
                                                             Z Á P I S N I C A                         
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 
12.12.2016 v miestnosti obecného úradu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
 
      Prítomní :  

Bc. Agnesa Stričková –  starostka obce 
Poslanci OZ : JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. Mária 
Stričková, Lenka Zalužická 

      Neprítomní :                            
      Ostatní prítomní :  Darina Cvoreňová, Mgr. Marta Tkáčová 
 
    Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v riadne stanovenej lehote 
a že všetci poslanci boli písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 5 
poslancov, sú prítomní 5 poslanci.  Zasadnutie OZ je v zmysle §2 ods.2 Zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné .   

 
  Program: 

         1.  Otvorenie  

        2.  Určenie zapisovateľa, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

        3.  Schválenie zmluvy s DataCentrum elektronickej územnej samosprávy Slovenska 

        4.  Úprava rozpočtu 

        5.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 45/2016 zo dňa 09.09.2016 

        6.  Návrh dodatku č. 1/2016  VZN č. 4/2015 o miestnych dania a o miestnom poplatku za      

             Komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské  

        7.  Návrh dodatku č. 1/2016  VZN č. 18/2013 o poplatkoch vyberaných obcou.  

        8.  Žiadosť p. Ondreja Hirjaka 

        9.  Návrh – zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Oreskom 

      10.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Oreské na rok 2017  

      11.  Návrh Rozpočtu obce na rok 2017 

      12.  Správa  hlavnej kontrolórky z vykonania obhliadky na prenajatých obecných     

             pozemkoch 

      13.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/2016 zo dňa 07.04.2016 

      14.  Návrh na prehodnotenie novín „Pod Bukovinou“ – farebná tlač 

      15.  Návrh internej normy k VO         

      16.  Žiadosť firmy GasOil Technology a.s. o vyjadrenie k projektovej dokumentácií  

             stavby pre územné rozhodnutie „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“. 

      17.  Diskusia 

      18.  Návrh uznesení   

      19.  Záver    
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      1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce  

Bc. Agnesa Stričková. Prítomných oboznámila s programom zasadnutia, zároveň ich vyzvala  
na doplnenie programu :  
Poslankyňa p. Lenka Zalužická mala jeden doplňujúci bod: Detský karneval 2017  
Program bol ďalej doplnený na návrh poslanca Ing. Pavla Sentivániho o tieto body : 

- návrh na zakúpenie audio resp. video zariadenia 
- návrh na finančný príspevok pre  postihnuté osoby pre: Ondreja Hirjaka a Dominika 

Kráľa  
- návrh na výmenu okien v spoločenskej miestnosti 
- návrh na obnovu fasády spoločenskej miestnosti 
- návrh na výstavbu chodníka na obecnom cintoríne a opravu obrubníkov pri ceste 

k domu smútku 
- návrh na osadenie dopravného značenia na parkovisku pri obecnom cintoríne a pri 

OcÚ 
- návrh na montáž elektrického rozvádzača na 400 W a 250 W zásuvky na stĺpe pri 

obecnom cintoríne 
-  zmapovať všetky divoké sklady komunálneho odpadu a prijať účinné opatrenia ich 

okamžitej likvidácii 
- návrh na statické posúdenie mostov obecných komunikácii a osadenie dopravnými 

značkami maximálneho zaťaženia mostov 
- listom požiadať VVs Michalovce o vypracovanie správy ohľadom hospodárenia 

nakoľko obec je akcionárom spoločnosti 
- písomne upozornenie právnickým osobám, ktoré používajú obecné komunikácie na 

znečistenie týchto komunikácii s poukázaním na sankčne postihnutie do výšky 
6638,00 Eur 

- návrh na zakúpenie a montáž stratifikátorov do budovy spoločenskej miestnosti 
- návrh na odchyt túlavých psov 
- návrh na opravu lávky cez potok pri rodinnom dome s.č. 34 
- uzatvorenie poistnej zmluvy s predmetom zodpovednosti 
- zakúpenie a montáž priemyselného odsávača do spoločenskej miestnosti /s 

aktivovaním čidla vlhkosti/   
- vypracovať projekt resp. projektovú štúdiu multifunkčného ihriska 
- vypracovať projekt rekonštrukcie strešného plášťa spoločenskej miestnosti 
- zvýšenie poplatku za druhého resp. každého ďalšieho psa o 100% 
- zníženie daňových poplatkov starobným dôchodcom na 50 % na rok 2017, ktorí sú 

vlastníkmi nehnuteľnosti a sú samostatne žijúci 
- návrh na výmenu žalúzii na oknách spoločenskej miestnosti 
- návrh na osadenie aspoň 2 kusov lavičiek pri obecnom cintoríne 
- návrh na vysadenie 4 ks listnatých drevín na okraji obecného cintorína 
- raz ročne zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce, informovať o svojej činnosti 

– poslanci 
- ukončenie osadenia brány v oplotení obecného cintorína 
- rozhodnúť o prijatí úveru ak vlastné finančné zdroje nepostačujú na krytie akcii 

spojených s rozvojom obce   
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Starostka obce oznámila poslancom, že v pozvánke sa stala chyba a požiadala ich aby za 
bod č. 2 bol zaradený bod č. 3 Kontrola uznesenia a bod č. 13  opraviť nie uznesenie č. 
13/2016 zo dňa 07.04.2016 ale správne Návrh na zrušenie VZN č. 1/2016 ktoré bolo 
prijaté OZ dňa 07.04.2016 uznesením č. 13/2016 – protest prokurátora. 

Ďalej starostka mala 3 doplňujúce body : 
 -  návrh na vyplatenie odmien poslancom  za rok 2016, 
 -  zmena predsedu v komisiách OZ : komisia stavebná a životného prostredia  za Ing. Pavla 
Sentivániho nahradila p. Lenku Zalužicku a v komisii pre riešenie sťažnosti a verejného 
poriadku za Ing. Pavla Sentivániho nahradila JUDr. Janu Cvoreňovu 
-   kúpa krovinorezu a kosačky. 
Za upravený program hlasovali 5 poslanci za / JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič,  
Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/.  
 
2. Za zapisovateľku  bola určená Darina Cvoreňová. 
Návrhová komisia : Jozef Minkanič, Lenka Zalužická  
Overovatelia zápisnice :  Mgr. Mária Stričková a Ing. Pavol Sentiváni  
Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali 5 poslanci za 
 /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/.  
  
3. Kontrola uznesení 
Starostka obce informovala o pripravenosti na prekopávku cesty za rodinným domom s.č.75, 
ďalej informovala poslancov o výzve, ktorá jej bola doručená od p. Blažeja Barana ml. aby 
starostka obce upustila od jednania s Lesmi SR ohľadom pozemkov, ktoré sa nachádzajú 
vedľa rybníka. Nakoľko väčšiu časť má prenajatú p. Blažej Baran ml. alebo je ich vlastníkom. 
Vo výzve sa vyjadril, že obec Oreské nie je vlastníkom daných pozemkov a on ako nájomca 
a vlastník si neželá, aby ho starostka obce zastupovala v jednaní o pozemkoch a rozhodovaní 
o nich.   
Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia na vedomie. 
 
4. Starostka obce informovala OZ ohľadom zmluvy s DataCentrum elektronickej územnej 
samosprávy Slovenska, ktorá nám vyplýva zo zákona. 
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zmluvu s DataCentrum elektronickej územnej 
samosprávy Slovenska. Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. 
Pavol Sentiváni,  Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/.  
 
5. Pracovníčka obce p. Cvoreňová oboznámila poslancov OZ s plnením rozpočtu k 30.11.2016 
a zároveň ich oboznámila s jednotlivými položkami kde bolo potrebné rozpočet upraviť.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo „Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 12.12.2016“. 
Hlasovali za 4 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/, zdržal sa hlasovania 1 poslanec /Ing. Sentiváni/ . 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 je priložené ako dodatok pri zápisnici.  
 
6. Starostka obce informovala OZ ohľadom návrhu na zrušenie uznesenia č. 45/2016 zo dňa 

09.09.2016.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 45/2016 zo dňa 09.09.2016. 
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Hlasovali za  4 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 

Zalužická/ zdržal sa hlasovania 1 poslanec  /Ing. Sentiváni/. Návrh na zrušenie uznesenia  

č. 45/2016 zo dňa 09.09.2016 je priložené ako dodatok pri zápisnici   

 

7. Starostka obce predložila návrh dodatku č. 1/2016  VZN č. 4/2015 o miestnych dania 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Oreské s navrhovanými zmenami :  

V článku č.9 bod 2 písm.a/ poplatok za zmesový komunálny odpad - 0,033€ za osobu a 

kalendárny  deň  - ( 110l – 120l nádoba)  

  

V článku č. 9 bod 2 písm. b/  poplatok za zmesový komunálny odpad - 0,033€ za kalendárny                                                     

deň  pre PO, FO oprávnenú podnikať - ( 110l – 120l nádoba)  

  

V článku č. 10 bod  1, 2, 3, 4, 5,6,7 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa textom :  

Bod 1: „Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý sa počas 

zdaňovacieho obdobia odhlási z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci Oreské. O 

vrátenie poplatku musí poplatník požiadať písomnou žiadosťou, a to do 30 dní od zrušenia  

trvalého alebo  prechodného pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvotnú časť  poplatku podľa 

počtu dní zostávajúcich do konca zdaňovacieho obdobia“.  

  

bod 2 : „ Obec vyrubený poplatok zníži o 50% poplatníkovi, ktorý podá písomnú žiadosť a 

preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nebude zdržiavať na území obce. 

Podkladom ktorým poplatník uvedenú skutočnosť preukáže je :  

a) Potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce  

b) Potvrdenie o návšteve školy  

c) Potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody  

d) Potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych 

služieb mimo územia obce Oreské.“  

e) Nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní  

f) Doklad o zaplatení poplatku v inom meste/obci za rok v ktorom si uplatňuje nárok na 

zníženie  

  

bod 3 : Obec poplatok  zníži o 50% daňovníkom, ktorí  v obci vlastnia nehnuteľnosť, ale v obci 

nie sú prihlásení k trvalému ani k prechodnému pobytu.  

  

bod 4 : Obec poplatok odpustí ak sa poplatník počas zdaňovacieho obdobia  nezdržuje vôbec 

v mieste trvalého  alebo prechodného pobytu, na základe písomnej žiadosti a preukázania sa 

hodnoverným dokladom  poplatok sa za takúto osobu nevyrubí.   

  

Bod 5 : Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenie poplatku . 
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Po rozsiahlej diskusií obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2015 

o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Oreské a  doplnilo návrh starostky obce o bod : Obec poplatok odpustí 

zdravotne ťažko postihnutej osobe o 100% na základe písomnej žiadosti a preukázaním sa 

preukazom ZŤP-S.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo  dodatku č. 1/2016  VZN č. 4/2015 o miestnych dania 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. 

Hlasovali za  3 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. Mária Stričková/, 

proti  2 poslanci /Jozef Minkanič, Lenka Zalužická/.  

Návrh dodatku č. 1/2016  VZN č. 4/2015 o miestnych dania a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské je priložený ako 

dodatok pri zápisnici.   

 
8. Starostka obce predložila návrh dodatku č. 1/2016  VZN č. 18/2013 o poplatkoch 

vyberaných obcou  so zmenami :  

 Poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti V článku č.2 bod 1 písm. a/ „svadba“ 

(pohostenie sobota + nedeľa /svadobná hostina v inom zariadení/)  –  70,00 €   

-v článku č.2 bod 1  písm. c/ - rodinná oslava – 35,00 €                            

                                písm. d/ - kar (pohostenie po pohrebe) - 35,00 €  

                                písm.  f/  - ples – 70,00 €                      

                                písm. g/  - pohostenie po svadbe v nedeľu – 35,00 €     

 Poplatok za zapožičanie strojov a zariadenia : 

-v článku č.6 bod 2 „riad a zariadenie“ – 0,10 €/ 1ks  

Poplatok posilňovňa:  

-v článku č.12 doplniť bod 2 „Vstup do posilňovne/ permanentka/“ - 10,00 €/mesiac 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1/2016  VZN č. 18/2013 o poplatkoch vyberaných 

obcou.  

Hlasovali za 4 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 

Zalužická/. 

Zdržal sa hlasovania 1 poslanec  /Ing. Sentiváni/. 

Návrh dodatku č. 1/2016  VZN č. 1/2016  VZN č. 18/2013 o poplatkoch vyberaných obcou je 

priložený ako dodatok pri zápisnici.  

 
9. Starostka obce predložila žiadosť p. Ondreja Hirjaka o poskytnutie výnimky z VZN ohľadne 

odpadových nádob a vybudovania zábradlia pri spoločenskej miestnosti.     

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Ondreja Hirjaka o poskytnutie výnimky z VZN 
ohľadne odpadových nádob s tým, že žiadateľ bude používať dve smetné nádoby 
a vybudovať zábradlie pri vstupe do  spoločenskej miestnosti.     
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/.  Kópia žiadosti p. Hirjaka je priložená ako dodatok pri 
zápisnici   
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10. Starostka obce predložila návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Oreskom. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Oreskom. Hlasovali za  4 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária 

Stričková, Lenka Zalužická/, 

zdržal sa hlasovania 1 poslanec  /Ing. Sentiváni/. 

Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Oreskom je priložený ako  

dodatok pri zápisnici. 

 

11.  Starostka obce predložila Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Oreské 

na rok 2017.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Oreské 

na rok 2017 na vedomie.  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Oreské na rok 2017  je priložené ako 

dodatok pri zápisnici. 

 

12. Starostka predložila návrh Rozpočtu obce na rok 2017 - 2019. 
Obecné zastupiteľstvo po diskusií a návrhoch schválilo upravený rozpočet obce na rok 2017 
a vzalo na vedomie rozpočet obce na roky 2018 a 2019. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
Návrh Rozpočtu obce na rok 2017 je priložený ako dodatok pri zápisnici. 
 
13. Hlavná kontrolórka predložila Správu  z vykonania obhliadky na prenajatých obecných     

 pozemkoch. Ing. Sentiváni sa spýtal hlavnej kontrolórky obce či sú prenajaté obecné  

pozemky  užívané v súlade s uzatvorenou nájomnou zmluvou. Hlavná kontrolórka sa 

vyjadrila, že nájomná zmluva nie je presne definovaná na aký účel sú pozemky prenajaté. 

Hranice pozemkov v teréne bolo ťažko identifikovať. Po vykonaní kontroly zistila, že p.č. 

485/1 je v menšej časti využívaná na poľnohospodárske účely a väčšia časť je zarastená,  p.č. 

486 až 561 využíva Agro družstvo  na poľnohospodárske účely . Hlavná kontrolórka   

skonštatovala, že prenajaté obecné pozemky  Agro družstvom  Staré  sú  užívané v súlade 

s uzatvorenou nájomnou  zmluvou.   

Obecné zastupiteľstvo vzalo Správu  z vykonania obhliadky na prenajatých obecných  

pozemkoch na vedomie.  

Správa  z vykonania obhliadky na prenajatých obecných  pozemkoch je priložená ako 

dodatok pri zápisnici. 

 
14. Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo ohľadom protestu prokurátora, ktorý 
navrhuje napadnuté VZN č. 1/2016 ktoré bolo prijaté OZ dňa 07.04.2016 uznesením č. 
13/2016 ako nezákonné zrušiť. 
Obecné zastupiteľstvo ukladá zrušiť -  vypracovať návrh na zrušenie VZN č. 1/2016, ktoré 
bolo prijaté OZ dňa 07.04.2016 uznesením č. 13/2016. 
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Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
15. Starostka obce predložila návrh na prehodnotenie novín „Pod Bukovinou“ – farebná tlač, 

nakoľko obce Staré a Zbudza súhlasia s farebnou tlačou. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo farebnú tlač novín „Pod Bukovinou“ od najbližšieho vydania. 
Hlasovali za 3 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová, Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/,  
Proti 2 poslanci  / Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  . 
 
16. Starostka obce predložila návrh internej normy k verejnému obstarávaniu.        
Obecné zastupiteľstvo schválilo internú normu k verejnému obstarávaniu. Hlasovali za 5 
poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. Mária Stričková, 
Lenka Zalužická/. Návrh internej smernice je priložený ako dodatok pri zápisnici. 
 
17. Žiadosť firmy GasOil Technology a.s. o vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavby pre 

územné rozhodnutie „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vydať vyjadrenie obce Oreské k projektovej dokumentácií 
stavby pre územné rozhodnutie „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“ až po 
zapracovaní hydrogeologického prieskumu. 
Hlasovali za 3 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/,  
Proti 2 poslanci  /Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni/. 
 
18. Poslankyňa p. Lenka Zalužická predložila návrh na usporiadanie Detského karnevalu 2017 
firmou Babysitting Košice.   
Obecné zastupiteľstvo schválilo usporiadanie Detského karnevalu 2017 firmou Babysitting 
Košice.  
Hlasovali za 5 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
19. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na zakúpenie audio resp. video zariadenia.  
Obecné zastupiteľstvo neschválilo zakúpenie audio resp. video zariadenia. 
Hlasovali za 1 poslanec  /Ing. Pavol Sentiváni /,  
Proti 4 poslanci/ JUDr.Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/. 
 
20. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na poskytnutie  finančného príspevku pre  
zdravotne postihnuté osoby  Ondreja Hirjaka, Oreské 127 - vo výške 1000 €  a Dominika 
Kráľa, Oreské 151 - vo výške 500 €.  
Obecné zastupiteľstvo neschválilo finančný príspevok pre Ondreja Hirjaka vo výške 1000 € a 
Dominika Kráľa vo výške 500 €  .  
Hlasovali za 1 poslanec /Ing. Pavol Sentiváni /, 
proti 2 poslanci / Jozef Minkanič,  Lenka Zalužická/,  
zdržali sa 2 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová, Mgr. Mária Stričková/. 
21. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na výmenu okien v spoločenskej miestnosti 
a predajni potravín /vetranie BasicAir plus/ a výmena vonkajších dverí za hliníkové 
a vnútorné dvere plastové.  
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Obecné zastupiteľstvo schválilo výmenu okien a dverí  v spoločenskej miestnosti a predajni 
potravín potravín   so začiatkom realizácie  apríl 2017 .  
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  
Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/ 
 
22. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na obnovu fasády spoločenskej miestnosti 
Obecné zastupiteľstvo schválilo obnovu fasády spoločenskej miestnosti so začiatkom 
realizácie máj 2017.  
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/ 
 
23. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na výstavbu chodníka na obecnom cintoríne 
a opravu obrubníkov pri ceste k domu smútku. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu chodníka na obecnom cintoríne a opravu 
obrubníkov pri ceste k domu smútku. Termín do 30.09.2017. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,   
Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
24. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na osadenie dopravného značenia na 
parkovisku pri obecnom cintoríne . 
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo problémom   parkovania na parkovisku pred obecným 
úradom a obecným cintorínom. Poslanci nesúhlasia s parkovaním  pred obecným cintorínom 
nákladným motorovým vozidlám a pred OcÚ súkromným osobám, nakoľko parkovisko pred 
OcÚ má slúžiť len pre účely obecného úradu.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo  osadenie dopravného značenia na parkovisku pri obecnom 
cintoríne a pri budove OcÚ v termíne 31.01.2017. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,   
Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
Predložený návrh na montáž elektrického rozvádzača na 400 W a 250 W zásuvky na stĺpe pri 
obecnom cintoríne poslanec Ing. Pavol Sentiváni zobral späť. 
 
25. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na zmapovanie všetkých divokých skládok 
komunálneho odpadu a prijať účinné opatrenia ich okamžitej likvidácii. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  zmapovanie všetkých divokých skládok komunálneho 
odpadu a prijať k tomu  účinné opatrenia ich okamžitej likvidácii s termínom do 31.05.2017. 
Hlasovali za 5 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/ 
 
26. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na statické posúdenie mostov obecných 
komunikácii a osadenie dopravnými značkami maximálneho zaťaženia mostov. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  statické posúdenie mostov obecných komunikácii 
a osadenie dopravnými značkami maximálneho zaťaženia mostov. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/ 
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27. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh aby obecný úrad listom požiadal VVS, a.s. 
Michalovce o vypracovanie správy ohľadom hospodárenia,  lebo obec je akcionárom 
spoločnosti. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby obecný úrad listom požiadal VVS, a.s. Michalovce 
o vypracovanie správy ohľadom hospodárenia, nakoľko je obec  akcionárom spoločnosti. 
Hlasovali za 5 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
28. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na písomne upozornenie právnickým 
osobám, ktoré používajú obecné komunikácie na znečistenie týchto komunikácii 
s poukázaním na sankčne postihnutie do výšky 6638,00 Eur 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  písomne upozorniť právnické  osoby, ktoré používajú 
obecné komunikácie na znečistenie týchto komunikácii s poukázaním na sankčne postihnutie 
do výšky 6638,00 Eur v termíne do 31.01.2017. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/ 
 
29. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na zakúpenie a montáž stratifikátorov do 
budovy spoločenskej miestnosti. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo zakúpenie a montáž stratifikátorov do budovy 
spoločenskej miestnosti. 
Hlasovali za 1 poslanec /Ing. Pavol Sentiváni/, 
Proti : 4 poslanci /Jozef Minkanič, Lenka Zalužická,  Mgr. Mária Stričková, 
JUDr. Jana Cvoreňová   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovať správu k stratifikátorom do budovy spoločenskej 
miestnosti projektantom resp. osobou oprávnenou vykonávať  uvedenú činnosť .    
Za vypracovanie správy k stratifikátorom hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef 
Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
30. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na odchyt túlavých psov. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo  odchyt túlavých psov.  
Hlasovali za 1 poslanec /Ing. Pavol Sentiváni/, proti 4 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef 
Minkanič,  Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
31. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na opravu lávky cez potok pri rodinnom 
dome s.č. 34. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  opravu lávky cez potok pri rodinnom dome s.č. 34 v termíne 
do 31.05.2017. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
32. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy 
s predmetom zodpovednosti. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy s predmetom 
zodpovednosť v termíne do 28.02.2017. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  
Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
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33. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na zakúpenie a montáž priemyselného 
odsávača do spoločenskej miestnosti /s aktivovaním čidla vlhkosti/ .  
Obecné zastupiteľstvo schválilo na základe prieskumu trhu a zistenia cenových ponúk zakúpiť 
a namontovať priemyselný odsávač do spoločenskej miestnosti s aktivovaním čidla vlhkosti. 
Do najbližšieho zasadnutia zistiť cenu odsávača. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  
Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/ 
 
34. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na vypracovanie projektu resp. projektovú 
štúdiu multifunkčného ihriska. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo  vypracovanie projektu resp. projektovej štúdie 
multifunkčného ihriska, nakoľko obec nemá vysporiadané pozemky na ktorých by bola 
možnosť výstavby multifunkčného ihriska . Hlasovali za  1 poslanec /Ing. Pavol Sentiváni/, 
proti 4 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič,  Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/ 
 
35. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh vypracovať projekt rekonštrukcie strešného 
plášťa spoločenskej miestnosti. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo vypracovanie projektu rekonštrukcie strešného plášťa 
spoločenskej miestnosti. 
Hlasovali za  1 poslanci /Ing. Pavol Sentiváni, /, 
Proti 4 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič,  Lenka Za lužická, Mgr. Mária 
Stričková /. 
 
36. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh zvýšenie poplatku za druhého resp. každého 
ďalšieho psa o 100%. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zvýšenie poplatku za druhého resp. každého 
ďalšieho psa o 100%. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
Uvedené uznesenie starostka obce nepodpísala lebo je v rozpore so zákonom č. 582/2004 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
37. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 
2017 starobným dôchodcom nad 62 rokov o 50 % ,ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti a sú 
samostatne žijúci. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo  zníženie dane z nehnuteľnosti starobným dôchodcom nad 
62 rokov, ktorí žijú samostatne a sú vlastníkmi nehnuteľnosti. 
Hlasovali za 2 poslanci  /Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/,  
Zdržali sa 3 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková/. 
38. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na výmenu žalúzii na oknách spoločenskej 
miestnosti. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh na výmenu žalúzii v spoločenskej miestnosti, 
nakoľko bude vykonaná výmena okien. 
Hlasovali za 1 poslanec  /Ing. Pavol Sentiváni/. 
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Proti 4 poslanci/JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič,  Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická 
 
39. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na osadenie aspoň 2 kusov lavičiek na 
obecnom cintoríne. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  osadenie  2 kusov lavičiek na obecnom cintoríne. 
Hlasovali za 5 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  
Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
40. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na vysadenie 4 ks listnatých drevín na okraji 
obecného cintorína. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo  vysadenie 4 ks listnatých drevín na obecnom cintoríne. 
Hlasovali za  5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
41. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh raz ročne zvolať verejné zhromaždenie 
obyvateľov obce a informovať občanov  o svojej činnosti – poslanci. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo  zvolať 1x ročne verejné zhromaždenie obyvateľov obce z 
dôvodu informovanosti poslancov obce o svojej činnosti. 
Hlasovali za 1 za /Ing. Pavol Sentiváni/, proti 1 poslanec /Jozef Minkanič/, zdržali sa 3 
poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
42. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh na ukončenie osadenia brány v oplotení 
obecného cintorína. 
Obecné zastupiteľstvo ukladá ukončiť osadenie brány v oplotení obecného cintorína. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
43. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni predložil návrh - rozhodnúť o prijatí úveru ak vlastné 
finančné zdroje nebudú postačovať na krytie akcii spojených s rozvojom obce.   
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípadným prijatím úveru ak vlastné finančné prostriedky 
nebudú v budúcnosti postačovať na krytie investičných akcií spojených s rozvojom obce.  
Hlasovali za 5 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
44. Starostka obce predložila návrh na vyplatenie odmien poslancom  za rok 2016. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016  
v sume 150 Eur v súlade so Zásadami odmeňovania  pre poslancov  JUDr. Jana Cvoreňová, 
Lenka Zalužická, Ing. Pavol Sentiváni.  
Odmenu pre poslankyňu Mgr. Máriu Stričkovu v sume 450 Eur v súlade so Zásadami 
odmeňovania za prácu vykonanú nad rámec  poslaneckej činnosti.  
Odmenu pre poslanca Jozefa Minkaniča v sume 200 Eur v súlade so Zásadami odmeňovania 
za prácu vykonanú nad rámec poslaneckej činnosti. 
Hlasovali za 3 poslanci  /Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/, zdržali sa 2 
poslankyne  /JUDr. Jana Cvoreňová, Mgr. Mária Stričková/.   
Ing. Pavol Sentiváni sa odmeny za rok 2016 vo výške 150 € vzdal. 
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45. Starostka obce predložila návrh na výmenu predsedu komisie stavebnej a životného 
prostredia za Ing. Pavla Sentivániho poslankyňu Lenku Zalužickú a výmenu predsedu komisie 
na riešenie sťažnosti a verejného poriadku za Ing. Pavla Sentivániho poslankyňu JUDr. Janu 
Cvoreňovú. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu predsedu komisie stavebnej a životného prostredia 
za Ing. Pavla Sentivániho poslankyňu Lenku Zalužickú a výmenu predsedu komisie na riešenie 
sťažnosti a verejného poriadku za Ing. Pavla Sentivániho poslankyňu JUDr. Janu Cvoreňovú. 
Hlasovali za 5 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová, uje  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  
Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
46. Starostka obce predložila návrh na zakúpenie krovinorezu a motorovej kosačky. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie krovinorezu a motorovej kosačky 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
47. V diskusií vystúpila starostka ktorá informovala o výmene  svetiel na verejnom osvetlení. 
Ďalej informovala o objednávke na výrobu kuchynskej linky do kancelárie OcÚ. Boli 
vyhotovené tri ponuky, z vyhodnotenia je spracovaný zápis . Bola vybraná najvýhodnejšia 
ponuka, na ktorú bola zadaná aj zákazka. Ďalej navrhla zakúpiť do spoločenskej miestnosti  
viac stolov.  
V diskusií vystúpil Ing. Pavol Sentiváni ktorý podal návrh na odmenu za rok 2016 pre hlavnú 
kontrolórku obce Mgr. Martu Tkáčovú vo výške 100 €.  
Ďalej vyzval poslancov, aby na zasadnutia OZ prichádzali s námetmi a podnetmi na 
zveľaďovanie a rozvoj obce a skvalitnenie života obyvateľov. Vyzval starostku obce, aby 
prechádzala obcou, stretávala sa s obyvateľmi a zbierala  podnety na rozvoj obce.   
 
 
48. Návrh na uznesenia predniesla  p. Lenka Zalužická, ktorý bol jednohlasne schválený. 
Hlasovali za 5 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Mgr. 
Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
 
       V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 

Zapísala : Darina Cvoreňová  ........................... 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Mária Stričková ........................ 
                                         Ing. Pavol Sentiváni   ........................ 
 
 
                                                                                  Bc. Agnesa Stričková, v.r. 
                                                                                        starostka obce         
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