
 
                                                             Z Á P I S N I C A                         
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

24.09.2018 v miestnosti obecného úradu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

      Prítomní :  

Bc. Agnesa Stričková –  starostka obce 

Poslanci OZ :  JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni,  Lenka     
                         Zalužická 

      Neprítomná: Mgr. Mária Stričková  
 

      Predsedajúca oznámila, 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 uznesenia 

 4.Výročná správa obce Oreské za rok 2017 

 5. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017 

 6. Návrh na úpravu rozpočtu 

 7. Zhodnotenie volebného obdobia 

 8. Odovzdanie plakiet obce Oreské  

 9. Príprava ustanovujúceho zasadnutia  

10. Rôzné 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

 
2. Za zapisovateľku  bola určená Darina Cvoreňová. 

Návrhová komisia : JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič,   

Overovatelia zápisnice : Lenka Zalužická, Ing. Pavol Sentiváni 

Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali 4 poslanci za 

/JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 

3. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení predniesla starostka obce: 

-zatiaľ nevybavená petícia podaná občanmi obce Ján Hutník, Štefan Vojtko, Ján Blach 

ohľadom hladiny rybníka / v riešení/ 

-boli objednané 3ks VOK , ktoré by mali byť dovezené 26.09.2018 

-verejné osvetlenie a rozhlas opravený 

-zriadené nové verejné svetlo pri stavebnom pozemku Matúša Zalužického 

-dokončená pokladky dlažby pred spoločenskou miestnosťou 

-vypratané kamene pri ZŠ 

-zakúpené 2ks lavičiek /1ks na cintorín, 1ks  na detské ihrisko/ 

 



Kontrolu uznesenia vzali poslanci OZ na vedomie.   

 

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/ 
 

4. Výročná správa obce Oreské r.2017. 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu vypracovanú výročnú správu za r. 2017. 

Výročnú správu obce Oreské r. 2017 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.  

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

5. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017. 

JUDr. Jana Olexíková prečítala list audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Oreské. Audit 

vykonala Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. Certifikovaný audítor . 

Obecné zastupiteľstvo vzalo audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za 

účtovné obdobie r. 2017 na vedomie. 

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

6. Návrh na úpravu rozpočtu. 

Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní plnenia rozpočtu za obdobie január – august 2018 

schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 24.09.2018. 

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

7. Zhodnotenie volebného obdobia. 

Starostka obce zhodnotila volebné obdobie 2014-2018. 

Boli uskutočnené tieto práce: 

- Spoločenská miestnosť: stavebné a rekonštrukčné práce- maľovanie, vybavenie kuchyne, 

výmena sociálnych zariadení a  výmena dlažby pred spoločenskou miestnosťou a potravinami 

/schody/ , prístupový nadjazd pre vozíčkarov/nový/, zábradlie pred SM  

- Cintorín: vybudovanie nového oplotenia, doplnené oplotenie od susednej parcely, 

vybudovanie chodníka 

- Vybudovanie záchytného kanálu za rod.domom s.č.75. 

- Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ 

- Vyčistenie obecného potoka 

- Vývoz VOK : 12x za volebné obdobie 

Kultúrna oblasť: 4x Deň matiek, 2x Silvester, 3x detský karneval, 4x MDD-juniáles, 

dobavenie, že všetky autobusy zachádzajú k zástavke č.87, Vydávanie Novín pod Bukovinou, 

aktualizácia web stránky, spracovanie kroniky. 

 

Boli poskytnuté dotácie: 1x pre rímskokatolícku cirkev, 2x pre gréckokatolícku cirkev. 

V priebehu volebného obdobia obecné zastupiteľstvo zasadalo 24x. 

 

8. Odovzdanie plakiet obce Oreské. 

Starostka obce poďakovala poslancom obecného úradu za veľmi dobrú spoluprácu  odovzdala 

každému poslancovi  plaketu obce Oreské – volebné obdobie 2014-2018 s finančnou 

odmenou 450 € pre každého poslanca. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú 

odmenu vo výške 450 € a odovzdanie plakety obec Oreské pre každého poslanca.    



Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

9. Príprava ustanovujúceho zastupiteľstva.  

Starostka obce informovala poslancov o programe  ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva   a zároveň pozvala poslancov na ustanovujúce zasadnutie OZ. Prípravu 

ustanovujúceho zasadnutia obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

10.Rôzné. 

Poslanec Ing. Pavol Sentiváni vystúpil a zhodnotil činnosť obecného zastupiteľstva za 

volebné obdobie 2014 – 2018. Funkčné obdobie hodnotil ako neuspokojivé nakoľko neprešli 

body, ktoré navrhoval, a to: 

- aby rybník prešiel pod správu obce   

- vyčistenie okolia rybníka  

- čistenie obecných pozemkov ktoré prenajíma Agro družstvo Staré 

- vrátenie obecných pozemkov súkromným vlastníkom 

- prevziať verejný vodovod pod správu obce 

- spaľovanie komunálneho odpadu 

- využívanie obecných parkovísk 

- zaburinené pozemky v intraviláne obce 

- vysporiadanie pozemkov pod budovou ZŠ a MŠ a pod budovou OcÚ 

- túlavé psy po obcí 

- vypúšťanie močovky  

- zateplenie spoločenskej miestnosti a odvodnenie pivnice pod spoločenskou miestnosťou 

Poďakoval prítomným poslancom za spoluprácu a ospravedlnil sa za kritiku  ak niekedy bolo 

niečo zle. 

    Starostka obce predložila poslancom už pripravený list, ktorý bude zaslaný vlastníkom 

zaburinených pozemkov v ktorom žiada okamžité vyčistenie pozemkov.  

Ďalej informovala , že verejný vodovod bol do r. 2003 pod správou VVS š.p. a od r. 2003 

v rámci transformácie  prešiel pod správu VVS a.s.  s účasťou miest a obcí.  

 

Poslankyňa JUDr. Jana Olexíková navrhla osadiť 2ks parkové lavičky pred spoločenskú 

miestnosť. 

 

Starostka obce navrhla schváliť použitie rezervného fondu na dobudovanie chodníka na 

cintoríne a rekonštrukciu fasády na budove spoločenskej miestnosti. Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne schválilo použitie rezervného fondu na dobudovanie chodníka na cintoríne 

a rekonštrukciu fasády na budove spoločenskej miestnosti. 

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

Poslanec Ing. Sentiváni navrhol navýšenie mesačného platu starostke obce o ďalších 30%  

/spolu 60%/.  

Návrh bol jednohlasne schválený.  

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

 



 

 

 

Starostka obce predložila obci žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 

v počte 27 dní v prípade že nebude starostka obce zvolená do funkcie starostky obce vo 

voľbách 10.11.2018. 
 

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 

 

Starostka obce navrhla zakúpenie ornátu do domu smútku. Nakoľko ornát, ktorý sa teraz 

používa je starý. 

Poslanci jednohlasne schválili zakúpenie ornátu, ktorý bude slúžiť v dome smútku pri 

pohrebných obradoch.    
 

Hlasovali 4 poslanci za  /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka 

Zalužická/. 
 

 

14. Návrh na uznesenie predniesla JUDr. Jana Olexíková, ktorý bol jednohlasne schválený. 
Hlasovali za /JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/  

 

       V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Zapísala : Darina Cvoreňová  ........................... 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Pavol Sentiváni            ........................ 

 

                                         Lenka Zalužická                  ........................ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Bc. Agnesa Stričková 

                                                                                        starostka obce      
 

 

 

 

 

 

 

 



 


