
         
        

                                                             Z Á P I S N I C A                         
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 
07.04.2016 v miestnosti obecného úradu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       
      Prítomní :  

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

      
      Ostatná prítomná :  Darina Cvoreňová, 
  
      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 5 poslanci.  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 uznesení  
        4.  Schválenie návrhu VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území    
                obce Oreské 
        5.  Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o spôsobe náhradného  zásobovania vodou,   
                odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oreské 
        6.  Schválenie návrhu VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území   
                obce Oreské    
        7.  Schválenie návrhu VZN č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám  
        8.  Správa hlavného kontrolóra obce Oreské za rok 2015 
        9.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015    
      10.  Záverečný účet  Obce Oreské a rozpočtové hospodárenie za rok 2015  
      11.  Schválenie nezávislého audítora 
      12.  Schválenie návrhu zápisu do kroniky za rok 2015 a návrh na zmenu kronikára 
      13.  Návrh na prehodnotenie novín „ Pod Bukovinou“   
      14.   Príprava spoločenskej akcie „Deň matiek“ 
      15.  Diskusia 
      16.  Návrh uznesení   
      17.  Záver 
 
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce  
Bc. Agnesa Stričková. Prítomných oboznámila s programom a zároveň ich vyzvala k 
doplňujúcim návrhom. Poslanec Ing. Pavol Sentiváni, mal 3 doplňujúce návrhy:  
bod č. 15 – Návrh ohľadom vyťaženia a financovania obecných komunikácii   
bod č. 16 - Návrh ohľadom obecného vodovodu 



bod č. 17 – Návrh na poskytnutie finančného príspevku na rehabilitáciu pre maloletú Lauru 
Baranovú, Oreské 19   
Starostka obce mala tiež 3 doplňujúce návrhy: 
bod  č. 18 - Oprava uznesenia ohľadom platu starostky 
bod  č. 19 - Poverenie starostky na jednanie a podpísanie zmlúv o výkup pozemkov 
bod  č. 20 - Žiadosť Ig. Popríka o schválenie dodatku k zmluve o správe a podpore web strány 
zo dňa 11.02.2011.    
Za upravený program hlasovali 5 poslanci za / Mgr. Mária  Ciganocová,  JUDr. Jana 
Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
2. Za zapisovateľku  bola určená Darina Cvoreňová. 
Návrhová komisia : Lenka Zalužická, Ing. Pavol Sentiváni,  
Overovatelia zápisnice : JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič.  
Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali 5 poslanci za 
 / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jna Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, 
Lenka Zalužická/.  
 
3. Kontrola uznesení 
Starostka obce informovala o ukončení súdneho sporu Obec Oreské / Mgr. Marta Tkáčová/, 
ďalej boli poslanci oboznámení s čistením krajníc  pri štátnej ceste rázc. Oreské – Oreské, o 
výrube stromu /lipa/ na obecnom cintoríne, o projekte eustream, výrub topoľov – rybník.     
Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia na vedomie. 
 
4. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  na schválenie návrh VZN č. 1/2016 
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Oreské. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území obce Oreské. 
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/. Návrh VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 
území obce Oreské je priložený ako dodatok pri zápisnici.  
 

5. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  na schválenie návrh VZN č. 2/2016  
o spôsobe náhradného  zásobovania vodou, odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území obce Oreské. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh VZN č. 2/2016 o spôsobe náhradného  
zásobovania vodou, odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 
obce Oreské. 
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/. Návrh VZN č. 2/2016 o spôsobe náhradného  zásobovania 
vodou, odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Odeské je 
priložený ako dodatok pri zápisnici.  
.  
6. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  na schválenie návrh VZN č. 3/2016  
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské.    
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh VZN č. 3/2016 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské.  
 .    



Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Lenka 
Zalužická, zdržal sa hlasovania: Ing. Pavol Sentiváni/. Návrh VZN č. 3/2016 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské je priložený ako dodatok pri zápisnici.  
 
7. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  na schválenie návrh VZN č. 4/2016  
o slobodnom prístupe k informáciám. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh VZN č. 4/2016 o slobodnom prístupe k 
informáciám.  
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/. Návrh VZN č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám je 
priložený ako dodatok pri zápisnici.  
 
8. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra obce 
Oreské za rok 2015.  
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Oreské za rok 
2015.  
 
9. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu za rok 2015. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu za rok 2015. 
 
10. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  na schválenie návrh Záverečného 
účtu  Obce Oreské a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo  návrh    Záverečného  účtu    obce  Oreské  a  celoročné 

hospodárenie  bez  výhrad  a  schválilo  použitie  prebytku  rozpočtového  hospodárenia  na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 9095,37 Eur. 

Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/. Návrh Záverečného účtu  Obce Oreské a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2015 je priložený ako dodatok pri zápisnici.  
 
11. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na  schválenie  nezávislého 
audítora Ing. Ladiča   na vyhodnotenie auditu účtovnej uzávierky za rok 2015. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Ing.  Ladiča,  ako  nezávislého  audítora  na  vyhodnotenie 
auditu účtovnej uzávierky za rok 2015. 
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
12. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  návrh na schválenie zápisu do kroniky 
za rok 2015 a návrh na zmenu kronikára. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do kroniky za rok 2015 a za kronikárku Obce Oreské p. 
Máriu Melkovú .  
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/. Návrh zápisov do kroniky je priložený ako dodatok pri zápisnici. 
 



 
13. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na prehodnotenie novín „ Pod 
Bukovinou“  z čiernobielej tlače na farebnú tlač.  
Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh aby sa noviny „Pod Bukovinou „ tlačili farebne.   
Hlasovali za čiernobielu tlač  / Jozef Minkanič, Ing. Pavol Sentiváni, Lenka Zalužická/, za 
farebnú tlač /Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová /.  
 
14. Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na usporiadanie spoločenskej 
akcie „Deň matiek“ na 15.05.2016. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo spoločenskú akciu „Deň matiek 2016“ na 15.05.2016. 
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
15. Návrh poslanca Ing. Pavla Sentivániho ohľadom vyťaženia a financovania obecných 
komunikácii.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo zvolať      jednanie  všetkých  dotknutých  subjektov,  ktoré 
využívajú miestne komunikácie a doporučuje zabezpečiť náhodné váženie aut prechádzajúce 
cez miestne  komunikácie.  
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
16. Návrh poslanca Ing. Sentivániho ohľadom obecného vodovodu. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zvolanie  spoločného  jednania  s VVS  a.s.  Michalovce 
ohľadom obecného vodovodu.  
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
17. Návrh poslanca Ing. Sentivániho na poskytnutie finančného príspevku na rehabilitáciu pre 
maloletú Lauru Baranovú, Oreské 19   
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok  na  rehabilitáciu  pre maloletú  Lauru  Baranovú, 
Oreské 15  v sume 500 Eur. 
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
18. Návrh starostky - oprava uznesenia ohľadom platu starostky. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo oprava uznesenia ohľadom platu starostky – správne má byť:  
V súlade  so  zákonom  č. 253/1994  Z.z. o právnom postavení  a platných pomerov  starostov 
obcí  a primátorov  miest  v znení  neskorších  predpisov  s účinnosťou  od  01.01.2016    plat 
starostu obce Oreské Agnese Stričkovej vo výške 1,49 násobku priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve  vyčíslenej  štatistickým úradom  za predchádzajúci    kalendárny  rok  /vyčíslená 
výška za rok 2015 v sume 883,00 Eur/ zaokrúhlený na celé euro nahor.  
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
 
 
 
 



 
19. Návrh starostky - poverenie starostky na jednanie a podpísanie zmlúv o výkup pozemkov. 
Obecné zastupiteľstvo poveruje  starostku  obce  na  vysporiadanie  vlastníctva  k  pozemkom 
zastavaných Základnou školou a Materskou školou a k podpísaniu   zmluvy k   vysporiadaniu 
pozemkov zastavaných Základnou školou a Materskou školou. 
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
20. Návrh starostky- žiadosť Ig. Popríka o schválenie dodatku k zmluve o správe a podpore 
web stránky zo dňa 11.02.2011.    
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  schvaľuje žiadosť  Ing.  Jána  Poprika  o  dodatok 
k zmluve o správe a podpore web stránky Obce Oreské   zo dňa 11.02.2011“     na sumu 
20.00 Eur mesačne od 01.04.2016. 
 
21. Diskusia:  
Ing. Pavol Sentiváni upozornil na voľný pohyb psov po obci. Navrhol vyzvať majiteľa psa 
listom o nápravu a v krajnom prípade uložiť blokovú pokutu. 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou firmy FURA a.s., ktorá upozornila 
obec, že pri vývoze sa zistilo, že občania vlastnia 240 l. Zmluva s obcou je podpísaná na 
vývoz 110l odpadových nádob. Firma Fúra a.s. žiada obec o nápravu.   
JUDr. Cvoreňová sa pýtala na osadenie hlavnej brány na obecný cintorín, nakoľko mala 
dotazy od viacerých občanov. 
Starostka obce navrhla usporiadať oslavu MDD. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. 
 
22. Návrh na uznesenia predniesla  poslankyňa p. Lenka Zalužická  ktorý bol jednohlasne 
scschválený. 
Hlasovali za / Mgr. Mária  Ciganocová, JUDr. Jana Cvoreňová, Jozef Minkanič, Ing. Pavol 
Sentiváni, Lenka Zalužická/.  
 
       V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
Zapísala : Darina Cvoreňová  ........................... 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Jana Cvoreňová            ........................ 
                                                  Jozef Minkanič             ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Bc. Agnesa Stričková 
                                                                                        starostka obce       
                                                                                         


