 1374
m2 a cena za 1m2 je 2,50 €m2 (príloha č. 3 – návrh do katastra nehnuteľností)
Uznesenie ObZ č. 27/2012 zo dňa 12. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské oprávňuje starostu obce Ing. Tomáša Mikuša zabezpečiť
výber zálohy na obecný pozemok, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce pod
parcelným číslom 548.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : rok 2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5 Čerpanie fondov v priebehu roku 2012
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo z čerpaním fondov počas celého roku
2012. V tomto roku obec Oreské žiadala celkovo o 13 rôznych dotácií v celkovej hodnote
150 016 €, pričom obec Oreské získala dotáciu v hodnote 31 030 €, z toho 25 000 € na
rekonštrukciu strechy domu kultúry a obecného úradu, 5 530 € na zabezpečenie
technologického zariadenia, 500 € na obstaranie preliezačiek a hojdačiek do materskej škôlky
Oreské (príloha č. 4 – prehľad predložených žiadosti za rok 2012).
BOD 6 Hospodárenie Správy majetku a služieb, skrátene SMS, s.r.o. za rok 2012
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o hospodárení spoločnosti SMS, s.r.o.
za rok 2012, kedy obec Oreské v období od 01.01.2012 do 07.12.2012 previedla z účtu obce
Oreské na účet SMS, s.r.o. sumu 12 936 €, ktoré boli použité na platbu elektriky, plynu,
odpadu. Taktiež spoločnosť SMS, s.r.o. mala v tomto roku i iné výdavky, ktoré boli spojené
s chodom obce (príloha č. 5 – prehľad financií)
BOD 7 Udelenie súhlasu Ing. Rudolfovi Bilkovi k vykonávaniu podnikania popri
činnosti hlavného kontrolóra v našej obci
Hlavný kontrolór obce Oreské, Ing. Rudolf Bilka požiadal obecné zastupiteľstvo o udelenie
súhlasu k vykonávaniu podnikania popri činnosti hlavného kontrolóra v našej obci a zároveň
predložil plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 (príloha č. 6 – plán kontrolnej činnosti na
1. polrok 2013)
Uznesenie ObZ č. 28/2012 zo dňa 12. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Oreské Ing.
Rudolfovi Bilkovi, aby popri výkone hlavného kontrolóra obce mohol podnikať.
Počet prítomných poslancov : 5
hlasovania : 0
Termín : december 2012

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 8 3.zmena rozpočtu
Účtovníčka obce predniesla návrh na 3. zmenu rozpočtu obce, kde túto zmenu predniesla
obecnému zastupiteľstvu. V 3 zmene rozpočtu bežné príjmy predstavujú sumu 142 170 €,
kapitálové príjmy 7 330 € a finančné operácie príjmové 36 500 €. Na strane výdavkov
predstavujú bežné výdavky sumu 134 565 €, kapitálové výdavky 9 950 € a finančné operácie
výdavkové 36 500 €.
Uznesenie ObZ č. 30/2012 zo dňa 12.12.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 3. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č.3/2012 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 priloženého návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet
na
rok 2012
v€
173340
25000
3000

1. zmena
rozpočtu
na rok
2012
v€
198340
30530
3000

2. zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€

Návrh na
3.zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €

201040
30530
11000

-58870
-23200
+25500

201340

231870

242570

-56570

Rozpočet na
rok 2012
v€
161170
23000
14870
199040

1. zmena
rozpočtu
na rok 2012
v€
186170
28530
14870
229570

2. zmena
rozpočtu na
rok 2012
v€
189970
26530
24870
241370

3. zmena rozpočtu
na rok 2012
príjmy v €
142170
7330
36500
186000

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu
3. zmena rozpočtu

Návrh na
3.zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
-55405
-16580
+16615
-55370

na rok 2012
výdavky v €
134565
9950
41485
186000
Počet prítomných poslancov : 5
hlasovania : 0
Termín : december 2012

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 9 Vnútorný predpis
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie vnútorný predpis
o postupe a zriaďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce. Tento vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p (príloha č. 7 – Vnútorný predpis).
Uznesenie ObZ č. 31/2012 zo dňa 12. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vnútorný predpis o postupe a zriaďovaní
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny
účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu
obce.
Počet prítomných poslancov : 5
hlasovania : 0
Termín : rok 2013

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 10 Rôzne
Po ukončení programu starosta obce vyzval zúčastnených, aby predniesli svoje
pripomienky alebo požiadavky.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo so zámerom uskutočnenia novoročného
koncertu a ďalšieho ročníka reprezentačného plesu v Oreskom.
Ondrej Mikuš žiada o zateplenie dverí v priestoroch hudobnej a výtvarnej výchovy.

