Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
15.12.2013
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 4/2013
ZÁPISNICA

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 15.12.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1. Kontrola opatrení
2. Tuhý komunálny odpad, dane – úprava, návrh na riešenie systémového vývozu odpadu
3. Prehodnotenie zmluvy s SMS, s.r.o.
4. Zmena dodávateľa energií
5. Úprava rozpočtu 2012
6. Schválenie – neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu
7. Návrh rozpočtu 2014-2016
8. Podanie projektu – zberný dvor – info.
9. IBV- P. Mária - info
10. Vybavenie klubu mladých -fitnescentrum
11. Rôzne – správa nezávislého audítora
Starosta obce navrhuje do programu obecného zastupiteľstva pridať ďalšie body k prejednaniu:
1. Schválenie bezpečnostného projektu
2. Schválenie prevodu pozemku rod. Klimentovým
3. Vzdanie sa kontrolóra svojej funkcie
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Elena Baumgartnerová.
Bod 1 Kontrola opatrení
Z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 12.08.2013 sa prechádzali plnenia
nasledujúcich uznesení:
Uznesenie ObZ č. 19/2013 zo dňa 12.08.2013 – zrealizované
Uznesenie ObZ č.20/2013 zo dňa 12.08.2013 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 21/2013 zo dňa 12.08.2013 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 22/2013 zo dňa 12.08.2013 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 23/2013 zo dňa 12.08.2013 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 24/2013 zo dňa 12.08.2013 – v realizácii
Uznesenie ObZ č. 25/2013 zo dňa 12.08.2013 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 26/2013 zo dňa 12.08.2013 – zrealizované
Uznesenie ObZ č. 27/2013 zo dňa 12.08.2013 – v realizácii
BOD 2 Tuhý komunálny odpad, dane - úprava
Starosta informoval o zmenách ktoré je treba uskutočniť na základe zákona č5.82/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Je
potrebné zmeniť pôvodné sadzby, ktoré sú rozčlenené na právnické osoby, fyzické osoby, chatárov
na jednu sadzbu. Kde pri určení jednej sadzi sa pri právnických osobách výpočet bude
uskutočňovať na základe potvrdenia o priemernom počte zamestnancov, ktoré dá vlastník
nehnuteľností, u chatárov sa sadzba prepočíta na základe počtu vlastníkov nehnuteľnosti.

Uznesenie ObZ č. 28/2013 zo dňa 15.12..2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň podľa § 78 na 0,044 €
na osobu a kalendárny deň
Počet prítomných poslancov : 4
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa
hlasovania : 0
Termín : december 2013
BOD 3 Prehodnotenie zmluvy s SMS .s.r.o.
Nájomná zmluva podľa § 633 a nasl.zák.č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka uzavretá medzi
Obec Oreské a Správa majetku a služieb, s.r.o. zo dňa 16.12.2011. V tejto zmluve je dohodnutá
suma nájmu na 1200 € ročne. Keďže SMS, s.r.o. znáša všetky náklady obce a príjem z obce
nepokrýva tieto náklady, mal by sa tento nájom znížiť na 1 € od 1.1. 2014 / dodatok je pripravený/.
Uznesenie ObZ č. 29/2013 zo dňa 15.12. 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie sumy nájomného na 1 € v nájomnej zmluve medzi
obcou Oreské a SMS,s.r.o. zo dňa 16.12.2011.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : 2014

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 4 Zmena dodávateľa energií
V roku 2011 došlo k zmene odberateľa z obce Oreské na SMS,s.r.o.. Dodávateľom bola ZSE, a.s.,
ktorá dodávala elektrickú energiu. Nakoľko sa urobil cenový prieskum dodávateľov energií,
navrhuje sa nasledujúce zmena:
Aktuálne :
vážená cena elektriny : 75,26€/MWh
mesačná platba za jedno OM : 3,00 €/mesiac
Ponuka Elgas:
cena elektriny : 70,90 €/MWh
mesačná platba za jedno OM : 0,65 €/mesiac
Zmena by nastala od 1.1.2014.
Uznesenie ObZ č. 30/2013 zo dňa 15.12. 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu dodávateľa energií na spoločnosť Elgas, a.s. prem Správu
majetku a služieb , s.r.o.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : január 2014

Za : 4

Proti : 0

BOD 5 Tretia zmena rozpočtu obce na rok 2013
Starosta obce predložil zastupiteľstvu návrh na 3. zmenu rozpočtu 2013

Zdržal sa

Účtovníčka obce predniesla návrh na 3. zmenu rozpočtu obce, kde túto zmenu predniesla obecnému
zastupiteľstvu. V 3 zmene rozpočtu bežné príjmy predstavujú sumu €, kapitálové príjmy €
a finančné operácie príjmové €. Na strane výdavkov predstavujú bežné výdavky sumu €,
kapitálové výdavky € a finančné operácie výdavkové €.
Uznesenie ObZ č. 31/2013 zo dňa 15.12. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. zmenu rozpočtu 2013

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok 1.zmena
2.zmena
Návrh na 3.
2013 v EUR
rozpočtu na rok rozpočtu 2013 v zmenu
2013 v EUR
EUR
Rozpočtu
2013 v EUR
145 344
147 524
156 022
+ 15 853
37 000
39 000
37 000
- 12 000

171 875
25 100

2 000

3 500

3 800

+

227

4 027

184 344

190 024

196 822

+ 4 180

201 002

Rozpočet na rok
2013 v EUR
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky
spolu

3.
zmena
rozpočtu
2013 v EUR

99 664

1. zmena
rozpočtu na
rok 2013 v
EUR
102 844

2 zmena
Návrh na 3.
rozpočtu 2013 v zmenu
EUR
Rozpočtu 2013
v EUR
109 042
+ 34 340

27 000

27 000

28 700

- 25 600

40 680

45 18/0

44 080

+

240

44 320

167 344

175 024

181 822

+ 8 980

190 802

Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín :

Za : 4

Proti : 0

3.
zmena
rozpočtu
2013 v EUR
143 382
3 100

Zdržal sa

BOD 6 Schválenie – neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu
Starosta informoval, že dňa 29.11.2013 bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z.z. územnej
samosprávy.
V bode 3 bolo schválené :
Navrhuje sa doplnenie odseku 5, podľa ktorého môže obecné zastupiteľstvo obce do 2000
obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce.:
Uznesenie ObZ č. 32/2013 zo dňa 15.12. 2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej
štruktúry
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : 2014

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 7 Programový rozpočet obce na rok 2014 a viacročný rozpočet 2015-2016
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2014, kde celkové
príjmy obce by mali byť 177 174 € a celkové výdavky obce 176 774 € v roku 2013, čo predstavuje
hospodárenie obce v sume 400 € a zároveň predstavil viacročný rozpočet 2015 – 2016, kde celkové
príjmy v roku 2015 by mali byť 139 954 € a celkové výdavky 134 924 €. V roku 2016 by mali
celkové príjmy byť 140 854 € a celkové výdavky 135 824 € (príloha č. 2 – Návrh programového
rozpočtu na obdobie 2014-2016).
Uznesenie ObZ č. 33/2014 zo dňa 15. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo na základe § 9 schvaľuje rozpočet podľa prílohy na rok 2014:

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

Rozpočet na
rok 2014
v€
177 174
138 674
36 500
2 000
176 774
90 974
43 500
42 300
400

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov
podľa prílohy na roky 2015 – 2016:
Rozpočet na
Rozpočet na
rok 2015
rok 2016
v€
v€
Príjmy spolu
139 954
140 854
Bežné príjmy
137 154
138 054
Kapitálové príjmy
800
800
Finančné operácie príjmové
2 000
2 000
Výdavky spolu
134 924
135 824
Bežné výdavky
87 474
88 224
Kapitálové výdavky
5 000
5 000
Finančné operácie výdavkové
42 450
42 600
Hospodárenie obce
5 030
5 030
Počet prítomných poslancov : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Termín : roky 2014-2016
BOD 8 Podanie projektu – zberný dvor
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o podanie žiadosti na zberný dvorný dvor na
parcelách č 81/9, 81/8, 81/1
BOD 9 IBV – Panenka Mária
Príloha 4, zvýšil sa počet stavebných pozemkov z 10 na 11, pričom sa zmenila cesta z dôvodu
nesplnenia cestných noriem, z čoho vyplýva, že sa musí vykúpiť o 4 parcely naviac.
BOD 10 Vybavenie klubu mladých - fitnescentrum
Starosta obce predložil návrh na vybudovanie centra na voľné aktivity detí, dočasne v KD, návrh
bol aj v miestnosti požiarnej zbrojnice – nevyužitý priestor.
Poslanci sa nedohodli na vybudovaní fitnescentra.
BOD 11 Rôzne
Starosta informoval o správe nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2012 , je poskytnutá k nahliadnutiu pre obecné zastupiteľstvo
Uznesenie ObZ č. 34/2013 zo dňa 15.12. 2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 12 Schválenie bezpečnostného projektu
Starosta obce predniesol návrh bezpečnostného projektu, ktorým musí obec ako
prevádzkovateľ informačných systémov disponovať z dôvodu manipulovania s osobnými údajmi
v zmysle zákona č.. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
a prechádza do styku s utajovanými skutočnosťami v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o utajovaných
skutočnostiach. Tento dokument upravuje možnosti zabezpečenia utajovaných, osobných údajov
a organizačné a personálne opatrenia.
Uznesenie ObZ č. 35/2013 zo dňa 15.12. 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezpečnostný projekt.
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 13 Schválenie prevodu obecného majetku
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo obce, že na základe žiadosti rod. Klimentovej
o kúpe pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce sa pripravuje kúpna zmluva na predaj
tohto pozemku a predkladá zámer previesť tento majetok, ktorý bude predaný priamym predajom
podľa ust. § 9 ods. 2 písm a) zák č. 138/1991 Zb..
Uznesenie ObZ č. 36/2013 zo dňa 15.12. 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod obecného majetku.
Odčleňujú sa od parcely č.83/1 :
-diel 7, vzniká nová parc. CKNč.76/1, o výmere 170 m² - orná pôda
-diel 8, vzniká nová parc. CKN č. 76/7 o výmere 32 m² - orná pôda
-diel 9, vzniká nová parc. CKN č. 76/8 o výmere 43 m² - orná pôda
Zostávajúca časť pozemku parcely E KN č.83/1 o výmere 15 894 m² - orná pôda zostáva vo
vlastníctve
Odčleňujú sa od parcely č.83/4 :
- diel 10, vzniká nová parc. CKN č.76/1, o výmere 126 m² - záhrada
- diel 11, vzniká nová parc. CKN č.76/5, o výmere 20 m²- záhrada
- diel 12, vzniká nová parc. CKN č.76/7 o výmere 57 m²- záhrada
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

BOD 14 Vzdanie sa kontrolóra svojej funkcie
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o podaní listu od Ing. Rudolfa Bilku o vzdaní sa
funkcie hlavného kontrolóra v obci Oreské na základe § 18 odstavec 8, písmena a ) k termínu
31.1.2014
Starosta informoval, že podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je nutné aby obec
zabezpečila hlavného kontrolóra. Preto sa uskutoční výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra v obci Oreské od 1.1.2014
Uznesenie ObZ č. 37/2013 zo dňa 15.12. 2013
Obecné zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie hlavného kontrolóra v obci Oreské
na základe § 18, odstavec 8, písmena a ) k termínu 31.1.2014
Počet prítomných poslancov : 4
hlasovania : 0
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa

Po ukončení programu starosta obce vyzval zúčastnených, aby predniesli svoje pripomienky
alebo požiadavky.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo so zámerom uskutočnenia 4 ročníka
reprezentačného plesu v Oreskom.

Starosta informoval o investíciách na rok 2014 – zateplenie budovy KD , vybudovanie chodníkov,
výstavba IBV, parkovisko pri bytovke, dokončenie projektu lávka, chodník u cesty smerom na
Smrdáky
Starosta obce informoval, že v rámci roku 2013 prišlo viacero žiadostí o kúpu pozemkov, ktoré sú
vo vlastníctve obce. Navrhuje, aby všetky druhy pozemkov, ktoré sú v intraviláne obce a sú
v vlastníctve obce Oreské boli predávané za 5 EUR/m2.

Zapísala: Mária Šedivá
Overila: Elena Baumgartnerová
Mikuš

starosta obce : Ing. Tomáš

