
UZNESENIE č. 46/2013
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Oreskom konaného dňa 2. 5. 2013 o 19:00 hod. v miest-
nosti Obecného úradu.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ORESKOM:

URČUJE:A) 
Zapisovateľa zápisnice: Darina Cvoreňová.1. 

VOLÍ:B) 
Návrhovu a mandátovu komisiu: Michal Chorcholič, Eva Havrilčáková.1. 
Overovateľov zápisnice: Matúš Šimko, Michal Chorcholič.2. 

BERIE NA VEDOMIEC) :
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ (cena cestovného lístka s prestupom – tento 1. 
bod stále trvá s pripomienkou požiadať VÚC Košice o vyjadrenie).
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012. 2. 
Informáciu starostu obce o projekte „Posilňovňa“.3. 

SCHVAĽUJE:D) 
Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a ostatné poplatky a to:1. 

Lesné spoločenstvo Oreské –•  nevymáhať exekučným konaním do 31.12.2013
Peter Mitinko•  -  nevymožiteľné z dôvodu neznámej adresy
Žaneta Šandorová•  – nevymožiteľné z dôvodu neznámej adresy
Jozef Asverus•  – pri nezaplatení dane a poplatkov dlžnú sumu vymáhať .
Katarína Fiková•  – nevymožiteľné, ďalej poplatok nevyrubovať s tým že nemá nárok na vývoz 
TKO od rodinného domu ktorý slúži vlastníčke ako chalupa

Hlasovali 3 poslanci za.
Oslavu  „Deň matiek“  dňa 19.05.2013 o 15,00 hodine v spoločenskej miestnosti Oreské.2. 

Hlasovali 3 poslanci za.
Úpravu mzdy starostu obce v súvislosti so zmenenou priemernou mzdou pracovníka v NH za rok 3. 
2012. Mzda starostu obce sa zvyšuje od 1. 1. 2013 o 33 € (so spätnou platnosťou).

Hlasovali 3 poslanci za.
Nájomné zmluvy pre územné konanie stavby 4. „Oreské –Protipovodňové opatrenia na obecnom 
potoku“ podpísané účastníkmi konania Kiš Tomáš a Milina Kišová, Ján Svätojanský, Emília Mel-
ková, Milada Melková.
Zámenu časti  pozemku p.č. 1686/2 (vstup k rodinnému domu) vo vlastníctve obce Oreské pre p. 5. 
Annu Onuškovu, Oreské 25 ako kompenzáciu za časť pozemku p.č. 427/1 k.ú. Oreské (záhrada) 
pre stavbu „Oreské – Protipovodňové opatrenia na obecnom potoku“.

NESCHVAĽUJE:E) 
Cenovú ponuku na odkúpenie pozemku od Jána Zalužického, Oreské 150 z dôvodu ponúknutej  1. 
ceny za 1m2 – 15€.

Za uznesenie hlasovali: Eva Havrilčáková, Michal Chorcholič, Matúš Šimko

V Oreskom dňa 2. 5. 2013
 Milan Havrilčák
 starosta obce


