
                                                              Z Á P I S N I C A                         

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 

15.06.2022 v miestnosti Obecného úradu 

 

 

Prítomní :  

Bc. Agnesa Stričková –  starostka obce 

Poslanci OZ : Milan Kužma- Meľko, Jozef Minkanič,  Mgr. Marta Tkáčová                                                  

Neprítomní :  Ján Béreš, JUDr. Jana Olexíková                        

Ostatní prítomní: Darina Cvoreňová, Mgr. Anna Kosanová 

 

    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 3 poslanci. Starostka ospravedlnila poslanca Jána Béreša a JUDr. Janu 

Olexíkovú z dôvodu pracovnej neschopnosti. 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.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

        5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021  

        6.  Záverečný účet Obce Oreské za rok 2021 

        7.  Schválenie výšky rezervného fondu 

        8.  Schválenie použitia rezervného fondu  

        9.  Výročná správa Obce Oreské za rok 2021 

      10.  Vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Deň matiek  2022“ 

      11.  Vyúčtovanie spoločenskej akcie „Stavanie mája“   

      12.  Zájazd do ZOO Košice     

      13.  Žiadosť o dotáciu 

      14.  Investičné akcie 

      15.  Návrh rámcovej zmluvy 

      16.  Rozpočtové opatrenie č. 1   

      15.  Rôzne  

      16.  Návrh uznesenia 

      17.  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. Poslankyňa Mgr. Tkáčová mala dva doplňujúce body: Zájazd o Maďarska - 

Sarospatak a Zájazd do Poľska, poslanec Kužma -Meľko mal jeden doplňujúci bod – zakúpenie 

nerezového stola do kuchyne spoločenskej miestnosti.  

Uvedený program bol prijatý.  

Za program hlasovali všetci prítomní poslanci. 



2. Za zapisovateľa  bola určená: Darina Cvoreňová. 

Návrhová komisia : Jozef Minkanič, Mgr. Marta Tkáčová 

Overovatelia zápisnice : Mgr. Marta Tkáčová, Milan Kužma-Meľko  

Za zapisovateľku, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice  hlasovali všetci prítomní 

poslanci.   

 

3. Kontrola uznesení 

Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo o oprave hrošíka na detskom ihrisku, 

o osadení kamery na detskom ihrisku pre pretrvajúce problémy, o realizácii optického kábla 

v obci – v lome dokončený, majú sa dohodnúť s montážou na greckokat. chráme.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia na vedomie.  

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na II. polrok 2022, ktorý bol poslancom doručený v dostatočnom časovom predstihu 

pred zasadnutím zastupiteľstva. Po rozprave obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 a poverilo hlavného kontrolóra vykonaním 

kontrol v súlade so schváleným plánom  kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.  Za návrh  

hlasovali všetci prítomní poslanci. /Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice/. 

5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021  

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2021, ktoré bolo  poslancom doručené v dostatočnom časovom 

predstihu pred zasadnutím zastupiteľstva. Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2021 na vedomie. /Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu za rok 2021 tvorí prílohu tejto zápisnice/.Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

6.  Záverečný účet Obce Oreské za rok 2021 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet  Obce Oreské za rok 2021, 

ktorý bol  poslancom doručený v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím 

zastupiteľstva. Po rozprave schválili poslanci Záverečný účet za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. /Záverečný účet Obce Oreské za rok 2021  tvorí prílohu tejto 

zápisnice/. Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

7. Schválenie výšky rezervného fondu 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie výšky rezervného 

fondu za rok 2021 v sume 32 460,22 EUR zo zostatku finančných operácii. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo výšku rezervného fondu za rok 2021.  

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

 

 



8. Schválenie použitia rezervného fondu 

Starostka obce informovala o plánovaných investičných akciách. Na základe informácii  

obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na rekonštrukciu časti miestnych 

komunikácii a spevnenie plochy za spoločenskou miestnosťou v sume 45 000 Eur.                                                     

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

9.  Výročná správa Obce Oreské za rok 2021 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Výročnú správu Obce Oreské za rok 2021, 

ktorá bola poslancom doručená v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím 

zastupiteľstva. Po rozprave obecné zastupiteľstvo zobralo uvedenú Výročnú správu Obce 

Oreské za rok 2021 na vedomie. / Výročná správa Obce Oreské za rok 2021tvorí prílohu tejto 

zápisnice/. 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

10. Vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Deň matiek  2022“ 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Deň 

matiek  2022“, ktorú vyhodnotila ako úspešnú napriek slabšej účasti matiek. Celková suma  

nákladov na uvedenú akciu bola 1617,22 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

informáciu o usporiadaní a vyúčtovaní  spoločenskej akcie  „Deň matiek  2022“. 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

11. Vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Stavanie mája 2022“ 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie spoločenskej akcie  „Stavanie 

mája 2022“, ktorú vyhodnotila ako úspešnú. Celková suma nákladov na uvedenú akciu bola 

434,16 Eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o usporiadaní a vyúčtovaní  

spoločenskej akcie „Stavanie mája 2022“. 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

12. Zájazd do ZOO Košice.  

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na uskutočnenie zájazdu do ZOO 

Košice. Obecné zastupiteľstvo schválilo zájazd pre detí do ZOO Košice. 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

13. Žiadosť o dotáciu. 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že dňa 16.05.2022 bola na tunajší úrad 

doručená žiadosť Greckokatolíckej cirkvi, farnosť Zbudza-Oreské o dotáciu z rozpočtu obce na 

všeobecne prospešné služby spojené s rozvojom a ochranou duchovných hodnôt občanov obce 

na sumu 3000,00 Eur. Hlavná kontrolórka oznámila obecnému zastupiteľstvu, že na takú malú 

obec je 3000 Eur vysoká suma. Po dlhšej rozprave obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť 

o dotáciu z rozpočtu obce v sume 3000,00 Eur.   

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

 

 



  

14. Investične akcie 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o priebehu príprav ohľadom rekonštrukcie 

miestnych komunikácii, realizácii geometrického plánu, projektovej dokumentácie, o stave 

riešenia pozemkov pod miestnou komunikáciou od s.č. 76 po s.č. 77 včt. Slovenského 

pozemkového fondu. 

Po rozprave poslanci schválili odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou od s.č. 76 po 

s.č. 77 t.j. týchto pozemkov 

 

a/ Odkúpenie pozemku registra KN - C p. č. 773/14, zastavaná plocha o výmere 20 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1195, k. ú. Oreské, okres 

Michalovce, ktorého vlastníkom je Matúš Zalužický, trvale bytom Oreské 61. Na základe 

geometrického plánu číslo 34834001-4/2022 zo dňa 31.03.2022  overeného Okresným úradom, 

katastrálnym odborom dňa 16.05.2022 pod číslom G1-205/22 bola vytvorená podľa registra C-

KN parcela číslo 773/14 o výmere 20 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 349/1 o výmere 

184 m2. Odkúpenie pozemku je z dôvodu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

rekonštrukcia miestnej komunikácie za cenu 1,30 €/m2 , teda za celkovú sumu 26,00 €. Na 

pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

 

b/ Odkúpenie pozemku registra C- KN p. č. 774/8, zastavaná plocha o výmere 27,25 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1076, k. ú. Oreské, okres 

Michalovce, ktorého vlastníkom je Cyril Borko, trvale bytom Oreské 104. Na základe 

geometrického plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 20.04.2022  overeného Okresným úradom, 

katastrálnym odborom dňa 17.05.2022 pod číslom G1-236/22 bola vytvorená podľa registra C-

KN parcela číslo 774/8 o výmere 109 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 416/1 o výmere 

865 m2. Odkúpenie pozemku je z dôvodu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

rekonštrukcia miestnej komunikácie za cenu 1,30 €/m2 , teda za celkovú sumu 35,42 €. Na 

pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

   

 c/ Odkúpenie pozemku registra C- KN p. č. 774/8, zastavaná plocha o výmere 40,87 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1076, k. ú. Oreské, okres 

Michalovce a pozemku registra C- KN p. č. 774/10, zastavaná plocha o výmere 8,75 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1053, k. ú. Oreské,  

ktorého vlastníkom je  Viliam Borko, trvale bytom Oreské 104. Na základe geometrického 

plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 20.04.2022  overeného Okresným úradom, katastrálnym 

odborom dňa 17.05.2022 pod číslom G1-236/22 bola vytvorená podľa registra C-KN parcela 

číslo 774/8 o výmere 109 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 416/1 o výmere 865 m2 a 

parcela číslo 774/10 o výmere 14 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 418/1 o výmere 

283 m2. Odkúpenie pozemkov je z dôvodu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

rekonštrukcia miestnej komunikácie za cenu 1,30 €/m2 , teda za celkovú sumu 99,93 €. Na 

pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

 

d/ Odkúpenie pozemku registra C- KN p. č. 774/8, zastavaná plocha o výmere 13,62 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1076, k. ú. Oreské, okres 



Michalovce, ktorého vlastníčkou je Ing.Havrilčáková Jana, trvale bytom Sv. Bystríka 2/149, 

Žilina-Vlčince I. Na základe geometrického plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 20.04.2022  

overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 17.05.2022 pod číslom G1-236/22 

bola vytvorená podľa registra C-KN parcela číslo 774/8 o výmere 109 m2, ktorá bola odčlenená 

z parcely KN-E 416/1 o výmere 865 m2. Odkúpenie pozemku je z dôvodu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov rekonštrukcia miestnej komunikácie za cenu 1,30 €/m2 , teda za 

celkovú sumu 17,70 €. Na pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

 

e/ Odkúpenie pozemku registra C- KN p. č. 774/8, zastavaná plocha o výmere 13,62 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1076, k. ú. Oreské, okres 

Michalovce, ktorého vlastníčkou je Danka Horňaková, trvale bytom Užhorodská 35, 

Michalovce.  Na základe geometrického plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 20.04.2022  

overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 17.05.2022 pod číslom G1-236/22 

bola vytvorená podľa registra C-KN parcela číslo 774/8 o výmere 109 m2, ktorá bola odčlenená 

z parcely KN-E 416/1 o výmere 865 m2. Odkúpenie pozemku je z dôvodu vysporiadania 

majetkovoprávnych vzťahov rekonštrukcia miestnej komunikácie za cenu 1,30 €/m2 , teda za 

celkovú sumu 17,70 €. Na pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

 

f/ Odkúpenie pozemku registra C- KN p. č. 774/8, zastavaná plocha o výmere 13,62 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1076, k. ú. Oreské, okres 

Michalovce a pozemku registra C- KN p. č. 774/10, zastavaná plocha o výmere 3,5 m2 , ktorý 

je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1053, k. ú. Oreské,  

ktorého vlastníčkou je Agnesa Stričková, trvale bytom Oreské 125.  Na základe geometrického 

plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 20.04.2022  overeného Okresným úradom, katastrálnym 

odborom dňa 17.05.2022 pod číslom G1-236/22 bola vytvorená podľa registra C-KN parcela 

číslo 774/8 o výmere 109 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 416/1 o výmere 865 m2 a 

parcela číslo 774/10 o výmere 14 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 418/1 o výmere 

283 m2. Odkúpenie pozemkov je z dôvodu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov 

rekonštrukcia miestnej komunikácie za cenu 1,30 €/m2 , teda za celkovú sumu 22,25 €. Na 

pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

 

g/ obecné zastupiteľstvo splnomocilo starostku obce podpísaním zmlúv ohľadom odkúpenia 

vyššie uvedených nehnuteľnosti. 

 

h/ obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom   

      majetkoprávneho vysporiadania pozemkov: 

- Delimitáciu pozemku registra C- KN p. č. 774/9, zastavaná plocha o výmere 42,00 m2,  

ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1059, k. 

ú. Oreské, okres Michalovce, ktorého vlastníkom  je Slovenská republika.  Na základe 

geometrického plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 20.04.2022  overeného Okresným 

úradom, katastrálnym odborom dňa 17.05.2022 pod číslom G1-236/22 bola vytvorená 

podľa registra C-KN parcela číslo 774/9 o výmere 42,00 m2, ktorá bola odčlenená 

z parcely KN-E 417/1 o výmere 456 m2. Delimitácia pozemku je z dôvodu 

vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov - rekonštrukcia miestnej komunikácie 



z majetku SR v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Oreské. 

Na pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

- Odkúpením pozemku registra C- KN p. č. 774/10, zastavaná plocha o výmere 1,75 m2, 

ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1053, k. 

ú. Oreské, okres Michalovce, ktorého vlastníkom je neznámy vlastník Kužmová Mária 

/r. Borková/.  Na základe geometrického plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 

20.04.2022  overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 17.05.2022 pod 

číslom G1-236/22 bola vytvorená podľa registra C-KN parcela číslo 774/10 o výmere 

14,00 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 418/1 o výmere 283 m2. Odkúpenie 

pozemku je z dôvodu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov rekonštrukcia 

miestnej komunikácie z majetku neznámeho vlastníka v správe Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva obce Oreské. Na pozemku je prístupová cesta 

k rodinným domom. 

 

h/ obecné zastupiteľstvo splnomocnilo starostku obce zastupovaním pri podaní žiadosti na 

Slovenský pozemkový fond ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov: 

 

- Delimitáciu pozemku registra C- KN p. č. 774/9, zastavaná plocha o výmere 42,00 m2 

, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1059, k. 

ú. Oreské, okres Michalovce, ktorého vlastníkom je Slovenská republika.  Na základe 

geometrického plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 20.04.2022  overeného Okresným 

úradom, katastrálnym odborom dňa 17.05.2022 pod číslom G1-236/22 bola vytvorená 

podľa registra C-KN parcela číslo 774/9 o výmere 42,00 m2, ktorá bola odčlenená 

z parcely KN-E 417/1 o výmere 456 m2. Delimitácia pozemku je z dôvodu 

vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov rekonštrukcia miestnej komunikácie 

z majetku SR v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Oreské. 

Na pozemku je prístupová cesta k rodinným domom. 

 

- Odkúpenie pozemku registra C- KN p. č. 774/10, zastavaná plocha o výmere 14,00 m2, 

ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, na LV 1053, k. 

ú. Oreské, okres Michalovce, ktorého vlastníkom je neznámy vlastník Kužmová Mária 

/r. Borková/.  Na základe geometrického plánu číslo 34834001-6/2022 zo dňa 

20.04.2022  overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 17.05.2022 pod 

číslom G1-236/22 bola vytvorená podľa registra C-KN parcela číslo 774/10 o výmere 

14,00 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KN-E 418/1 o výmere 283 m2. Odkúpenie 

pozemku je  z dôvodu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov rekonštrukcia 

miestnej komunikácie z majetku neznámeho vlastníka v správe Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva obce Oreské. Na pozemku je prístupová cesta 

k rodinným domom. 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

15. Návrh rámcovej zmluvy.  

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že na obecný úrad bola doručená Návrh 

rámcovej zmluvy  na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice od OZ-Pomoc psíkom 



na východnom Slovensku, občianske združenie, ktorý bol  poslancom doručený v dostatočnom 

časovom predstihu pred zasadnutím zastupiteľstva. Po rozprave obecné zastupiteľstvo vzalo 

návrh zmluvy na vedomie a Návrh zmluvy bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.  Za hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

16. Rozpočtové opatrenie č. 1 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie č. 1. Po rozprave  

obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1 

 Za hlasovali všetci prítomní poslanci.   

 

17. Zájazd do Maďarska-Sárospatak 

Poslankyňa Mgr. Tkáčová navrhla uskutočnenie zájazdu pre občanov obce do Maďarska – 

Sárospatak. Obecné zastupiteľstvo schválilo zájazd do Maďarska- Sárospatak na 23.07.2022.  

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

18. Zájazd do Poľska- Krosno 

Poslankyňa Mgr. Tkáčová navrhla uskutočnenie zájazdu pre občanov obce do Poľska. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zájazd do Poľska-Krosno na 15.10.2022.  

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

19. Zakúpenie nerezového stola do kuchyne spoločenskej miestnosti.  

Poslanec p. Kužma-Melko Milan, navrhol zakúpenie nerezového stola do kuchyne 

spoločenskej miestnosti. Po rozprave obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie nerezového 

stola do kuchyne spoločenskej miestnosti. 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.  

  

20.  Rôzne  

Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo:  

- ohľadom rekonštrukcie elektriny v obci  

- ohľadom autobusovej čakárne na križovatke 

Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne návrhy -pripomienky 

   

21. Návrh na uznesenie predniesol poslanec Jozef Minkanič, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Hlasovali všetci prítomní poslanci za. 

 

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

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  Milan Kužma -Meľko           ........................ 

 

                                        Mgr. Marta Tkáčová              ........................ 

 

 

                                                                                  Bc. Agnesa Stričková 

                                                                                        starostka obce         



         
 


