Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
12.12.2014
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 5/2014

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 12.12.2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1. Kontrola opatrení
2. Informácie o obci
3. Správa nezávislého audítora
4. Zmena rozpočtu
5. Schválenie rozpočtu na rok 2015 -2017
6. Rozhodnutie jediného spoločníka
7. Vzdanie sa odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
8. Rôzne – pridaný bod – vzdanie sa preplatenia dovolenky za predchádzajúce funkčné obdobie
pridaný bod - p. Královičovi zo Smrdák za vrátenie sochy svätého do obce Oreské

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

Zdržalo sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Ondreja Mikúša
BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie ObZ č. 8/2014 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 9/2014 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 10/2014 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 11/2014 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 12/2014 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 13/2014 – v realizácii

BOD 2 Informácie o hospodárení obce
Starosta informoval o hospodárení obce nasledovne
Záväzok Švajčiarsko 33 000 € - ostáva v SMS, s.r.o. 8 800 €
Záväzok Prima banka - z 30 000 € ostáva 15 200 €
Záväzok BKS – 63 700 €
Dlh v roku 2010 cca 150 000 €, k dnešnému dňu 78 900 €
Predstava pre ďalšie funkčné obdobie je vybudovanie infraštruktúry IBV, dokončenie multifunkčného
ihriska, reštrukturalizácia parku v strede obce, vybudovanie chodníkov OD MŠ po IBV, voda,
kanalizácia podľa BVS a fondov v nadväznosti na projektovú dokumentáciu Združenia obcí Viesky,
rozšírenie MŠ a počtu bytov v bytovke

BOD 3 Správa nezávislého audítora
Starosta obce predložil zastupiteľstvu správu nezávislého audítora ku konsolidácii Obce Oreské a SMS,
s.r.o. k 31.12.2013, je poskytnutá k nahliadnutiu pre obecné zastupiteľstvu.
Uznesenie ObZ č. 14/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : -

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4 Zmena rozpočtu
Starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na 2. zmenu rozpočtu 2014 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým oparením č. 2/2013 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.
Uznesenie ObZ č. 15/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 2. zmenu rozpočtu 2014 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým oparením č. 2/2013 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 1. zmena rozpočtu Návrh na 2. zmenu 2. zmena rozpočtu
2014 v EUR
na rok 2014 v Rozpočtu 2014 v 2014 v EUR
EUR
EUR
Bežné príjmy
138 674
139 374
9 509,16
148 883,16
Kapitálové príjmy 36 500
36 500
900
37 400,00
Finančné operácie 2 000
8 805
5 000
13 805,00
príjmové
Príjmy spolu
177 174
184 679
+15 409,16
200 088,16
Rozpočet na rok 1. zmena rozpočtu Návrh na 2. zmenu
2013 v EUR
na rok 2013 v Rozpočtu 2014 v
EUR
EUR
90 974
98 807
5 938
43 500
43 500
-37 774,20

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie 42 300
výdavkové
Výdavky spolu
176 774

Počet prítomných poslancov : 5
Termín :

42 300
184 607
Za : 5

5 336
-26 500,20
Proti : 0

2. zmena rozpočtu
2014 v EUR
104 745,00
5 725,80
47 636,00
158 106,80

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 5 Rozpočet obce na rok 2015 a viacročný rozpočet 2016-2017
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2015, kde celkové príjmy
obce by mali byť 226 224 € a celkové výdavky obce 158 924 € a zároveň predstavil viacročný rozpočet
2016 – 2017, kde celkové príjmy v roku 2016 by mali byť 149 094 € a celkové výdavky 148 874 €.
V roku 2017 by mali celkové príjmy byť 150 094 € a celkové výdavky 148 924 € (príloha č. 2 – Návrh
programového rozpočtu na obdobie 2015-2017).
Uznesenie ObZ č. 16/2014 zo dňa 15. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo na základe § 9 schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2015:

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

Rozpočet na
rok 2015
v€
226 224
143 224
80 000
3 000
158 924
87 474
21 000
50 450
67 300

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy na roky 2016 – 2017:
Rozpočet na
Rozpočet na
rok 2016
rok 2017
v€
v€
149 094
150 094
Príjmy spolu
Bežné príjmy
145 294
146 294
Kapitálové príjmy
800
800
Finančné operácie príjmové
3 000
3 000
148 874
148 924
Výdavky spolu
Bežné výdavky
88 274
88 324
Kapitálové výdavky
10 000
10 000
Finančné operácie výdavkové
50 600
50 600
Hospodárenie obce
220
1 170
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : roky 2015-2017

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6 Rozhodnutie jediného spoločníka
V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o., a ako jediný spoločník spoločnosti prijal nasledujúce
rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom vklade do spoločnosti do výšky 36 000 €.

Uznesenie ObZ č. 17/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nasledujúce rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom
vklade do spoločnosti Správa majetku služieb ,s.r.o. skrátene SMS,s.r.o. do výšky 36 000 €.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 31.12.2014

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 7. Vzdanie sa odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta a poslanci sa vzájomne dohodli na novom Poriadku odmeňovania pre poslancov v obci
Oreské na zvolené obdobie a to , že sa vzdávajú odmeny za plnenie úloh poslanca v obecnom
zastupiteľstve.
Uznesenie ObZ č. 18/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vzdanie sa odmeny poslancov za plnenie úloh na zvolené
obdobie.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : -

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 8. Rôzne – pridaný bod – vzdanie sa preplatenia dovolenky za predchádzajúce funkčné
obdobie
Na základe usporiadania nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného
obdobia 2010 -2014 v zmysle ustanovenia § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon/
Starosta informoval, že z dôvodu, že nepoberal za väčšiu časť funkčného obdobia plat za výkon
funkcie starostu, že sa vzdáva aj nároku za preplatenie nevyčerpanej dovolenky./príloha – Návrh/
Uznesenie ObZ č. 19/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vzdanie sa vyplatenia náhrady platu starostu Ing. Tomáša
Mikuša za nevyčerpanú dovolenku.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : -

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne - pridaný bod p. Královičovi zo Smrdák za vrátenie sochy svätého do obce Oreské
Starosta informoval poslancov a prítomných o soche svätého ktorá v minulosti patrila obci, pri ťažkých
situáciách počas vojny si ju do úschovy zobrali p. Královič zo Smrdák a mi sme požiadali o jej vrátenie.
Týmto chceme poďakovať sa úschovu a že sa postaráme o jej reštaurovanie.
Zapísala: Mária Šedivá
Overil: Ondrej Mikuš

starosta obce : Ing. Tomáš Mikuš

Obec Oreské
Na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2010
-2014 v zmysle ustanovenia § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon/
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oreskom dňa 13.03.2015
Návrh predkladá : Ing. Tomáš Mikuš , starosta
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom schvaľuje vzdanie sa vyplatenie náhrady platu starostu Ing. Tomáša
Mikuša za nevyčerpanú dovolenku:
Za rok 2013 – 6
Za rok 2014 -25
Dôvodová správa : Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka
práce, podľa ktorého sa premerane určuje rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka
práce jediná výnimka kedy možno zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
je skončenie pracovného pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primeranie použije aj pri
skončení funkčného obdobia starosti a použitím ustanovenia § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov a o tom rozhodne Obecné zastupiteľstvo.
Dôvody nevyčerpanej dovolenky: / uviesť dôvody: napr. pracovná vyťaženosť, realizácia konkrétnych
projektov, dlhodobá práceneschopnosť a pod./.
Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem Obecnému zastupiteľstvu schváliť vzdanie sa
vyplatenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku , s poukázaním na ustanovenia § 2 ods.2 a §7
ods. zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, nakoľko starosta nesmie byť pre výkon
svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného
pomeru.
V Oreskom
Dňa 13.03.2015

podpis

................................

OBEC ORESKÉ, 908 63 Oreské č. 7

BOD 8. Rôzne – pridaný bod – vzdanie sa preplatenia dovolenky za predchádzajúce funkčné
obdobie
Na základe usporiadania nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného
obdobia 2010 -2014 v zmysle ustanovenia § 2 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon/
Starosta informoval, že z dôvodu, že nepoberal za väčšiu časť funkčného obdobia plat za výkon
funkcie starostu, že sa vzdáva aj nároku za preplatenie nevyčerpanej dovolenky./príloha – Návrh/

Uznesenie ObZ č. 19/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vzdanie sa vyplatenia náhrady platu starostu Ing. Tomáša
Mikuša za nevyčerpanú dovolenku.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : -

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Ing. Tomáš Mikuš
starosta obce Oreské

Tel/Fax : 034/6694958
e-mail : obec.oreske@gmail.com
www.oreske.sk

Bankové spojenie:
Prima banka Skalica
2694193001/5600

IČO:
00309753

BOD 6 Rozhodnutie jediného spoločníka
V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o., a ako jediný spoločník spoločnosti prijal nasledujúce
rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom vklade do spoločnosti do výšky 36 000 €.

Uznesenie ObZ č. 17/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nasledujúce rozhodnutie
jediného spoločníka o finančnom vklade do spoločnosti Správa majetku služieb
,s.r.o. skrátene SMS,s.r.o. do výšky 36 000 €.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 31.12.2014

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6 Rozhodnutie jediného spoločníka
V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o., a ako jediný spoločník spoločnosti prijal nasledujúce
rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom vklade do spoločnosti do výšky 36 000 €.

Uznesenie ObZ č. 17/2014 zo dňa 12.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nasledujúce rozhodnutie
jediného spoločníka o finančnom vklade do spoločnosti Správa majetku služieb
,s.r.o. skrátene SMS,s.r.o. do výšky 36 000 €.
Počet prítomných poslancov : 5
Termín : 31.12.2014

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

