ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 31.1. 2011
Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Kontrola opatrení
2. Verejno-prospešné práce
3. Energetický audit
4. Stav - Materská škola a Bytový dom
(financovanie dostavby cez BKS Finance s.r.o. leasing)
5. Územný plán obce
6. Urbanizácia obce
7. Založenie združenia za účelom úpravy parkov
8. Založenie Obecného podniku
9. Obecný ples
10. Rôzne
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 5
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje: Ladislav Regásek

BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie č. 1/2011 – energetický audit je objednaný
BOD 2 Verejno-prospešné práce
Starosta obce informoval o možnosti obce zamestnať od 1.3. 2011 na 9 mesiacov pracovníka cez
Úrad práce, ktorí by nám jeho mzdu čiastočne refundoval (od 90% 3 mesiace, 80% 3 mesiace
a 70% 3 mesiace). Jedná sa o prijatie znevýhodneného uchádzača podľa §50i. Bol oslovený pán
Felix Mikuš, ktorí spĺňa kritériá a pripadal do úvahy na toto miesto.
BOD 3 Energetický audit.

Starosta obce informoval, že je potrebné urobiť energetický audit. Energetickým auditom sa zistí,
ako možno znížiť náklady na elektrinu a plyn v obci. Audit bude potrebný do budúcna k rôznym
žiadostiam o dotácie na verejné osvetlenie. Energetický audit bude zahŕňať aj doosvetlenie obce.
O energetický audit požiadame firmu INŠTAL H, s,r,o, pána Hložka, ktorý už v minulosti
vykonával pre obec údržbu VO.
BOD 4 Stav MŠ a Bytový dom Oreské
Starosta obce mal stretnutie s nájomníkmi v Bytovom dome Oreské, prešli sa plány výstavby
a preskúmal sa celkový stav Bytového domu. Boli zistené určité závady, z ktorých najpálčivejším je
nedoizolovaná strecha, čo spôsobuje vlhnutie múrov budovy, hlavne v zimných mesiacoch.
Cez reklamačné konanie chce starosta riešiť nedorobky, ktoré podľa plánov mali byť hotové.
Dofinancovanie Bytového domu odhaduje starosta na cca 20000 €.
Taktiež by chcel riešiť parkovanie nájomníkov, ktoré by presunul do dvora a na mieste súčasného
parkoviska plánuje v budúcnosti vystaviť chodník smerom na cintorín. Starosta požiadal
zastupiteľstvo o prijatie uznesenia.
Uznesenie ObZ č. 2/2011 zo dňa 31.1. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské poveruje starostu obce k riešeniu situácie týkajúcej sa Bytového
domu Oreské, t.j. vyriešenie správneho doizolovania strechy a výstavbu parkoviska pre nájomníkov
vo dvere areálu..
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : priebežne
BOD 5 a 6 Územný plán obce a Urbanizácia obce
Starosta informoval o príprave na Územný plán obce. Je potrebné dôkladne si rozmyslieť lokality,
ktoré by obec určila na ďalšiu výstavbu. Starosta obce pripraví a zrealizuje anketu pre občanov, aby
sa vyjadrili.
Termín : do 30.6. 2011

Z : starosta

BOD 7 Založenie združení
Starosta obce informoval, že má v pláne založiť dve združenia:
„Pro Oreské“ občianske združenie založené za účelom podania žiadosti o dotáciu z EU fondov na
úpravu a obnovu parkov a zelene v obci, úpravu cintorína, parkoviska u cintorína. Členmi združenia
budú občania, ktorí budú mať záujem.
„Na Podlužách“ združenie obce Oreské a obce Lopašov za účelom podania žiadosti o dotáciu z EU
fondov na výstavbu cyklotrasy medzi obcami s tromi odpočívadlami.
Stanovi združení sú pripravené, starosta požiadal zastupiteľstvo o uznesenia.

Uznesenie ObZ č. 3/2011 zo dňa 31.1. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje založenie občianskeho združenia „Pro Oreské“
a jeho zaregistrovanie.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : Uznesenie ObZ č. 4/2011 zo dňa 31.1. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje založenie združenia s obcou Lopašov „Na
podlužách“ a jeho zaregistrovanie.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : BOD 8 Založenie Obecného podniku
Starosta plánuje založiť Obecný podnik, ktorý by spravoval majetok obce, čistotu v obci, kosenie
a ostané údržbárske práce – podnikateľská činnosť obce.. Starosta v ňom nemôže figurovať, bude
tam konateľ a dvaja poslanci. Základný vklad do podniku – základné imanie je vo výške 5.000,-€ .
Všetky nákupy pre Obec by sa realizoval prostredníctvom Obecného podniku, bude vracaná potom
DPH.
Starosta požiadal poslancov o uznesenie.
Uznesenie ObZ č. 5/2011 zo dňa 31.1. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje založenie Obecného podniku, s.r.o.
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : BOD 9

Obecný ples

19.2 2011 sa uskutoční v KD Oreské 1. obecný reprezentačný ples. Zabezpečená je hudobná
skupina Orbis z Prievidze, kultúrna vložka – vystúpenie pána Slezáka. Vstupenky sa budú predávať
v predpredaji na Obecnom úrade, bude zabezpečená večera, bohatá tombola.
Ďalšie podrobnosti a úlohy zabezpečenia plesu budú s poslancami ObZ prebrané na pracovnej
porade po skončení zasadnutia.
BOD 10 Rôzne
-

Starosta informoval prítomných o hospodárení obce za rok 2010, zostatkoch na účtoch
obce a o záväzkoch obce. Chce rokovať s bankou Dexia a možnosti prevzatí záväzku s BKS
Finance, čím by bola možnoasť zníženia záväzku o cca 2-3%.

-

Ondrej Mikuš informoval starostu o Výročnej členskej schôdzi, ktorú malo DHZ Oreské.
Z povinností obce vyplýva aj povinnosť vykonania preventívnych kontrol v obci. Starosta

preto menoval kontrolnú skupinu v zložení : Vendelín Boťánek, vedúci skupiny, Alojz
Štefka – člen, Katarína Chreneková- člen.
Uznesenie ObZ č. 6/2011 zo dňa 31.1. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje kontrolnú skupinu na vykonanie preventívnych
protipožiarnych kontrol v obci Oreské v zložení : Vendelín Boťánek
Alojz Štefka
Katarína Chreneková
Počet prítomných poslancov : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : ihneď
-

Mária Šrámková – žiadala, aby starosta vyriešil upratovanie v kostole
- upozornila na vyvážanie rôzneho odpadu pozdĺž cesty na Senicu “za

humny“
Starosta obce prisľúbil možnosť riešenia dozoru nad upratovaním v kostole cez Obecný
podnik, ktorý chce obec založiť. V kostole sa spíše zoznam občanov, ktorí majú záujem
o upratovanie kostola. Všetkým občanom, ktorí bývajú pozdĺž cesty na Senicu, alebo tu majú svoje
humná je už pripravený list starostu s upozornením na odstránenie uskladnených materiálov,
odpadov a podobne.
-

Vladimír Kralovič upozornil na problém s krížom na cintoríne, ktorý je podhnitý a už
niekoľko rokov nebol vôbec natieraný.
Starosta prisľúbil vyriešenie tejto skutočnosti.

-

Viktor Mikuš – navrhol osloviť životné prostredie alebo Povodie, ktoré udržuje potok
Chvojnica, je jeho správcom, či by bolo možné, aby sa o tok staral Obecný podnik.

-

Starosta obce informoval prítomných, že nemožno nainštalovať v obci spomaľovače –
retardéry na ceste do Senice „za humny“. Polícia prisľúbila, že tu bude vykonávať častejšie
kontroly dodržiavania rýchlosti.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy na
prerokovanie, starosta zasadnutie ukončil.

Zapísala: Silvia Boťánková
Overil : Ladislav Regásek

Starosta : Ing. Tomáš Mikuš

