
 

 

                                                        Z Á P I S N I C A 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 
18.04.2017 v miestnosti obecného úradu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Neprítomný : Ing. Pavol Sentiváni, 
, 
 
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, poslanec Ing. Pavol Sentiváni je ospravedlnený.    
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.  Kontrola uznesenia 

4.  Voľba hlavnej kontrolórky obce Oreské. 

5.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017. 

6.  Správa hlavného kontrolóra obce Oreské za rok 2016. 

7.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 75/2016 zo dňa 12.12.2016 – interná smernica 

k verejnému obstarávaniu. 

8.  Protest prokurátora č. Pd. 63/17/8807-2 proti VZN Obce Oreské č. 4/2016 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

9.  Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám. 

10.  Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Oreské. 

11.  Vyúčtovanie spoločenskej akcie „Karneval 2017“ 

12.  Návrh na schválenie nezávislého audítora na vyhodnotenie auditu účtovnej uzávierky 
za rok 2016. 
13.  Žiadosť   p. Václava Gažíka 
14.  Návrh na schválenie zmeny použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na 
stavebné úpravy spoločenskej miestnosti. 
15. Návrh na schválenie prípravy spoločenskej akcie „Deň matiek 2017“ 
16.  Diskusia 

17.  Návrh uznesení 

18.  Záver 

 



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

Agnesa Stričková. Prítomných oboznámila s programom zasadnutia, zároveň ich vyzvala  na 

doplnenie programu. Nikto z poslancov nemal doplňujúce body. 

Za program hlasovali 4 poslanci za / JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Ing,  Mgr. Mária 

Stričková, Lenka Zalužická/. 

2. Za zapisovateľku  bola určená Darina Cvoreňová. 
Návrhová komisia : Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, 
Overovatelia zápisnice: JUDr. Jana Cvoreňová, Lenka Zalužická/. 
Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali za 4 poslanci 
/JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka Zalužická/. 
 
3. Kontrola uznesení 
Starostka obce informovala o  zabezpečení lavičiek, dopravných značiek a vývesnej tabule. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia na vedomie. 
 
4.  Voľba hlavnej kontrolórky obce Oreské. 
Dňa 07.02.2017 obec vyhlásila voľby hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie. 
Uzávierka prihlášok bola dňa 04.04.2017. Do výberového konania sa prihlásili dve 
kandidátky: : Ing. Jana Mariňaková a Mgr. Anna Kosánová.  Zasadnutia OZ sa osobne 
zúčastnila  Mgr. Anna Kosánová.  Starostka obce odovzdala poslancom obecného 
zastupiteľstva doručené obálky. Obecné zastupiteľstvo po otvorení a kontrole obálok 
skonštatovalo, že spĺňajú podmienky výberového konania a obsahujú všetky  požadované 
dokumenty, ktoré boli potrebné k voľbe HK. Starostka obce vyzvala  Mgr. Annu Kosánovú, 
k osobnej prezentácií a zároveň aby  zodpovedala na položené otázky zo strany poslancov 
a starostky obce. Po ukončení prezentácie Mgr. Anna Kosánová opustila zasadnutie OZ.   
Spôsob voľby sa uskutočnil verejným hlasovaním, ktorý bol dohodnutý na predchádzajúcom 
zasadnutí.  Starostka obce  telefonický chcela overiť neúčasť druhej kandidátky, no telefón 
jej nikto nezdvihol.  Po dlhšej diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu. Víťazom volieb sa stala 
p. Mgr. Anna Kosánová, za ktorú hlasovali všetci prítomní poslanci. OZ schválilo Mgr. Annu 
Kosánovú za hlavnú kontrolórku obce na nové 6 – ročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť 
od 01.06.2017. 
Hlasovali za  4 poslanci   /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič,  Mgr. Mária Stričková, 
Lenka Zalužická/. 
 
5. Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tkáčová predložila  starostke obce „ Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2017“.  Nakoľko HK nebola prítomná na zasadnutí starostka 
obce  oboznámila poslancov s uvedeným plánom kontrolnej činnosti. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 
2017“ a zároveň poveruje hlavnú kontrolórku s vykonaním kontroly v súlade s predloženým 
schváleným plánom práce. 
Hlasovali za 4 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič,  Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/. 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 je priložený ako dodatok pri 
zápisnici. 
 



6. Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tkáčová predložila  starostke obce „Správu hlavného 
kontrolóra obce Oreské za rok 2016“. Nakoľko HK nebola prítomná na zasadnutí starostka 
obce  oboznámila poslancov s uvedenou správou. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Oreské za rok 
2016. 
Hlasovali za 4 poslanci /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič,  Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/. 
Správa hlavného kontrolóra obce Oreské za rok 2016 je priložená ako dodatok pri zápisnici. 

 

7. Starostka obce informovala OZ ohľadom návrhu na zrušenie uznesenia č. 75/2016 zo dňa 

12.12.2016 – interná smernica k verejnému obstarávaniu. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 75/2016 zo dňa 12.12.2016. 

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

Zalužická/ 

 

8. Starostka obce predložila Protest prokurátora č. Pd. 63/17/8807-2 proti VZN Obce Oreské 

č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám. 

Obecné zastupiteľstvo:  vzalo na vedomie protest prokurátora č. Pd. 63/17/8807-2 zo dňa 

30.03.2017 proti VZN Obce Oreské č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám 

a vyhovelo  protestu Okresnej prokuratúry Michalovce č. Pd. 63/17/8807-2 zo dňa 

30.03.2017 proti VZN Obce Oreské č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám. 

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

Zalužická/ 

 
9. Starostka obce predložila návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2016 o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  VZN č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2016 o 

slobodnom prístupe k informáciám. 

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

Zalužická/ 

Návrh VZN č.2/2017 , ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám. 

je priložený ako dodatok pri zápisnici. 
 
10. Starostka obce predložila Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce 

Oreské . 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území 

Obce Oreské. 

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

Zalužická/ 

Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Oreské je priložený ako 

dodatok pri zápisnici. 

 

11. Starostka obce predložila vyúčtovanie spoločenskej akcie „Karneval 2017“. 



Obecné zastupiteľstvo vzalo vyúčtovanie spoločenskej akcie „Karneval 2017“ na vedomie. 
 
12. Starostka obce predložila návrh na schválenie nezávislého audítora na vyhodnotenie 
auditu účtovnej uzávierky za rok 2016- Ing. Slavku Molčanyiovú PhD. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo nezávislého audítora - Ing. Slavku Molčanyiovú PhD na 
vyhodnotenie auditu účtovnej uzávierky za rok 2016. 
Hlasovali za 4 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 

Zalužická/ 

 

13. Starostka obce predložila žiadosť p. Václava Gažíka. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Václava Gažíka, aby mohol užívať dve smetné 

nádoby 110l na vývoz komunálneho odpadu . 

Hlasovali za 4 poslanci   /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/ 
 
14. Starostka obce predložila návrh na schválenie zmeny použitia finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na stavebné úpravy spoločenskej miestnosti. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu 
vo výške 15 364,38 Eur na stavebné úpravy spoločenskej miestnosti. 
Hlasovali za 4 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/ 
 
15. Starostka obce predložila návrh na schválenie prípravy spoločenskej akcie „Deň matiek 
2017“ 
Obecné zastupiteľstvo schválilo spoločenskú akciu „Deň matiek 2017“ na deň 14.05.2017. 
Hlasovali za 4 poslanci   /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/ 
 
16. Diskusia. 
1. V diskusií vystúpila starostka obce,  ktorá informovala ohľadom výmeny elektrického 
ističa, ale aj celkového elektrického rozvádzača verejného osvetlenia, nakoľko skriňa je 
v dezolátnom stave. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo výmenu elektrického rozvádzača verejného osvetlenia. 
Hlasovali za 4 poslanci   /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, 
Lenka Zalužická 
 
2. Ďalej oboznámila poslancov ohľadom odberného miesta elektrickej energie a plynu v 
budove ZŠ, MŠ a školského bytu. Nakoľko uvedené objekty sa dlhodobo nevyužívajú a  je 
nutné vykonať revíziu elektrickej energie a plynu bolo navrhnuté uvedené odberné 
miesto zrušiť. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie odberného miesta elektrickej energie a plynu 
v budove ZŠ, MŠ a školského bytu . 
Hlasovali za 4 poslanci   /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/ 
 
3. Starostka ďalej informovala ohľadom statického posúdenia mostov.  
 



4.Nakoľko spoločnosť FÚRA, s.r.o. Košice zistila, že niektoré domácnosti užívajú 240l 
odpadové nádoby, vyzvala obec o kontrolu smetných nádob a zaujala stanovisko k danému 
problému. Obec Oreské má uzavreté zmluvu so spoločnosťou FÚRA s.r.o. Košice na vývoz 
110l smetných nádob.  Obec Oreské sa riadi schváleným VZN č.6/2016 o nakladaní 
s komunálny odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oreské  a VZN 
č.4/2015 a jeho dodatkom č. 1/2016 ktoré nariaďujú pre obec Oreské 110l a 120l smetné 
nádoby.   Obecné zastupiteľstvo navrhuje zvolať majiteľov 240 l smetných nádob a nájsť 
spoločné riešenie problému . 
 
5. Poslankyňa Zalužická navrhla osadenie lavičky na detské ihrisko, poslanec Minkanič 
navrhol oplotenie detského ihriska a poslankyňa Mgr. Stričková navrhla obnovenie náteru 
detského ihriska. 
 Starostka obce  poslancov informovala, že lavička  na detské ihrisko je zakúpená 
a obnovenie náteru sa bude prevádzať v letnom období.  
Poslankyňa Mgr. Stričková ďalej navrhla aby sa pri s.č. 77 zrealizovalo verejné osvetlenie a 
vystúpila s podnetom od p. Petra Chorcholiča, ktorý má záujem o odkúpenie pozemku – 3 m 
od svojho oplotenia, nakoľko chce svoje oplotenie opravovať. Uvedený ústny podnet sa 
nestretol so zjavným súhlasom poslancov. 
 
17. Návrh na uznesenia predniesla  Mgr. Mária  Stričková, ktorý bol schválený. 
Hlasovali za 4 poslanci  /JUDr. Jana Cvoreňová,  Jozef Minkanič, Mgr. Mária Stričková, Lenka 
Zalužická/ 
 
 
 
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 

Zapísala : Darina Cvoreňová  ........................... 
 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Jana Cvoreňová    ........................ 
                                            Lenka Zalužická              ........................ 
 
 
 
                                                                                                Bc. Agnesa Stričková 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                   
 



 

 


