
Obecný úrad Oreské 
 

                                                             Z Á P I S N I C A                         
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 
03.06.2020 v miestnosti obecného úradu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

      Mgr. Marta Tkáčová 
      Neprítomní : 0 
      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 3 poslanci.  Zasadnutie OZ je v zmysle 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.  Investičné akcie 

        5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

        6.  Schválenie záverečnému účtu za rok 2019 

        7.  Schválenie výšky rezervného fondu 

        8.  Schválenie použitia rezervného fondu  

        9.  Výročná správa obce Oreské za rok 2019  

      10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020   

      11.  Aktualizácia povodňového plánu záchranných prác obce Oreské 

      12.  Návrh na schválenie nezávislého audítora na vyhodnotenie auditu účtovnej závierky  

             za rok 2019  

      13.  Návrh na usporiadanie spoločenskej akcie „MDD 2020„ 

      14.  Rôzne       

      15.  Návrh uznesenia 

      16.  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. Nikto z poslancov nemal doplňujúci 

bod.  

Za program hlasovali  : 3 poslanci za / Jozef Minkanič, JUDr. Jana Olexíková,  
Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
 
2. Za zapisovateľku zápisnice bola určená Darina Cvoreňová.  
Návrhová komisia : Mgr. Marta Tkáčová, Jozef Minkanič,   
Overovatelia zápisnice : JUDr. Jana Olexíková, Jozef Minkanič 

Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali 3 poslanci za 

/Jozef Minkanič, JUDr. Jana Olexíková, Mgr. Marta Tkáčová/.  

 
3. Starostka obce predniesla kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia (zmluva na 
zber šatstva je podpísaná, spoločenská akcia Deň matiek sa neuskutočnila pre koronavírus, 
facebookova stránka doposiaľ nebola zriadená- zaradiť do programu na nasledujúce OZ. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení na vedomie. 
Hlasovali : 3 za / Jozef Minkanič, JUDr. Jana Olexíková, Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
4. Starostka obce oboznámila poslancov s prípravou investičných akcií: 
- prístavba sociálneho zariadenia k budove spoločenskej miestnosti zo zadnej strany.  Podľa 
projektu je hodnota prístavby 10 000 € bez DPH. Potrebné je urobiť verejné obstarávanie.  
- rekonštrukcia priestorov za domom smútku, 
- výstavby chodníka k domu smútku, 
- oprava fasády na budove spoločenskej miestnosti.    
Poslanec Ján Béreš došiel na zasadnutie  17,45 hod. a poslanec Milan Kužma-Meľko  
17,50 hod. Poslanec Béreš navrhol aby prístupová cesta k domu smútku bola vyložená 
dlažbou a nie navrhovaným štrkom. Starostka  sa vyjadrila, že ak v zime bude poľadovica 
bude problém s prístupom k domu smútku. Po rozprave poslanci schválili, aby prístupová 
cesta k domu smútku a okolie boli vyložené dlažbou.    
Za navrhnuté investičné akcie hlasovali  5 poslanci za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, 
Jozef Minkanič, JUDr. Jana Olexíková, Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
5.  Hlavná kontrolórka obce Mgr. Kosanová predložila „Stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu za rok 2019“. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019“. 
Hlasovali  5 poslanci za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič,  
JUDr. Jana Olexíková, Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
6. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu „Záverečný účet za rok 2019“.  
V návrhu záverečného účtu bol upravený bod č. 9 „obec neposkytla dotáciu“ zmeniť na 
„Obec Oreské poskytla dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 1000 €“. Dotácia bola 
vyúčtovaná do 31.12.2019. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo „Záverečný účet obce Oreské za rok 2019“ a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič, 
JUDr. Jana Olexíková, Mgr. Marta Tkáčová/.   



 
7. Schválenie výšky rezervného fondu.  
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
42 309,35 €  a to z prebytku hospodárenia  v sume 27 025,60 € a zo zostatku finančných 
operácií v sume 15 283,75 €.  Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef 
Minkanič,JUDr. Jana Olexíková, Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
8. Starostka obce predložila návrh na  schválenie použitia rezervného fondu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na dobudovanie chodníka na 
cintoríne, prístavbu sociálneho zariadenia pri spoločenskej miestnosti na opravu fasády na 
budove spoločenskej miestnosti v celkovej sume 50 000 €. 
Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič,JUDr. Jana Olexíková,  
Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
9. Starostka obce predložila poslancom výročnú správu obce Oreské za rok 2019.  
Poslanci OZ výročnú správu obce Oreské za rok 2019 zobrali na vedomie.  
Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič,JUDr. Jana Olexíková,  
Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
10. Hlavná kontrolórka Mgr. Kosanová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020“  a poverilo 
hlavnú kontrolórku obce Oreské vykonaním kontrol v súlade s predpokladaným schváleným 
plánom.  
Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič,JUDr. Jana Olexíková,  
Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
11. Starostka predložila poslancom „Aktualizáciu povodňového plánu záchranných prác obce 
Oreské“. Poslanec p. Béreš navrhol osloviť Ago družstvo Staré, aby úsek od mlyna ku 
križovatke kde obhospodarujú poľnohospodársku pôdu od hlavnej cesty zatrávnili, nakoľko 
sa pri veľkých dažďoch voda vylieva na cestu. Tým vymýva cestu a ohrozuje bezpečnosť 
cestnej premávky. Po prerokovaní  poslanci „Aktualizáciu povodňového plánu záchranných 
prác obce Oreské“ zobrali na vedomie. 
Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič,JUDr. Jana Olexíková,  
Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
12. Starostka obce oboznámila poslancov, že tak ako každý rok tak aj za rok 2019 je potrebné 
urobiť audit účtovnej závierky.   Informovala poslancov, že posledný audit vykonávala Ing. 
Slávka Molčanyová, PhD. Preto navrhla aby Ing. Slávka Molčanyová, PhD vykonala audit 
účtovnej závierky za rok 2019, s čím poslanci súhlasili.   
Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič,JUDr. Jana Olexíková,  
Mgr. Marta Tkáčová/.   
 
13. Starostka dala návrh na usporiadanie spoločenskej akcie „MDD 2020“.  
Nakoľko neskončila epidémia COVID – 19 poslanci neschválili usporiadať spoločenskú akciu 
MDD 2020.  
Hlasovali : 5 za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič, JUDr. Jana Olexíková,  
Mgr. Marta Tkáčová/.   



 
14. Rôzné. 
Starostka obce navrhla usporiadať zájazd do Maďarska na kúpalisko. 
Poslanec Béreš navrhol osadenie turistickej tabule v oddychovej zóne pri obecnom úrade.  
 
 
13. Návrh uznesení. 
Návrh uznesení predniesla poslankyňa Mgr. Marta Tkáčová  ktorý bol jednohlasne schválený. 
Hlasovali : 5 poslanci za /Ján Béreš,  Milan Kužma Meľko, Jozef Minkanič, 
JUDr. Jana Olexíková, Mgr. Marta Tkáčová/. 
 
 
 
       V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 

Zapísala : Darina Cvoreňová  ........................... 
 
 
Overovatelia zápisnice:    JUDr. Jana Olexíková     ........................ 
                                          Jozef Minkanič                ........................        
 
 
 


