Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
konaného dňa
27.09.2017
..........................................
o 17.00 hod. na Obecnom úrade Oreské

PORADOVÉ ČÍSLO ZASADNUTIA : 3/2017

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oreskom
dňa 27.09.2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
Kontrola opatrení
Predaj pozemkov „IBV Oreské“ 2. časť
Informácie k ceste „IBV Oreské“
Informácie k „fondom“ (rekonštrukcia KD, Úprava verejného priestranstva, Chodníky
– MASKA, Detské ihrisko, Hasičská zbrojnica, Nelegálne skládky, Zberný dvor)
5. 3. zmena rozpočtu obce 2017
6. Vzdanie sa funkcie konateľa SMS s.r.o. – Ing. Matilda Ondrovičová
7. Rôzne
1.
2.
3.
4.

Program zastupiteľstva bol schválený

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Za overovateľa zápisnice starosta obce menuje : Ladislav Šedivý
BOD 1) Kontrola opatrení
UZNESENIE 13/2017
Udelenie čestného občianstva Ing. Tiborovi Mikušovi – splnené
UZNESENIE 14/2017
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 – splnené a zaúčtované
UZNESENIE 15/2017
2. zmena rozpočtu obce Oreské za rok 2017 – splnené, naúčtované, vložené do RIS SAM
UZNESENIE 16/2017
Správa nezávislého auditora o overení účtovnej závierky 2016-zastupiteľstvo na vedomie – splnené
UZNESENIE 17/2017
Schválenie preúčtovania niektorých nákladov na IBV do investície na IBV – splnené, naúčtované
UZNESENIE 18/2017
Zrušenie nájomnej zmluvy s SMS s.r.o. z 16.12.2011 a Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy /KD
a priestory obchodu/ - zmluvy podpísané a zverejnené
UZNESENIE 19/2017
Vklad spoločníka do SMS s.r.o. – navýšenie o sumu 5.000,- € -- čiastočne realizované, zatiaľ dostali
dokopy zo schválených 12.500 € vklad vo výške 8.500,- €

BOD 2 Predaj pozemkov IBV Oreské - 2. etapa

Starosta obce informoval o tom, že sme začali s prípravou na predaj pozemkov pod IBV –
2.časť, na ktorých bude stáť radová výstavba. Momentálne sa prekresľujú plány na radové
domy, kde sme objednali lacnejšiu verziu domov, ako bola navrhnutá v prvých projektoch,
nakoľko na túto lokalitu domy vychádzali dosť draho. Preto je treba vypracovať aj nový
Geometrický plán a požiadať Stavebný úrad o nové Územné konanie.
Starosta informoval, že súťaž na predaj pozemkov Obec vypíše zhruba do 14 dní na základe
nového Geometrického plánu.
Uznesenie ObZ č. 20/2017 zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje vypracovanie nového Geometrického plánu na
„IBV Oreské“
Počet prítomných poslancov : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : ihneď
Uznesenie ObZ č. 21/2017 zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje zmenu projektov pre Územné konanie „IBV
Oreské“ – druhá etapa.
Počet prítomných poslancov : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : ihneď
BOD 3 Informácie k ceste IBV Oreské
Starosta informoval poslancov o tom, že sa momentálne realizuje prvá fáza výstavby cesty na
IVB Oreské. Postaví sa len základná cesta, po ktorej bude možné jazdiť na stavenisku. 2. fáza
cesty je naplánovaná na druhý rok, až bude čo najviac postavené. Je to z dôvodu toho, aby
ťažké mechanizmy nezničili novú cestu.

BOD 4

Informácie k „fondom“

Starosta informoval o tom, ako pokračujeme so žiadosťami o finančné prostriedky z rôznych
fondov.
-

-

Rekonštrukcia Kultúrneho domu – projekt a žiadosť sú podané, dopĺňali sa
informácie, starosta bol osobne v BA vybavovať.
Úprava vzhľadu verejného priestranstva – podané na Pôdohospodárskej platobnej
agentúre, dokladajú sa doklady, ktoré si ešte vyžiadali, starosta bol osobne v Nitre
vybavovať, podľa posledných info je to pred schválením
Chodníky – riešia sa cez Združenie obcí MAS, momentálne pracujú na stavebnom
povolení. Obec by v prípade schválenia dostala na chodníky cca 100.000,- €
Viacúčelové ihrisko – Výzva cez úrad vlády, kam sme sa zapojili bola zrušená. Preto
momentálne chceme skúsiť podať žiadosť cez Pôdohospodársku platobnú agentúru
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice – projekt aj žiadosť sú podané, čaká sa na
odpoveď. Zatiaľ vybavujeme stavebné povolenie, aby sme boli pripravení.

-

Nelegálne skládky – taktiež pripravujeme podanie cez Pôdohospodársku platobnú
agentúru
IBV elektrina – všetko je doložené, zatiaľ to stojí v Trnave na elektrárňach na podpis
a potom sa budú realizovať prípojky. Stavebné povolenie je hotové. Predpoklad je, že
by to mohlo byť do konca roka 2017.
S tým súvisí aj verejné osvetlenie na IBV – je poslaná žiadosť o uzavretie zmluvy
o budúcej zmluve na vecné bremeno – Trnavský samosprávny kraj

BOD 5

3.zmena rozpočtu obce Oreské 2017

Obecné zastupiteľstvo bolo informované o navrhovaných zmenách a presunoch v rozpočte na
rok 2017 ku dňu 30.9.2017.
Uznesenie ObZ č. 22/2017 zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské schvaľuje 3. zmenu rozpočtu 2017 rozpočtovým oparením
č. 3/2017 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 30.9.2017.

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

3 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

257082,00
1320,00
2070,04

281 300,00

284 390,04

285090,04

260472,04

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

3 zmena rozpočtu
na rok 2017 v EUR
160962,00
67640,00
31870,04

281 300,00

284 390,04

285090,04

260472,04

Počet prítomných poslancov : 3
Termín : k 30.09.2017

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 6 Vzdanie sa funkcie konateľa SMS s.r.o. – Ing. Matilda Ondrovičová
Starosta informoval o oznámení Ing. Matildy Ondrovičovej, ktorá sa vzdáva funkcie konateľa
v spoločnosti Správa majetku a služieb s.r.o. Oreské k 31.12.2017. Dôvodomje, že SMS s.r.o.
plánuje ukončenie činnosti ku koncu roka 2017 a jednak, že Ing. Ondrovičová je
v predstavenstve inej spoločnosti a kvôli stretu záujmov sa musí vzdať funkcie konateľa.

Uznesenie ObZ č. 23/2017 zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie a odsúhlasuje ukončenie funkcie
konateľa vo firme Správa majetku a služieb, – skrátene SMS, s.r.o. Oreské, Oreské 7, IČO :
46130101 konateľa Ing. Matilda Ondrovičová, Oreské 87 ku dňu 31.12.2017.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 31.12.2017

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

BOD 7 Rôzne
A/ Starosta obce informoval o návrhu nového VZN o ostatných poplatkoch, ktoré nahradí a
sumarizuje pôvodné VZN č. 6/2008 + 4 dodatky o ostatných poplatkoch v obci a VZN č.
2/2000 zo dňa 20.12.2000 o poplatku z reklamy. Tieto VZN sú už staré, neprehľadné.
Uznesenie ObZ č. 24/2017 zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské
č. 2/2017 o ostatných poplatkoch v obci Oreské.
Počet prítomných poslancov : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : účinnosť 14.10.2017
B/ Starosta obce informoval o návrhu nového VZN o elektronických službách, ktoré musíme
mať z dôvodu elektronizácie samosprávy a napojenia Obce na špecializovaný portál DCOM.
Uznesenie ObZ č. 24/2017 zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Oreské schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské
č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Počet prítomných poslancov : 3
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Termín : účinnosť 14.10.2017
C/ Starosta podal informácie k obnove krížov. Okrem sochy sv. Medarda, ktorý je už
zreštaurovaný, vysvätený a umiestnený pri kostole sa budú čistiť aj ostatné kríže:
-

Socha sv. Jána Nepomuckého sa momentálne reštauruje v Kremnici, podstavec je
očistený
Božia muka v Mlýne,
Kríž pri ceste na Oreský vrch -tento si zobral pod patronát Ing. Štefan Mikuš ZESS zo
Skalice, ako potomok pôvodných staviteľov
Pieta k 1 svetovej vojne, ktorú sme premiestnili na cintorín, ku ktorej sa pridá aj pieta
k 2 svetovej vojne
Božia muka Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je pri vjazde do obce – táto sa bude
riešiť po dostavaní IBV.

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

Výpis
z uznesenia Obecného zastupiteľstva Oreské
------------------------------------------------------------------------

Uznesenie ObZ č. 23/2017 zo dňa 27.09.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské berie na vedomie a odsúhlasuje ukončenie funkcie
konateľa vo firme Správa majetku a služieb, – skrátene SMS, s.r.o. Oreské, Oreské 7, IČO :
46130101 konateľa Ing. Matilda Ondrovičová, Oreské 87 ku dňu 31.12.2017.
Počet prítomných poslancov : 3
Termín : 31.12.2017

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

V Oreskom, 28.9. 2017

Ing. Tomáš Mikuš
Starosta obce Oreské

