Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
20.06.2017
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 2/2017

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 20.06.2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola opatrení
Prerokovanie-udelenie čestného občianstva obce Oreské Ing. Tiborovi Mukušovi
Schválenie Záverečného účtu obce Oreské za rok 2016
2. zmena rozpočtu obce na rok 2017
Informácie k IBV Oreské
Informácie o ďalších projektoch
Informácie – Den Dzedziny
Rôzne

Program zastupiteľstva bol schválený

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje : Ladislav Regásek
BOD 1) Kontrola opatrení
Uznesenie č.1/2017 Ukončenie činnosti SMS – nezrealizovalo sa
Uznesenie č.2/2017 Ukončenie zmlúv medzi obcou a SMS s.r.o. – nezrealizovalo sa
Uznesenie č. 3/2017 Zvýšenie ZI SMS s.r.o. – v realizácii
Uznesenie č. 4/2017 Zníženie ZI SMS s.r.o. – v realizácii
Uznesenie č. 5/2017 Prvá zmena rozpočtu obce na rok 2017 – zrealizovaná
Uznesenie č. 6/2017 Predloženie žiadosti na výzvu Zateplenie KD – zrealizované
Uznesenie č. 7/2017 Plán kontrolnej činnosti kontrolórky – v realizácii
Uznesenie č. 8/2017 Použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu – zrealizované
Uznesenie č. 9/2017 Čerpanie rezervného fondu – zrealizované
Uznesenie č. 10/2017 Predaj pozemkov IBV -zrealizované
Uznesenie č. 11/2017 Schválenie VZN č. 1/2017 – VZN platné
Uznesenie č. 12/2017 Odstúpenie od zmluvy – práce na IBV
BOD 2) Udelenie čestného občianstva
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh, aby Obec udelila čestné občianstvo Ing. Tiborovi
Mikušovi, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja. To, že bola schválená investícia na opravu nášho
mosta je hlavne jeho zásluha. Most bude dokončený v pôvodnom termíne k 30.6.2017. Čestné občianstvo
by sme odovzdala na slávnostnom otvorení nového mosta dňa 1.7.2017, ktoré spojíme s kultúrnym
podujatím Den Dzedziny.
Uznesenie ObZ č. 13/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje udelenie Čestného občianstva obce Oreské Ing. Tiborovi
Mikušovi.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 1.7.2017

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3) Schválenie Záverečného účtu Obce Oreské za rok 2016
Starosta obce informoval poslancov o Dokumente „Záverečný účet obce Oreské za rok 2016“
a „Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016“. Obidva dokumenty rozoberajú
rozpočtové hospodárenie obce za rok 2016, plnenie príjmov a výdavkov a výsledok hospodárenia. Predložil
návrh na schválenie dokumentov.
Uznesenie ObZ č. 14/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské :
a) Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2016
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4) Schválenie 2. zmeny rozpočtu na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o navrhovaných zmenách a presunoch v rozpočte na rok 2017ku
dňu 30.6.2017.
Uznesenie ObZ č. 15/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 2. zmenu rozpočtu 2017 rozpočtovým oparením č. 2/2017
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 k 30.6.2017.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na rok 2017
v EUR

1.zmena rozpočtu
na rok 2017 v EUR

2.zmena rozpočtu
na rok 2017 v EUR

261 000,00
300,00
20 000,00

261 000,00
1 320,00
22 070,04

261700,00
1320,00
22070,04

281 300,00

284 390,04

285090,04

Rozpočet na rok
2017 v EUR
214 230,00
39 200,00
27 870,00

1.zmena rozpočtu
na rok 2017 v EUR
214 880,00
41 640,00
27 870,04

2.zmena rozpočtu
na rok 2017 v EUR
155980,00
96740,00
32370,04

281 300,00

284 390,04

285090,04

Počet prítomných poslancov : 4
Termín : k 30.06.2017

Za : 4

Proti : 0

BOD 5) Informácie k IBV Oreské
Starosta obce podal informácie k výstavbe IBV Oreské :
- Je vydané stavebné povolenie na komunikáciu a chodníky IBV

Zdržal sa hlasovania : 0

-

Je podaná výzva na predkladanie cenových ponúk na komunikáciu a chodníky
V najbližších dňoch bude právoplatné stavebné povolenie na IBV –III etapa SO-02 Káblová
prípojka NN prípojka
Je rozpracovaná žiadosť na stavebné povolenie IBV-.Verejné osvetlenie
Pracuje s na podkladoch pre dažďovú kanalizáciu a vsakovací subjekt pre IBV Oreské

BOD 6) Informácie o ďalších projektoch
Starosta obce podal informácie k ďalším projektom, na ktorých pracujeme :
- Projekt na zateplenie KD je podaný
- Projekt na výstavbu viacúčelového ihriska je podaný
- Opäť bola vyjhlásená výzva na úpravu verejného priestranstva – obnovujeme dokumenty a opäť
podáme žiadosť.
- Zatiaľ urobíme chodník od nového mosta sami /smerom k zastávke/ Bude vybudovaná nová
zastávka a okolie zastávky /návrh zastávky bol poslancov ukázaný-v prílohe/
- Zberné stojisko – bežia vyjadrovačky k dokumentácii
- Odstránenie nelegálnych skládok – máme podané
- Pomoc sociálne slabším – prebudovanie priestorov na byt – podali sme žiadosť
- Budeme vypísovať novú súťaž na Radovú výstvbu IBV
- Chodníky – vybudovanie chodníkov na ulici smerom na Senicu „za humny“ riešime, bude to
podané cez MAS Záhorie
- Na Starej škole sa bude meniť strecha, Farský úrad Radošovce, ako majiteľ nehnuteľnosti
materiál zaplatí, práce sa budú musieť riešiť brigádne
BOD 7) Informácie DEN DZEDZINY
V sobotu 1.7.2017 pripravíme v obci kultúrno spoločenské podujatie Den Dzedziny. Bude to na
priestranstve za KD. Oficiálne pokrstíme a otvoríme nový most, sú pozvaní hostia z TTSK,
M-Silnice, Správy a údržby ciest TTSK. Budeme pre nich pripravovať pohostenie v pohostinstve,
ktorého sa zúčastnia aj poslanci obce. Na podujatí predáme Ing. Tiborovi Mikušovi čestné občianstvo
a ďaľšie ocenenia – PhDr.Zdenkovi Čambalovi, podpredsedovi TTSK a Jánovi Rybárovi z M-Silnice,
ktorý riadil stavbu mosta. Starosta ďalje informoval o programe, ktorý bude prebiehať za KD. Bude
pripravená výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ, bude sa piecť v peci chlieb a ochlebíky, poľovníci
budú variť guláš, pripravená cigánska, koláčky, skákací hrad pre deti máme objednaný. Po celú dobu
bude hrať DH Bílovčanka z Veľkých Bílovic, vystúpia deti z MŠ so svojím programom, Divadlo pre
deti je zabezpečené a večer pokračuje tanečná párty s DJ.
(zoznam pozvaných hostí, program Dňa Dzedziny – v prílohe zápisnice)
BOD 8) Rôzne
A/ Správa audítorky
Starosta oboznámil poslancov s dokumentom „Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky k 31.12.2016“, ktorý im bol prečítaný.
Uznesenie ObZ č. 16/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky k 31.12.2016.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

B/ Účtovanie nákladov IBV Oreské
Poslanci ObZ boli informovaní o doterajších nákladoch a príjmoch, ktorá nám vznikli z dôvodu
pripravovanej IBV Oreské. Náklady sa za roky 2011-2017 zbierali na účtovnom účte 133, ktorý by mali
vykryť príjmy z predaja pozemkov. Navrhujeme, aj na základe odporúčania audítorky, aby sme odteraz
náklady, ktoré nám na výstavbu IBV vzniknú, účtovali do investície na účet 042, nakoľko po dokončení
výstavby bude napr.cesta, dažďová kanalizácia atď. majetkom obce. Taktiež faktúra za vypracovanie
projektov pre stavebné povolenie IBV z 7.9.2016 vo výške 21984,- € by sa preúčtovala do nákladov ako
investícia.
Uznesenie ObZ č. 17/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje preúčtovanie niektorých nákladov a účtovanie ďalších
nákladov na výstavbu IVB Oreské ako investíciu obce Oreské - obstaranie dlhodobého hmotného
majetku.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

C/ Informácie k SMS s.r.o.
Starosta informoval, že fungovanie firmy Správa majetku a služieb s.r.o. – skrátene SMS s.r.o. Oreské sa
nepodarilo ukončiť k 31.3.2017, ako bolo pôvodne plánované a schválené. Dôvodom je, že
na pohostinstvo ani obchod sme doposiaľ nenašli záujemcu a nechceme občanov nechať bez týchto
služieb, takže SMS s.r.o. ďalej funguje. Prepísali sme späť na Obec od 1.6.2017 elektriny a taktiež vývoz
odpadov. Niektoré zmluyv s SMS s.r.o. boli ukončené už v roku 2015. Poslednú zmluvu sme ukončili
k 31.5.2017. Plyn sa zatiaľ nepodarilo prepísať naspäť na Obec.
Nakoľko kuchyňu v KD SMS s.r.o. naďalej využíva, od 1.6.2017 by mali platiť prenájom za priestory
v KD na základe novej nájomnej zmluvy.
Uznesenie ObZ č. 18/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské :
-

Berie na vedomie zrušenie Nájomnej zmluvy so Správou majetku a služieb s.r.o.- skrátene SMS,
s.r.o. Oreské zo dňa 16.12.2011 ku dňu 31.5.2017
Schvaľuje uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v Kultúrnom dome Oreské
firme Správa majetku a služieb, s.r.o.- skrátene SMS, s.r.o. Oreské, spätne od 1.6.2017 za účelom
pekárenskej výroby.

Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 6/2017

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

D/ Vklad spoločníka do SMS s.r.o.
Starosta obce požiadal zastupiteľstvo o schválenie ďalšieho vkladu spoločníka do Správy majetku
a služieb, s.r.o. – skrátenie SMS, s.r.o. Oreské. Uznesením č. 19/2016 z 13.12.2016 bol schválený vklad
na tri mesiace vo výške 7500,- €. Z dôvodu skutočností, popísaných v bode 8-C/ tejto zápisnice navrhuje
starosta navýšenie vkladu spoločníka zatiaľ o sumu 5000,- EUR.

Uznesenie ObZ č. 19/2017 zo dňa 20.06.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje rozhodnutie jediného spoločníka o finančnom vklade do
spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o. – skrátenie SMS, s.r.o. Oreské vo výške 5000,- EUR.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2017

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

E/ Žiadosť – vyjadrenie k stavbe RD - Patrik Kliment
Starosta obce predniesol žiadosť p. Patrika Klimenta o povolenie- vyjadrenie sa k stavbe rodinného domu
na parcele č. 1039/4 v k.ú. Oreské.
Zastupiteľstvo sa dohodlo, že nakoľko sa jedná v podstate o intravilán obce, kde nie je zatiaľ Územným
plánom obce Oreské určená budúca výstavba, nemôžeme dať jednoznačné stanovisko.
Nech pán Kliment požiada o vyjadrenie k predmetnej veci Stavebný úrad Skalica. Taktiež si bude musieť
zistiť stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu o možnom napojení vjazdu na štátnu cestu.
Pán Kliment bude informovaný listom.
F/ Ponuka – kúpa domu č. 21
Starosta obce informoval poslancov o ponuke pani Skačanovej a Šeševičkovej k odpredaju nehnuteľnosti
–domu obci Oreské. Jedná sa o starý rodinný dom č. 21, parcela č. 217 v k.ú. Oreské, nachádzajúci sa
vedľa kostola z ľavej strany. Predajná cena je 18000,- EUR. Dom je v takom stave, že v prípade kúpy, by
tento dom pravdepodobne musela Obec na vlastné náklady zbúrať. Ponuka bola na Obecný úrad
doručená v deň konania zasadania ObZ, takže nebol čas na premyslenie si ponuky. Z toho dôvodu sa ObZ
dohodlo, že dá k ponuke vyjadrenie do 25.7.2017, po zistení skutočného stavu stavby a možnostiach
odkúpenia. Pani Skačanová bola prítomná na zasadnutí, súhlasí s týmto záverom.
G/ Socha s. Medarda
Pán Jozef Kralovič poďakoval starostovi za zreštaurovanie sochy S. Medarda, ktorá je novo nainštalovaná
pred kostolom.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných už nemal nič do rokovania, starosta
obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil: Ladislav Regásek

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikuš

