
                                  Z ÁP I S N I C A 

                      napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  

                                                 dňa 15.12.2022 v miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní: 

Starostka obce: Darina Cvoreňová 

Poslanci OZ: Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák, Ľuboslav Chvasta 

Neprítomní: Ján Béreš, Milan Cvoreň 

Ďalej prítomná Mgr. Anna Kosanová 

     Predsedajúca starostka obce Darina Cvoreňová oznámila, že Obecné zastupiteľstvo bolo 

zvolane v riadne stanovenej lehote a že všetci poslanci boli písomne včas pozvaní. Ďalej 

konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 4 poslanci. Starostka obce 

ospravedlnila poslanca  Jána Béreša a poslanca Milana Cvoreňa z neúčastí na zasadnutí OZ. 

      Návrh programu:                        

1. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Návrh rozpočtu na rok 2023 

3. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2022 Obce Oreské o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

4. Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023. 

6. Prerokovanie služieb  vykonávaných na základe zmlúv.  

7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

8. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023   

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

10. Miestna akčná skupina DUŠA – sprístupnenie osobných údajov poslancov OZ 

11. Plánované spoločenské akcie na rok 2023 

12. Nákup kontajnerov 

13. Propagácia obce v registroch 

14. Vyhodnotenie akcie „Mikuláš 2022“. 

15. Spoločenská akcia „Silvester 2022“ 

16. Ponuka – odpredaj starých stoličiek zo spoločenskej miestnosti. 

17. Rôzne 

18. Návrh uznesení 

19. Záver 



 

 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce 

Darina Cvoreňová. Prítomných oboznámila s programom ktorý poslanci obdržali 

a zároveň ich vyzvala na doplnenie programu.  

Starostka obce doplnila program o bod: 

-Výška finančného limitu pre starostku obce  

-Výška finančného limitu pre starostku obce na presun finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtu obce 

Poslanec Jozef Tirpák doplnil program o bod: 

-Obnova autobusovej zástavky na rázcestí 

Upravený program bol prijatý a bol jednohlasne schválený. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

2. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Marta Tkáčová 

Overovatelia zápisnice: Ľuboslav Chvasta, Jozef Tirpák 

Návrhová komisia: Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

3. Návrh rozpočtu na rok 2023. 

Nakoľko bol návrh rozpočtu obce na rok 2023 zverejnený na stránke obce a zaslaný 

poslancom OZ  k nahliadnutiu mali možnosť dávať pripomienky a zmeny .  Hlavná 

kontrolórka predniesla  stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023. Poslanci obecného 

zastupiteľstva zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie a rozpočet obce na 

rok 2023 jednohlasne schválili. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2022 obce Oreské o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  VZN č. 1/2022 bolo 

zverejnené na obecnej tabuli a na stránke obce . Obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

schválilo VZN č. 2 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady s výškou poplatku  17,00€ na osobu za kalendárny rok.  

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 



Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

5. Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 

s odpadmi. 

Spoločnosť Fúra oboznámila obce s navýšením cien  a s cenníkom platným od 

01.01.2023 . Poslanci s dodatkom č. 1/2023 súhlasili a Dodatok č. 1/2023 k zmluve 

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi  jednohlasne schválili. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023. 

Obci Oreské bola doručená žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi Staré, filiálka Oreské 

o poskytnutie dotácie na rok 2023. Dotáciu  požiadali na podporu všeobecne 

prospešných služieb spojených s rozvojom  a prezentáciou duchovných hodnôt 

občanov obce, konkrétne na nákup stavebného materiálu spojeného s vybudovaním 

sociálnych a skladových priestorov v areáli rímskokatolíckeho kostola v obci Oreské . 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní sa zhodlo a navrhlo poskytnúť dotáciu vo výške 

3 000€. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

7. Prerokovanie služieb vykonávaných na základe zmlúv  

Starostka obce informovala poslancov o službách ktoré boli vykonávané pre obec 

Oreské na základe uzavretých zmlúv. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.  

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

Starostka obce oboznámila poslancov so zásadami odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva. Poslanci po prerokovaní sa rozhodli o zmenu zásad odmeňovania 

poslancov a to : odmena za účasť na zasadnutí vovýške 60,00€/ poslanec a odmena 

za účasť na zasadnutí komisie 30,00€/poslanec.  Poslanec poverený zvolávaním  

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva Ján Béreš sa vzdal platu a preto súhlasí 

s odmeňovaním podľa schválených zásad odmeňovania poslancov OZ. Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva poslanci jednohlasne schválili. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

 

 



 

9. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023. 

Plán zasadnutí na rok 2023 bol navrhnutý na január 2023, marec 2023, jún 2023, 

september 2023, november 2023 a december 2023. Plán zasadnutí bol jednohlasne 

schválený.  

Hlasovali: Za:Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef TirpákProti: 0, Zdržal sa :0, 

Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

Hlavná kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. Poslanci 

jednohlasne schválili predložený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 a poverili 

hlavnú kontrolórku vykonávaním kontrol v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti.   

Hlasovali: Za:Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef TirpákProti: 0, Zdržal sa :0, 

Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

11. Miestna akčná skupina DUŠA – sprístupnenie osobných údajov poslancov OZ. 

Vedenie miestnej akčnej skupiny oslovilo obec o poskytnutie sprístupnenia osobných 

údajov zvolených poslancov. Starostka informovala o tom poslancov a zisťovala  kto 

z poslancov súhlasí aby  boli poskytnuté jeho údaje MAS DUŠA. S poskytnutím 

telefónneho čísla a emailovej adresy súhlasili Jozef Tirpák a Ľuboslav Chvasta. 

Poslankyňa Mgr. Marta Tkáčová nesúhlasila.  

12. Plánované spoločenské akcie na rok 2023. 

Starostka informovala o spoločenských akciách ktoré boli pravidelne  uskutočňované 

v priebehu roka. Poslanci prejavili záujem o rozšírenie spoločenských podujatí. 

Navrhli uskutočniť : fašiangové stretnutie občanov , stavanie mája, Deň matiek, MDD, 

zájazd na kúpalisko, október – mesiac úcty k starším, zájazd do Poľska,  Mikuláš, 

Silvester. OZ plán spoločenských akcií berie na vedomie.    

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

13. Nákup kontajnerov /odpadových nádob/. 

Starostka obce navrhla zakúpiť 10 ks odpadových nádob pre občanov obce, nakoľko  

občania  majú stále záujem o nové nádoby. Taktiež navrhla zakúpiť posypový vozík, 

ktorý by mal slúžiť na posyp miestnej komunikácie . Poslanci súhlasili s návrhom 

a zakúpenie 10ks odpadových nádob a posypového vozíka jednohlasne schválili.  

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 



 

14. Propagácie obce v registroch. 

Obec oslovili firmy, ktoré majú záujem o propagáciu našej obce v registroch 

/profesionálnom, obchodnom a inštitúcia firiem/. Poslanci obecného zastupiteľstva 

neschválili propagáciu obce v registroch.      

Hlasovali: Za:  Jozef Tirpák 

Proti: Mgr. Marta Tkáčová, Ľuboslav Chvasta, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň 

a Ján Béreš. 

15. Vyhodnotenie akcie „Mikuláš 2022“. 

Starostka spolu s poslancami zhodnotili uskutočnenú spoločenskú akciu „Mikuláš 

2022“. Akcia dopadla veľmi dobré, nakoľko sa jej zúčastnilo veľa detičiek ktoré prišli 

v sprievode svojich rodičov. O program sa postarali animátori Zábavky Prešov. 

O balíčky , občerstvenie, stromček a výzdobu   sa postarala obec. Celkové výdavky na 

mikulášsku akciu boli vo výške 793, €. 

Obecné zastupiteľstvo berie informáciu a vyhodnotenie spoločenskej akcie „Mikuláš 

2022“ na vedomie. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

16. Spoločenská akcia „Silvester 2022“. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo uskutočniť spoločenskú akciu „Silvester 2022“s 

voľným vstupom pre občanov obce a pre deti silvestrovskú diskotéku. Obec má 

zabezpečiť hudbu, guľáš, občerstvenie a ohňostroj.  Za nerušený priebeh akcie 

zodpovedajú starostka obce a poslanci OZ. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uskutočniť spoločenskú akciu „Silvester 

2022“. 

 Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

17. Ponuka-odpredaj starých stoličiek zo spoločenskej miestnosti.  

Starostka obce oboznámila poslancov OZ že je záujem od občanov obce  o zakúpenie 

stoličiek ktoré boli v spoločenskej miestnosti a teraz sú prevezené do areálu bývalej 

Základnej školy. Nakoľko  sa už nepoužívajú, pretože boli nahradené novými 

stoličkami. Poslanci navrhli ponechať 15 ks stoličiek pre obec a ostatné odpredať a to 

vo výške  7,00 € / za1 ks stolička nepoškodená, vo výške 3,00€/ za 1ks stolička 

poškodená  . 



Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj starých stoličiek zo 

spoločenskej miestnosti v hodnote 7,00€ 1ks nepoškodená stolička a 3,00€ 1 ks 

poškodená stolička. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš, Nehlasovali : 2 

Doplňujúce body: 

- Výška finančného limitu pre starostku obce. 

              Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výšku finančného limitu pre starostku  

              obce vo výške 500€. 

Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

- Výška finančného limitu pre starostku obce na presun finančných prostriedkov 

v rozpočte obce. 

            Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje výšku finančného limitu vo výške 1000€   

            na presun  finančných prostriedkov v rozpočte obce. 

            Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

            Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

            Návrh uznesení predniesla Mgr. Marta Tkáčová ktorý bol jednohlasne schválený. 

            Hlasovali: Za: Ľuboslav Chvasta, Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Tirpák 

           Proti: 0, Zdržal sa :0, Neprítomní: Milan Cvoreň a Ján Béreš. 

           Starostka obce poďakovala prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala. Mgr. Marta Tkáčová   ........................................ 

 

Overovatelia zápisnice : Ľuboslav Chvasta   ................................... 

                                            Jozef Tirpák             ..................................     

 

 

                                                                                              Darina Cvoreňová 

                                                                                                 starostka obce 



 

 

 

 

 

 

 

       


