Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
18.05.2016
..........................................
o 18.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 2/2016

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 18.05.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
Kontrola opatrení
Predaj pozemku - IBV
Nové VZN o odpadoch
Info - Zberný dvor – kúpa/prenájom / pozemku na zberný dvor – stojisko/
- Projekt chodníky – súťaž
- Deň pece – program
Starosta informoval o pridaní bodov do zastupiteľstva : Rôzne : Záverečný účet obce, Správa hlavného
kontrolóra za rok 2015, Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu obce Oreské, Rozhodnutie
jediného spoločníka
1.
2.
3.
4.

Za: 4

Zdržalo sa hlasovania: 0

Proti: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje Ladislava Šedivého
BOD 1 Kontrola opatrení
Uznesenie ObZ. č.1/2016 – v realizácii
Uznesenie ObZ. č.2/2016 - zrealizované
Uznesenie ObZ. č. 3/2016- v realizácii
Uznesenie ObZ .č. 4/2016 - zrealizované
BOD 2 Predaj pozemku IBV
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu žiadosť o odkúpení pozemku v časti samostatne
stojacich rodinných domov od pani Kataríny Cihalovej na p.č. 1040/45 o výmere 644 za cenu 15 € t. j.
9660 €
Uznesenie ObZ č. 5/2016 zo dňa 18. 05. 2016
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2016

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 3 Nové VZN - odpady
Starosta obce informoval o novom zákone na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f a § 6 ods.1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č.79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov / ďalej len ,,zákon o odpadoch“/ o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Uznesenie ObZ č.6 zo dňa 18.05.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : jún 2016

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 4. Info – Zberný dvor- stojisko
Starosta informoval o potrebe vybudovať Stojisko na družstve – bude treba geometrický plán. Jedná sa
o odkúpenie pozemkov pod stojiskom – pre účely projektov a následne vybudovanie zberného dvora .
Je nutné odkúpiť časť parciel, ktoré sa nachádzajú v areáli družstva,. Ide o parcely, kde vlastníkmi sú
Štepanovský Stanislav, Bederková Eleonóra, Štefka Marián s manželkou, Rades Real a JmT company,
s.r.o.. Najprv sa vypracuje geometrický plán, na základe ktorého sa pripravia zmluvy. Chceli by sme
tam dať 8 kontajnerov, drvič konárov, drvič stavebnej sute, 1 traktor, kosačku, mulčovač, 2 unibunky.
Areál by bol oplotený, nejaké prístrešky. Cena 2,50.
Uznesenie ObZ č. 7/2016 zo dňa 18.05.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje odkúpenie pozemkov pod stojiskom od vlastníkov za 2,50.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2016

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Info – Chodníky – súťaž
Bod: Vyhlásenie súťaže podlimitná zákazka
Starosta informoval, že je potrebné vyhlásiť súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude
určené na výstavbu chodníkov od škôlky smerujúci za záhradami až po rodinný dom pána Hložka.
Projektová dokumentácia by mala byť v hodnote do 5000 eur.

Uznesenie ObZ č. 8/2016 zo dňa 18.05.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje vyhlásiť súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie
– výstavba chodníky
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2016

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Info Deň pece –program – Hudba Svárovanka -dychová , krojovaná , pre deti sa pripravý detský kútik/
trampolína, hračky so škôlky, kreslenie na tvár, deti budú robiť obrázky s tekutého piesku./Začíname od
16 hodine. Predávať sa bude cigánska pečienka, grilovaná klobása, guláš a koláčiky. Občerstvenie bude
zabezpečené. .Zagratuluje sa hokejbalistom za prvé miesto ,privíta sa páter Medard
Rôzne - Záverečný účet a hospodárenie obce Oreské za rok 2015
Starosta obce informoval poslancov o Dokumente „Záverečný účet obce Oreské za rok 2015“, ktorý
rozoberá rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015, plnenie príjmov a výdavkov a výsledok
hospodárenia. Predložil návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015 a použitie prebytku
hospodárenia obce za rok 2015.
Uznesenie ObZ č. 9/2015 zo dňa 18.05.2016
a./ Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
b./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 48649,45 € ,zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a./ a b./ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších, na : tvorbu rezervného fondu vo výške 48649,45 €
a zároveň schvaľuje, aby zostatok finančných operácií vo výške – 48649,45 € bolo vysporiadané
z bežných a kapitálových príjmov.
Na základe uvedeného bude skutočná tvorba rezervného fondu vo výške 0 €.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : 2016

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne -Správa hlavného kontrolóra za rok 2015
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Správu hlavného kontrolóra za rok 2015
Uznesenie ObZ č. 10/2016 zo dňa 18.05.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za rok 2015
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne –Rozhodnutie jediného spoločníka – zvýšenie Základného imania obchodnej spoločnosti
V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka Obec Oreské, Oreské č. 7 vykonáva pôsobnosť
valného zhromaždenia spoločnosti Správa majetku a služieb, s.r.o. Oreské 7. Starosta obce informoval
o doposiaľ realizovaných vkladoch finančných prostriedkov jediným spoločníkom do spoločnosti a dal
návrh na zvýšenie a zapísanie základného imania spoločnosti do Obchodného registra vo výške 89782,€. Tým sa zvýši pôvodný vklad z 5776,- € na výšku 95558,- €.
Uznesenie ObZ č. 11/2016 zo dňa 18.05.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje zvýšenie základného imania spoločnosti Správa majetku
a služieb, s.r.o. Oreské č. 7 o sumu 89.782,- €.
Počet prítomných poslancov : 4
Termín : -

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Rôzne – Oboznámenie sa s plánmi –vypracúva sa projekt na likvidáciu odpadu- 3 skládky sa musia
odstrániť, určitá časť sa podrtí, ostatné pôjde na skládku do Mokrého Hája
-7.6. na obecnom úrade bude stretnutie – oprava mosta – Trnavský Samosprávny kraj
- kostol- socha oprava
-odkladať suť pri detskom ihrisku

Zapísala: Mária Šedivá
Overil: Ladislav Šedivý

starosta obce : Ing. Tomáš Mikuš

