Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
15.07.2019
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 3/2019

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 15.07. 2019
Prítomní: Starosta : Ing. Tomáš Mikúš, Poslanci : Radoslav Bederka, Šedivý Ladislav,
Marián Štefka, Hostia : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Kontrola opatrení
2. Zmena Vnútorného predpisu - zvýšenie stravy za deti v ŠJ Oreské
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce 1/2019 „O výške príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Oreské“
4. Žiadosť o pridelenie nebytových priestorov
5. Návšteva poslancov vo Švajčiarsku
6. Den dzedziny a oslavy 90.rokov založenia DHZ Oreské dňa 10.8.2019
7. Rôzne
Program zasadania zastupiteľstva obce Oreské bol schválený.
Počet prítomných poslancov : 3
BOD 1

Za : 3

Proti :0

Zdržal sa hlasovania : 0

Určenie overovateľa zápisnice a Kontrola opatrení

Starosta obce určil za overovateľa zápisnice : Radoslav Bederka
KONTROLA OPATRENÍ:
UZNESENIE 3/2019
Schválený program zasadania.
UZNESENIE 4/2019
Schválený Záverečný účet obce Oreské za rok 2018 a celoročné hospodárenie
UZNESENIE 5/2019
Schválená tvorba a čerpanie rezervného fondu obce - zrealizované
UZNESENIE 6/2019
Schválená prvá zmena rozpočtu roku 2019 - zrealizované
UZNESENIE 7/2019
Schválený predaj pozemku pánovi Kučeríkovi - zrealizované
UZNESENIE 8/2019
Schválené navýšenie Základného imania spoločnosti SMS s.r.o. – zatiaľ nerealizované
UZNESENIE 9/2019
Správa audítora za rok 2018 – zobrané na vedomie

UZNESENIE 10/2019
Schválené spolufinancovanie Vodovod II. – zatiaľ nerealizované
UZNESENIE 11/2019
Schválené spolufinancovanie projektu „Detského ihriska“ – zatiaľ nerealizované
UZNESENIE 12/2019
Schválený príspevok Anne Mikušovej vo výške 300,- € - bude sa realizovať

BOD 2

Zmena vnútorného predpisu – zvýšenie stravy v ŠJ

Pracovníčka obce p. Boťánková
informovala poslancov, že od 1.9.2019 boli
Ministerstvom školstva vydané nové tabuľky s finančnými pásmami na stravovanie. Vedúca ŠJ
doporučuje pre naše školské zariadenie 1.pásmo (najnižšie). Podľa neho bude potrebné
navýšenie stravy pre deti o 0,10 € na deň. Taktiež sa upravia finančné limity pre ostatných
stravníkov- zamestnanci, dôchodci a cudzí stravníci, kde príde k zníženiu o 0,01 €. Aby sme
zachovali aspoň doterajšiu výšku celkového stravného, upravíme od 1.9.2019 výšku réžie
o 0,01 €. Tým bude stravná jednotka pre dospelých vo výške 2,60 €, ako doteraz.
Starobným dôchodcom zároveň Obec Oreské prispieva na jeden obed sumou 0,33 €.
Uznesenie ObZ č. 13/2019 zo dňa 15.07. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské s účinnosťou od 1.9.2019 :
a) Schvaľuje nové finančné limity pre stravníkov školskej jedálne pri MŠ Oreské nasledovne:
Stravník
Dieťa
Zamestnanec
Dôchodca
Cudzí stravník
b)

desiata
0,34 €
0,00
0,00
0,00

obed
0,80 €
1,26 €
1,26 €
1,26 €

olovrant
0,23 €
0,00
0,00
0,00

réžia
0,00
1,34 €
1,34 €
1,34 €

SPOLU
1,37 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €

schvaľuje príspevok z obce Oreské na stravu starobného dôchodcu s trvalým pobytom v Obci
Oreské vo výške 0,33 € za jeden odobratý obed.

Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 01.09.2019

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3 Schválenie VZN obce č. 1/2019 „O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Oreské“

V súvislosti s bodom 2 tejto zápisnice je potrebné aj schválenie nového Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2019, kde sú stanovené jednotlivé platby, čo sa týka MŠ a ŠJ . Taktiež je vo VZN
dorobené stravovanie detí v predškolskom veku, na ktoré štát dáva dotáciu vo výške 1,20 € na deň.

Nakoľko stravná jednotka je vo výške 1,37 €, vo VZN je určené, že rozdiel v stravnom dopláca rodič
dieťaťa.

Uznesenie ObZ č. 14/2019 zo dňa 15.07. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oreské č. 1/2019

„O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni Oreské“
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 01.09.2019

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4 Žiadosť o pridelenie nebytových priestorov
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou, ktorú podal pán Marek Pobuda, chce prenajať
priestory obce, kde predtým bol obchod – v budove Bytový dom a Materská škola Oreské.
Tento priestor chce prerobiť na izbu. Nakoľko s týmto priestorom nemáme v najbližšej dobe
plány, navrhuje tento priestor prenajať.
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské sa dohodlo na schválení prenájmu, ale stavebné úpravy
v priestore bude možné realizovať až po doložení projektu Obci Oreské.
Uznesenie ObZ č. 15/2019 zo dňa 15.07. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje prenájom nebytového priestoru v budove č. 111
v k. ú Oreské o rozmere 16,82 m2. pánovi Marekovi Pobudovi.
Počet prítomných poslancov : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : po doložení projektu na prestavbu priestoru a uzatvorení zmluvy o prenájme.
BOD 5

Návšteva poslancov vo Švajčiarsku

Už na minulom zasadaní ObZ sme hovorili o plánovanej návšteve. Pôvodný termín 12 –
14.9.2019 však pánovi starostovi nevyhovuje. Požiadal preto pána Horvátha o možnosť
preloženia termínu.
Pán Horváth požiadal Herzogenbuchsee o vyjadrenie. Budeme vedieť v auguste. Potom dáme
poslancom vedieť nový termín a budú sa musieť čo najskôr vyjadriť, či môžu v tomto termíne
ísť, zoznam účastníkov sa musí poslať ešte v auguste do SCH.

BOD 6 Den Dzedziny a oslavy 90. výročia založenia DHZ Oreské
Prítomní poslanci, starosta, pracovníčka obce a veliteľ DHZ si rozdelili jednotlivé úlohy,
ktoré budú mať na starosti pri zabezpečení hladkého priebehu kultúrno spoločenského
podujatia Den Dzedziny a tiež osláv 90. výročia založenia DHZ Oreské, ktoré budú
10.8.2019. Program dňa spísal /v prílohe zápisnice/.

Hrať bude celý deň dychová hudba Májovanka, vystúpi kúzelník, v KD prebehne prednáška
k sv. Medardovi, predvečer vystúpi DHZ s ukážkou starej a novej techniky, v KD bude
výstava výtvarných prác ľudovej školy umenia Oreské, bude sa podávať občerstvenie.
Starosta v rámci svojich 60. narodenín, ktoré v tomto roku oslávil, chce zabezpečiť na vlastné
náklady guláš, pivo, kofolu, palacinky, ktoré dostane každý návštevník zdarma pri vstupe
konzumným lístkom.
Úlohy na zabezpečenie :
Bederka Radoslav – zabezpečí komplet stánok s palacinkami, t.j. materiál, personál a pod.,
zabezpečí fotografovanie akcie, poslanci postavia v týždni pódium
Kralovič Radoslav – zabezpečí komplet stánok s cigánskou, t.j. materiál, personál a pod.,
cigánska sa bude predávať cca od 17:00 hod., stavanie pódia a prípravné práce
Štefka Marián – pomoc so stánkom s cigánskou, zabezpečí personál k vstupu, na rozdávanie
konzumných lístkov, na starosti bude mať muzikantov
Šedivý Ladislav – dovoz a rozmiestnenie stolov, lavičiek, postavenie altánkov, postavenie
pódia s poslancami.
Mária Štepanovská – nakoľko sa nemôže dňa zúčastniť, bude mať na starosti prípravu scenára
– reč, ktoré konferenciérka bude v jednotlivých vstupoch čítať. Na konferenciérku – oslovíme
Natálku Bederkovú, ktorá má aj kroj.
Pohostinstvo Oreské, pani Pobudová Anna zabezpečí bufet- výčap, nealko, alko, nanuky.
Ondrej Mikuš- veliteľ DHZ, zabezpečí veci okolo osláv DHZ, pozvanie hasičov, brigády doupratovanie hasičskej zbrojnice, zabezpečenie obedu pre hasičov aj personál do kuchyne,
ukážku techniky, veniec. Hasičky nachystajú stoly a stoličky v KD k slávnostnému obedu
Starosta obce – zabezpečí guláš /poľovníci a futbalisti starí páni/, pivo, slivovicu, vybaví
sv.omšu, vybavil dychovú hudbu, zabezpečí propagačné materiály /plagáty, pozvánky/,
zabezpečí pamätné medajle hasičom
Pán Hložek Vladimír zabezpečí osvetlenie za Kultúrnym domom
Lucia Regásková – zabezpečí výstavu výtvarných prác v KD
Obecný úrad – zabezpečí koordináciu všetkých príprav, kúzelníka, skákací hrad alebo
šmýkačku pre deti, koláče, zázvorníky, upratanie a nachystanie priestorov v KD a za KD,
roznos pozvánok, zapožičanie stolov, hlásenie v MR

BOD 7 Rôzne
A/ Starosta obce privítal hosťa na zasadaní zastupiteľstva pán Loues Michnicki-Královich
z Argentíny, ktorý opäť navštívil našu obec a vždy sa sem rád vracia. Pán Michnicky urobil
zápis do kroniky.
B/ Nakoľko v tomto roku náš starosta Ing. Tomáš Mikúš oslavuje svoje 60. narodeniny, čo
chce aj s občanmi osláviť na Dni Dzedziny (hradí z vlastných guláš, pivo, kofolu, slivovicu,
palacinky), a aj v súvislosti s tým, že náš starosta nepoberá žiadny plat z obce, navrhla

pracovníčka obce pani Silvia Boťánková poslancom schválenie zakúpenia daru pre starostu
z rozpočtu obce. Dar by sa mu oficiálne predal na Dni Dzedziny, ako gratulácia
a poďakovanie od občanov.
Uznesenie ObZ č. 16/2019 zo dňa 15.07. 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje náklad z rozpočtu obce na zakúpenie daru pre
starostu Ing. Tomáša Mikúša pri príležitosti životného jubilea 60.rokov do výšky 200,- €
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : august 2019

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

C/ Starosta obce informoval, že čo sa týka projektu Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a
Kultúrneho domu, požiadame o stiahnutie našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
nakoľko potrebujeme doriešiť niektoré doklady, hlavne stavebné povolenie a nestihlo by sa to
včas v tomto kole doložiť. Žiadosť o príspevok pošleme v ďalšom termíne na predkladanie
žiadostí. Preto starosta požiadal zastupiteľstvo o opätovné schválenie podania
a spolufinancovania projektu.
Uznesenie ObZ č. 17/2019 zo dňa 15.07.2019
Obecné zastupiteľstvo Oreské schvaľuje :
a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve SIEA 4.11 OPKZP-P04SC411-2018-41 ; Názov projektu : Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu
a Kultúrneho domu v obci Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energie
b) schvaľuje k tejto výzve 5% spoluúčasť z rozpočtu obce vo výške 8910,- €
z navrhovaného rozpočtu projektu 178.200,- €.
Počet prítomných poslancov : 3

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : 2019

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu a nikto z prítomných už nemal nič do
rokovania, starosta obce zasadnutie zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľka : Silvia Boťánková
Overil: Radoslav Bederka

Starosta obce : Ing. Tomáš Mikúš

