
Obecný úrad Oreské 
 

                                                             Z Á P I S N I C A                         
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 
25.09.2019 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 : Mgr. Anna Kosanová 
                                        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.  Výročná správa obce Oreské za rok 2018 

        5.  Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018 

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

        7.  Schválenie použitia rezervného fondu  

        8.  Návrh na úpravu rozpočtu 

        9.  Návrh na kúpu mulčovača 

      10.  Vyhodnotenie zájazdu – ZOO Košice  

      11.  Vyhodnotenie zájazdu – Sarospatak 

      12.  Žiadosť o dotáciu  

      13.  Rôzné 

      14. Návrh na uznesenie 

      15. 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. 
Poslankyňa JUDr. Olexíková navrhla doplniť   bod   „Návrh odmeny pre starostku obce 
a hlavnú kontrolórku obce. 
Starostka obce navrhla stiahnuť z rokovania bod  programu č. 6 a 7.  
Doplňujúci bod bol prijatý. 
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  
Mgr. Marta Tkáčová a Jozef Minkanič a za overovateľov boli určení JUDr. Jana Olexíková 
a Milan Kužma-Meľko. 
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 : 
Žiadosť o vyčistenie lesného dielca č.139 bola zaslaná  na Štátne lesy SR. Žiadosť bola 
prekonzultovaná s právnym zástupcom a pracovníkom lesného úradu.  
Ďalej oboznámila poslancov s tým, že hrádza pri rybníku bola vykosená, vysypaná 
a uzamknutá. Ak budú pretrvávať  problémy ďalej tak bude položená druhá vrstva zátarasy. 
Žijúcim vlastníkom pozemkov /záhrada pri ZŠ a MŠ/  boli zaslané listy v ktorých starostka 
oslovila s možnosťou predaja daných pozemkov v prospech obce. Vlastníci pozemkov sa už aj 
ozývajú a súhlasia s odpredajom.  
Výzvy na vyčistenie  zaburinených pozemkov boli zaslané vlastníkom.    
Výstavba chodníka na obecnom cintoríne pokračuje. Mostík za rod. domom s.č.144/Melník/ 
bol opravený a zároveň bol vybudovaný mostík na výstup z autobusu -autobusová čakáreń 
s.č. 144.  
Odkvapová rúra na spoločenskú miestnosť bude namontovaná. 
Terén v areály ŽŠ bo vyrovnaný a upravený.  
Pri rodinnom dome s.č. 153 bol osadený elektrický stĺp a verejné osvetlenie svieti. 
Kontrolu uznesení poslanci OZ zobrali na vedomie. Hlasovali 4 poslanci za 
/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
4. Výročná správa obce Oreské za rok 2018 bola zaslaná na vedomie všetkým poslancom OZ. 
Poslanci nemali žiadne výhrady k uvedenej výročnej správe a výročnú správu obce Oreské za 
rok 2018 zobrali na vedomie. Hlasovali 4 poslanci za/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová,  
Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
5.Starostka obce zaslala všetkým poslancom list audítora o vykonanom audite účtovníctva 
a účtovnej závierke za účtovné obdobie 2018.  Poslanci nemali žiadne námietky voči 
vykonanom audite. Audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné 
obdobie 2018 vzali na vedomie. Hlasovali 4 poslanci za/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, 
Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
6. Starostka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a č.2/2019.  
Poslanci OZ rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a č.2/2019 jednohlasne schválili. Hlasovali 4 
poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
7. Starostka obce navrhla zakúpiť mulčovač, ktorý je potrebný na mulčovanie areálu ZŠ 
a iných verejných priestranstiev. Návrh na kúpu mulčovača poslanci jednohlasne schválili. 
Hlasovali 4 poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič,  
Milan Kužma - Meľko/. 
 
8. Starostka obce vyhodnotila zájazd do ZOO-Košice, ktorý sa konal 13.07.2019. Celkové 
náklady boli 322,74 €. Poslanci vyhodnotenie zájazdu zobrali na vedomie.  



Hlasovali 4 poslanci za/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - 
Meľko/. 
9. Starostka obce vyhodnotila zájazd do Sarospataku. Celkové náklady boli 230,00 €. 
Poslanci vyhodnotenie zájazdu zobrali na vedomie.  
Hlasovali 4 poslanci za/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - 
Meľko/. 
 
10. Na Obec Oreské bola doručená žiadosť o poskytnutie  dotácie z rozpočtu obce pre 
rímskokatolícku cirkev, farnosť  Staré, filiálka Oreské na „Rekonštrukciu sakristie 
v rímskokatolíckom chráme sv. Jozefa robotníka v Oreskom.  Hlavná kontrolórka oboznámila  
poslancov  s podmienkami o poskytnutí dotácií.  Obecné zastupiteľstvo schválili dotáciu vo 
výške 1000 € pre rímskokatolícku cirkev, farnosť  Staré, filiálka Oreské na „Rekonštrukciu 
sakristie v rímskokatolíckom chráme sv. Jozefa robotníka v Oreskom. Dotácia bude 
poskytnutá na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Oreské. Za 
poskytnutie dotácie vo výške 1000 €  hlasovali 4 poslanci za/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, 
Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
11. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Oreské . Obecné zastupiteľstvo schválilo 
odmenu za rok 2019 pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 120 €. Za odmenu vo výške 120€ 
hlasovali 4 poslanci za/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - 
Meľko/. 
12. Návrh odmeny pre starostku obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu za rok 2019 
pre starostku obce vo výške 30% z mesačného platu. Odmena bude vyplatená jednorázovo. 
Za vyplatenie odmeny vo výške 30% z mesačného platu hlasovali  4 poslanci za 
/JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
13. Starostka obce navrhla odmenu pre poslancov OZ  za splnenie konkretných úloh  
/ čistenie areálu ZŠ a MŠ/  vo výške 150 €  pre každého poslanca. Za vyplatenie odmien vo 
výške 150 E pre každého poslanca hlasovali  4 poslanci za /JUDr. Olexíková, Mgr. Tkáčová, 
Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
14. Nakoľko sa blíži Mikuláš poslanci navrhli usporiadať pre detí obce mikulášsku oslavu. Za 
usporiadanie spoločenskej  akcie „Mikuláš 2019“ hlasovali  4 poslanci za /JUDr. Olexíková, 
Mgr. Tkáčová, Jozef Minkanič, Milan Kužma - Meľko/. 
 
Návrh uznesení. 
Návrh uznesení predniesla poslankyňa Mgr. Marta Tkáčová,  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: JUDr. Jana Olexíková ................................... 
                                           Milan Kužma – Meľko ..................................  
                                                                                                                               Bc. Agnesa Stričková 
                                                                                                                                      starostka obce    



 
 

 
                                           
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


