
Obecný úrad Oreské 
 

                                                             Z Á P I S N I C A                         
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 
16.10.2019 v miestnosti obecného úradu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Prítomní :  
Bc. Agnesa Stričková –  starostka obce 
Poslanci OZ :   Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič, JUDr. Jana Olexíková,  

      Mgr. Marta Tkáčová 
      Neprítomný : Ján Béreš 
      Ostatní prítomní :   Darina Cvoreňová, 
                                        
    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 4 poslanci.  Zasadnutie OZ je v zmysle §2 ods.2 Zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné .   
 

Návrh programu: 
     

        1.  Otvorenie  

        2.  Určenie zapisovateľa, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

        3.  Kontrola uznesení   

        4.  Vysporiadanie pozemkov pod budovou ZŠ a MŠ 

        5.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 25/2019 zo dňa 26.06.2019 

        6.  Schválenie použitia rezervného fondu  

        7.  Inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2019 

        8.  Rôzne  

        9.  Návrh uznesenia 

      10.  Záver   

       1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce Bc. 

Agnesa Stričková.  Starostka obce oboznámila poslancov s programom zasadnutia 

a požiadala poslancov o doplňujúce body do programu. Doplňujúce body nemal nikto 

z poslancov.Za program hlasovali 4 poslanci /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, 

Milan Kužma - Meľko/. 

 



2. Za zapisovateľku bola určená p. Darina Cvoreňová. Do návrhovej komisie bola určená  
JUDr. Jana Olexíková a Milan Kužma-Meľko a za overovateľov boli určení Mgr. Marta Tkáčová 
a Jozef Minkanič .Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice hlasovali 4 
poslanci /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
3. Kontrola uznesení. 
Starostka obce informovala : 
Obec zakúpila mulčovač.  
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rímskokatolícku cirkev Staré, filiálka Oreské je pripravená 
a čaká sa na podpis správcu farnosti. 
Spoločenskú akciu „Mikuláš 2019“ bude pripravovať obec, nakoľko termín - koč s Mikulášom 
je obsadený. 
Práce pri výstavbe chodníka na cintoríne pokračujú. 
Štátne lesy SR odpovedali na list ktorý bol zaslaný z obce Oreské, v ktorom sa vyjadrili že 
nemôžu začať s čistením lesného dielca č. 139  z dôvodu zákazu jedného z vlastníkov.  
Kontrolu uznesení poslanci OZ zobrali na vedomie. Hlasovali 4 poslanci za 
/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
4. Vysporiadanie pozemkov pod budovou ZŠ a MŠ. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu  nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1044 ako pozemok 
KNE p.č.1469/1,druh pozemku orná pôda /pod budovou ZŠ/ o výmere 2773 m2 za  cenu 
schválenú SPF.  
Obecné zastupiteľstvo poveruje  starostku obce podpísaním zmluvy o odkúpení 
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1044 ako pozemok KNE p.č.1469/1,druh pozemku orná 
pôda /pod budovou ZŠ/ o výmere 2773 m2 za  cenu schválenú SPF.  
Za odkúpenie nehnuteľnosti a podpísaní zmluvy so SPF hlasovali 4 poslanci za /JUDr. 
Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
 
5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 25/2019 zo dňa 26.06.2019. Obecné zastupiteľstvo zrušuje  
uznesenia č. 25/2019 zo dňa 26.06.2019 „ Schválenie použitia rezervného fondu“. Hlasovali 4 
poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 30 000€ na 
dobudovanie chodníka na obecnom cintoríne a na odkúpenie pozemkov zapísaných na  
LV č. 1044 ako pozemok KNE p.č.1469/1,druh pozemku orná pôda /pod budovou ZŠ/ o 
výmere 2773 m2. Hlasovali 4 poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, 
Milan Kužma - Meľko/. 
 
7. Starostka obce poverila inventarizačnú komisiu  inventarizáciou majetku a záväzkov obce k 
31.12.2019 a zároveň im odovzdala menovacie dekréty. Obecné zastupiteľstvo berie na 
vedomie vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2019.  Hlasovali 4 
poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
 
8. Rôzné. 
Starostka obce predložila návrh na usporiadanie spoločenských akcií „Mesiac úcty k starším“  



a  „Silvester 2019“. Poslanci rozhodli, že pre krátkosť času spoločenská akcia „Mesiac úcty 
k starším“ sa  konať nebude. Nakoľko pred rokom sa silvestrovská oslava neosvedčila pre 
nízku účasť občanov tohto roku sa oslava konať nebude.  
Starostka obce navrhla, nakoľko sa nebude konať žiadna navrhovaná spoločenská oslava 
zorganizovať pre občanov obce zájazd do Poľska –Krosno. Poslanci zájazd jednohlasne 
schválili. Hlasovali 4 poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan 
Kužma - Meľko/. 
 
Návrh uznesení. 
Návrh uznesení predniesla poslankyňa Judr. Jana Olexíková  ktorý bol jednohlasne schválený. 
Hlasovali  4 poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - 
Meľko/. 
 
      V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Zapísala : Darina Cvoreňová  ........................... 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. MartaTkáčová  .....................................  
                                           Jozef Minkanič            ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Bc. Agnesa Stričková 
                                                                                                                                      starostka obce    
 
 

 
                                           
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


