
   
 
 

 
 
 

                                UZNESENIA 
  z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oreské zo dňa  
                         25.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa §12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov 
a predsedov komisií. 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 
5. Mikuláš 2022 

                          Uznesenie č.49/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnený návrh programu s doplneným bodom  
„Mikuláš 2022“.  
 Hlasovanie : 
 Za : Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák   
 Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 
 Neprítomní: 0 
 Nehlasovali: 0                           
 
 
 
 
 
 



1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                       Uznesenie č.50/20200 

   Obecné zastupiteľstvo v Oreskom 

Určuje za zapisovateľku: Mgr. Martu Tkáčovu 

Volí za overovateľov zápisnice: Ján Béreš, Milan Cvoreň  

      návrhovú komisiu: Ľubomír Chvasta, Jozef Tirpák      

 Hlasovanie : 
 Za : Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák   
 Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 

 Neprítomní: 0 
 Nehlasovali: 0                             
                                                       Darina Cvoreňová 
                                                        starostka obce                         

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

                          Uznesenie č. 51/2022   

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom 

A. berie na vedomie 

      výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
      vystúpenie novozvolenej starostky 
 
   B. konštatuje, že 

1. novozvolená starostka obce Darina Cvoreňová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta 

Tkáčová, , Jozef Tirpák  

Hlasovanie : 
      Za : Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák   

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Neprítomní: 0 
Nehlasovali: 0                           
 
                                             Darina Cvoreňová 
                                              starostka obce 



 

2.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 

o obecnom zriadení. 

                       Uznesenie č. 52/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom    

Poveruje 

1. poslanca Jána Béreša zvolávaním a vedením zasadnutí  obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta , ods.5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

     Hlasovanie : 
Za : Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák   
Proti: 0 
Zdržal sa: Ján Béreš 
Neprítomní: 0 

      Nehlasovali: 0  
                                                 Darina Cvoreňová                         
                                                      starostka obce                                                                                                                                             

3.Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov   

  komisií 

                      Uznesenie č. 53/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom 

A. zriaďuje 

1.Komisia stavebná a životného prostredia: Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák, Ľuboslav Chvasta  

2.Komisia na ochranu verejného záujmu: Ján Béreš, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák  

3.Komisia pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku: Ľuboslav Chvasta, Milan Cvoreň, 

 Ján Béreš 

4.Komisia pre šport, kultúry a mládeže: Jozef Tirpák, Ján Béreš, Milan Cvoreň 

5.Komisia finančná a pre inventarizáciu majetku : Milan Cvoreň, Mgr. Marta Tkáčová, 

 Ľuboslav Chvasta    

Hlasovali za : Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák                           



B. určuje 

náplň práce komisie, a to  

1/ 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 FO a PO pri rôznej stavebnej činnosti, návrhy obecných zásad, nariadení a koncepcií 

týkajúcich sa výstavby a územného plánovania v obcí, návrhy na ochranu životného prostredia 

v obci, tvorbe a o ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, 

stanoviská k problémom odpadového hospodárstva a likvidácie odpadov, stanoviska k výrubu 

stromov alebo k ich výsadbe, vykonávania kontroly lokálnych zdrojov znečisťovania životného 

prostredia.   

2/komisia na ochranu verejného záujmu : prerokováva a 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. 

3/ komisia pre 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. 

4/ 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 zabezpečenie kvalitnejšieho využitia mládeže 

a tiež zapájanie mládeže do procesu samosprávy .  

5/ komisia finančná a 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.   

C: volí  

1/ predsedu komisie stavebnej a životného prostredia Mgr. Marta Tkáčová   

   2/ predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ján Béreš 



   3/ predsedu komisie pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku Ľuboslav Chvasta 

   4/ predsedu komisie a pre šport, kultúru a mládež Jozef Tirpák 

   5/ predsedu komisie finančnej a pre inventarizáciu majetku Milan Cvoreň 

   Hlasovanie : 

 Za : Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák   
 Proti: 0 
 Zdržal sa: 0 
 Neprítomní: 0 
 Nehlasovali: 0                           
  
                                           Darina Cvoreňová 
                                            starostka obce 

 

 4.Určenie mesačného platu starostu 

                           Uznesenie č. 54/2022 

  Obecné zastupiteľstvo v Oreskom 

  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 starostke  
  Darine Cvoreňovej ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  
  hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok  
  a násobku koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, bez navýšenia t. j. 1999 €. 
 
  Hlasovanie : 
  Za : Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák   
  Proti: 0 
  Zdržal sa: 0 
  Neprítomní: 0 
  Nehlasovali: 0                           
                                              Darina Cvoreňová 
                                               starostka obce 

 

 

 

 



5.Mikuláš 2022 

                            Uznesenie č. 55/2022 

  Obecné zastupiteľstvo v Oreskom  

  Schvaľuje 

  spoločenskú akciu Mikuláš 2022 ktorá sa uskutoční dňa 04.12.2022v spoločenskej miestnosti.     

  Hlasovanie : 
  Za : Ján Béreš, Milan Cvoreň, Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, , Jozef Tirpák   
  Proti: 0 
  Zdržal sa: 0 
  Neprítomní: 0 
  Nehlasovali: 0                           

 

                       

                                                Darina Cvoreňová 
                                                 starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


