
                                   U Z N E S E N I E  č. 54/2014 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Oreskom konaného 
dňa  16.12.2014  o 14,00 hod. v miestnosti  obecného úradu 
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V ORESKOM na  svojom ustanovujúcom zasadnutí 
prerokovalo : 

1. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do  obecného zastupiteľstva a  
               odovzdanie osvedčení o zvolení.  

2.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a  viesť 
               zasadnutia obecného zastupiteľstva . 
        3.   Návrh na zriadenie komisií , určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
        4.   Návrh na určenie platu starostky obce. 
A: URČUJE : 
Zapisovateľ :  Darina Cvoreňová 
B: VOLÍ : 
Overovatelia zápisnice : Mgr. Mária Ciganocová, Ing. Pavol Sentiváni 
Návrhová komisia : Mgr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič 
C: BERIE NA VEDOMIE : 
1.Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 
o zvolení 
2.Vystúpenie novozvolenej starostky obce 
  
D:KONŠTATUJE, ŽE 
1.Novozvolená starostka obce Oreské Bc. Agnesa Stričková zložila zákonom predpísaný sľub 
starostu obce 
2.Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva :   Mgr. Mária Ciganocová,  Mgr. Jana Cvoreňová,  
Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická 
 
E: POVERUJE: 
1.Poslanca Ing. Pavla Sentivániho   zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  a ods. 6 tretia 
veta  zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov / hlasovali za: 
Mgr. Mária Ciganocová, Mgr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  
Lenka Zalužická/ 
 F: ZRIAĎUJE: 
1.komisiu finančnú 
2.komisiu  stavebnú  a životného prostredia 
3.komisiu na ochranu verejného záujmu 
4.komisiu pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku 
5.komisiu pre šport, kultúru a mládež 
6.komisiu pre inventarizáciu majetku / hlasovali za:  Mgr. Mária Ciganocová,  
Mgr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/ 
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F: URČUJE: 
Náplň práce komisie, a to  
1.Finančná komisia : prerokováva a predkladá OZ návrh na schválenie a zmeny rozpočtu 
obce, navrhuje novelizáciu vnútorných smerníc /prípadne VZN/ o hospodárení s finančnými 
prostriedkami, podáva návrhy na miestne poplatky a dane, výšku prenájmov ..... 
2.Komisia stavebná a životného prostredia : prerokováva a predkladá OZ  návrhy  na 
výstavbu alebo rekonštrukciu obecných zariadení a kontrolu ich realizácie, vyjadrenia a 
stanoviská k územnému plánu obce, vyjadrenia k žiadostiam fyzických a právnických osôb pri 
rôznej stavebnej činnosti, návrhy obecných zásad, nariadení a koncepcií týkajúcich sa 
výstavby a územného plánovania  v obci, návrhy na ochranu životného prostredia v obci, 
tvorbe a a ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, 
stanoviská k problémom  odpadového hospodárstva a likvidácie odpadov, stanoviská 
k výrubu stromov alebo k ich výsadbe, vykonávanie kontroly lokálnych zdrojov znečisťovania 
životného prostredia. 
3.Komisia na ochranu verejného záujmu : prerokováva a o predkladá OZ návrhy na začatie  
konania vo veci ochrany verejného záujmu, plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, má osobitné 
postavenie  a organizačnú štruktúru vyplývajúcu z ústavného zákona a predmetom jej 
činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon. 
4.Komisia na riešenie sťažnosti a verejného poriadku: prerokováva a predkladá OZ návrhy na 
ochranu verejného poriadku v pôsobnosti komisie, vykonáva kontroly stavu a údržby 
miestnych komunikácií a obecnej zelene, spôsoby riešenia pri nakladaní s komunálnym 
odpadom, separovaným odpadom, pri ochrane ovzdušia, pôdohospodárstva, 
vodohospodárstva, ochrany zvierat ,..., riešenie sťažnosti obyvateľov za porušenie verejného 
poriadku a spolunažívanie občanov, upozorňuje príslušné orgány obce na prípadné porušenie  
verejného poriadku v obci. 
5.Komisia pre šport, kultúru a mládež: prerokováva a predkladá OZ návrhy na kultúrne 
a spoločenské podujatia – určí hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia 
a aktuálne obsahové zameranie akcií, podieľa sa na prezentácií obce v oblasti kultúry 
a športu. Vyhodnocuje kultúrne podujatia obce. Prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu 
kultúrnych zariadení, prerokováva vyhodnotenie a zápisy kronikára do kroniky obce. Komisia 
je zriadená na zlepšenie  športového využitia v obci, s dôrazom na zabezpečovanie 
kvalitnejšieho využitia mládeže a tiež zapájanie mládeže do procesu samosprávy. 
6.Komisia pre inventarizáciu majetku: prerokováva a predkladá OZ návrhy na odpredaj 
majetku, kúpu majetku, dáva starostovi obce návrhy na prenájmy priestorov a nehnuteľnosti, 
vykonáva inventarizáciu majetku obce .     
/ hlasovali za:  Mgr. Mária Ciganocová, Mgr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič,  
 Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/ 
G: VOLÍ: 
1.a/predsedu komisie : finančnej – Mgr. Mária Ciganocová 
   b/predsedu komisie: stavebnej a životného prostredia – Ing. Pavol Sentiváni  
   c/predsedu komisie: na ochranu verejného záujmu – Mgr. Jana Cvoreňová 
  d/predsedu komisie : pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku – Ing. Pavol Sentiváni 
  e/predsedu komisie : pre šport, kultúru a mládež – Jozef Minkanič 
  f/predsedu komisie : pre inventarizáciu majetku – Lenka Zalužická 
/ hlasovali za:  Mgr. Mária Ciganocová, Mgr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič,                  
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2.a/ členov komisie  finančnej : Lenka Zlužická, Ing. Pavol Sentiváni      
   b/členov komisie stavebnej a životného prostredia : Mgr. Jana Cvoreňová,  
       Lenka Zalužická  
   c/členov komisie na ochranu verejného záujmu : Mgr. Mária Ciganocová, Lenka Zalužická     
   d/členov komisie pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku: Mgr. Jana cvoreňová,  
       Jozef Minkanič 
  e/členov komisie pre šport, kultúru a mládež : Mgr. Mária Ciganocová,  
      Mgr. Jana Cvoreňová  
  f/členov komisie pre inventarizáciu majetku : Ing. Pavol Sentiváni, Jozef Minkanič 
   
/ hlasovali za:  Mgr. Mária Ciganocová, Mgr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič,  
  Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická 
H: URČUJE: 
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Bc. Agnese 
Stričkovej vo výške 1228 € 
 
  
Za  uznesenie hlasovali  :  Mgr. Mária Ciganocová 
                                              Mgr. Jana Cvoreňová 
                                              Jozef Minkanič   
                                              Ing. Pavol Sentiváni 
                                              Lenka Zalužická  
 
Proti uzneseniu hlasovali :  
 
 
 
 
Oreskom , 16.12.2014                                                            Bc. Agnesa Stričková 
                                                                                                       starostka obce 
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