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1. História obce Oreské v skratke
Prvá písomná zmienka o osade Oreské pochádza z roku 1358. V roku 1418 je uvádzaná
ako samostatná dedina . V 14. storočí existovala aj dedina Henzelovce. Henzelovce,
ležiace pri Turskom potoku, ako samostatná
dedina zanikla v r. 1772, kedy sa spojila
s Oreským. Dôvodom boli časté povodne .
Kedysi k Oreskému patrila osada Mlyn,
ktorá ležala juhozápadne od obce. Súčasťou
tejto osady bol mlyn a liehovar, v roku 1840
boli obe stavby zbúrané a osada zanikla .
Od roku 1925 hľadali v chotári vhodný zdroj pitnej vody pre okresné sídlo a ako
najvhodnejší sa ukázal prameň pod Turín. Na tento prameň bola neskôr napojená aj obec .
Rok 1952 bol veľmi významný tým, že obec dostala autobusové spojenie a v roku 1957
vzniklo Jednotné roľnícke družstvo v obci . Malo 21 členov a hospodárilo na 130 ha.
22. decembra 1958 sa v „oreských“ domácnostiach prvýkrát rozsvietilo elektrické svetlo.
V roku 1966 bola postavená nová budova školy, kde v dôsledku poklesu žiakov základnej
školy v roku 1982 došlo k vytvorenie priestorov materskej školy. V roku 1994 k zvýšeniu
životnej úrovne prispela plynofikácia obce.

Činnosť obecnej knižnice bola obnovená

v závere roka 1995. Obec tak každoročne prispieva na doplnenie knižného fondu
k spokojnosti našich čitateľov.
Zlúčením bývalých urbárskych lesov 26. januára 1996 bolo založené Lesné spoločenstvo
Oreské. V roku 1998 si obec pripomenula 640. výročie prvej písomnej zmienky.
Rok 2005 bol pre školstvo v obci zlomový. Nakoľko bol nedostatok detí , ZŠ a MŠ
bola v obci zrušená. Zbúraním starej školskej budovy bol postavený nový dlho očakávaný
kultúrny stánok
ktorý

slúži

spoločenské

- Kultúrny dom,
v súčasnosti

a rodinné

na

podujatia.

V jeho priestoroch sa nachádza aj
predajňa potravín.
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1.1.Základná charakteristika a organizačná štruktúra obce Oreské
Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Starosta obce:

Milan Havrilčák

Zástupca starostu obce : Michal Chorcholič
Hlavný kontrolór obce: Marta Tkáčová
Obecné zastupiteľstvo:

Eva Havrilčáková - poslanec obecného zastupiteľstva
Michal Chorcholič - poslanec obecného zastupiteľstva
Ján Béreš

- poslanec obecného zastupiteľstva

Miroslav Harvilčák, - poslanec obecného zastupiteľstva
Matúš Šimko
Komisie:

- poslanec obecného zastupiteľstva

1. Komisia stavebná a životného prostredia
2. Finančná komisia
3. Komisia pre šport, kultúru a mládež
4. Komisia pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku
5. Komisia na ochranu verejného záujmu
6. Komisia pre inventarizáciu majetku

Pracovníčka obecného úradu: Darina Cvoreňová

1.2 Geografická poloha obce
Obec leží na styku severnej časti Východoslovenskej roviny
s Humenskými vrchmi v údolí

Turského potoka pod

západnými výbežkami Vihorlatských vrchov v nadmorskej
výške okolo 165 metrov a v obci od 140 do 485 metrov .
Nachádza sa 12km severne od okresného mesta Michalovce .
Susedné mestá a obce : Zbudza, Staré
Celková rozloha obce : 1113 ha
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1.3. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12. 2011 klesol oproti roku 2010.

1.3.1 Počet obyvateľov v grafickom spracovaní
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1. 3. 2 Grafické porovnanie narodení a úmrtí v obci
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1.3.3 Pomer mužov a žien v roku 2011

Počet osôb
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1. 4 Symbol obce

Erb obce :

Vlajka:

Pečať obce : súčasná pečať je okrúhla, s obecným symbolom uprostred a kruhopisom
Obec Oreské. Má priemer 35 mm.

1.5 Pamiatky v obci i v okolí
Obec krášlia dva kostoly rímskokatolícky kostol sv. Jozefa a gréckokatolícky kostol
Presvätej Bohorodičky Ochrankyne .
Rímsko-katolícky kostol sv. Jozefa
Odpustová slávnosť k sviatku sv. Jozefa Robotníka
v Oreskom sa uskutočnila v nedeľu 8. mája.
Hlavným celebrantom a kazateľom bol sečovský
dekan Mgr. Jozef Treščák.

V blízkosti Oreského jestvovala od 14. storočia (dnes
zaniknutá) dedina Henzelovce, ktorá bola v 18. storočí
sídlom gréckokatolíckej farnosti – stála tu drevená cerkev
Presvätej

Ochrany
Bohorodičky.
V súčasnosti

k dominantám Oreského
patrí aj gréckokatolícky
chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1750.
6
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1.6 Príroda a turistika v okolí Oreského
Poloha obce umožňuje výlety na blízke vrcholy západnej časti Vihorlatských vrchov:
Krivoštianka (549 m), Pľuštia (483 m), Jakovec (390 m), Uhliská (486), Hirjač (454 m), či
Dlhá (527 m) s dobrým výhľadom na okolie. Pre milovníkov historických pamiatok môžu
byť atraktívne niekoľko kilometrové túry po hrebeňoch Humenských vrchov k zrúcaninám
niekdajších strážnych hradov Vinné, Jasenov a Brekov.
V dnešnej pretechnizovanej dobe môžu byť
občania obce Oreské príkladom svojimi
voľnočasovými

aktivitami.

Zanietenci

turistiky zorganizovali túru na Jasenovský
hrad, ktorého zvyšky ležia na hradnom
vŕšku (392 m n.m.) východne od obce

Jasenov. Ďalšou vydarenou akciou bola
túra do blízkeho salaša v susednej
Porúbke. Po náročnej túre si všetci
vychutnali
žinčicu

ovčiarské
či

produkty

–syr,

bryndzu.

Stáročnú tradíciu tu má vinohradníctvo. Na poliach, lúkach a v lesoch žije vysoká a
diviačia zver, zajace, či bažanty. Lesy sú tu bohaté aj na huby a lesné plody.
Prehradením Turského potoka vznikol rybník s rozlohou ôsmich hektárov a hĺbkou 2 až 3
metre. Žijú tu divé kačice a niekoľko
druhov najmä kaprovitých rýb. V
zimných

mesiacoch

sú

tu

vhodné

podmienky na korčuľovanie. Blízke
kopce poskytujú pre zmenu vhodné
podmienky na sánkovanie a lyžovanie
pre nenáročných lyžiarov.
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Na rozhraní dvoch krajov, dvoch okresov a dvoch obcí – Oreské
a Chlmec sa nachádza chránené územie pod názvom Prírodná
rezervácia Chlmecká skalka so 4. stupňom ochrany. Rozprestiera sa
na rozlohe 1,0 ha, z toho takmer polovica rozlohy leží v katastri
obce Oreské. ŠOPK ChKO Východné Karpaty v Humennom
uskutočnila koncom mája revíziu prírodnej rezervácie Chlmecká
skalka. Revízia sa uskutočnila za účasti zástupcov OŽP z
Michaloviec

a

Humenného,

Lesnej

stráže

Michalovce,

Poľnohospodárskeho družstva Chlmec, Lesného spoločenstva
Oreské a chránenej krajinnej oblasti. Nechýbal
medzi nimi ani starosta obce Oreské Milan
Havrilčák.
Členovia poľovníckeho združenia Javorina, ktoré
združuje poľovníkov z Oreského, Starého a
Krivoštian

sa

činia.

Okrem

pravidelnej

starostlivosti o zver, revitalizovali v roku 2011
studničku pri poľovníckej chate Ivanoška.

1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti sa výchova a vzdelávanie v obci neposkytuje, nakoľko základná a materská
škola v obci bola zrušená.
Obec však podporuje vzdelanie ako voľno časovú aktivitu a to obecnou knižnicou v ktorej
nájdete cca 1 825 titulov, pričom sa v priebehu roka 2011 rozrástla o ďalších 28 nových
kníh z rôznych žánrov pre všetky vekové skupiny – deti, mládež i dospelých. Ich nákup si
vyžiadal náklady za 130 € z obecnej pokladnice. Miestna samospráva vyčleňuje ročne na
nákup kníh približne 200 €. Od júna knižnicu spravuje Eva Havrilčáková, ktorá vystriedala
Darinu Hirjakovú.
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1.8 Kultúra
Tohtoročný Deň matiek si v Oreskom pripomenuli v prvú májovú nedeľu. Hosťom bola
dedinská folklórna skupina Bančan z Banského. V kultúrnom programe sa prezentoval aj
mladý 12-ročný Orešťan a tenorista Stanko Borko.

Mesiac Október sa v obci Oreské každoročne spája s úctou k starším a nebolo to inak ani
v roku 2011. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 9. októbra v sále KD zišli asi štyri desiatky
starších obyvateľov. Peknými pesničkami prítomných rozveselila Folklórna skupina
Klubovianka z Michaloviec a o zábavu sa postaral známy ľudový rozprávač Jozef Varga,
alias Jožko Jožka z Hanušoviec nad Topľou.
.
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2. Ekonomické údaje o vývoji hospodárenia v obci
Obec Oreské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok

ustanovených

zákonom

samostatne

hospodári

s vlastným

majetkom

a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok
obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy
obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže
zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do
obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Taktiež
môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné
upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.

2. 1 Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Rozpočet

obce

je

základným nástrojom

finančného

hospodárenia

v príslušnom

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
-

k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území
obce,
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ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov
a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
-

podiely na daniach v správe štátu,

-

dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,

-

ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
-

k rozpočtom iných obcí,

-

k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia
spoločné úlohy

Finančné hospodárenie Obce Oreské sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva dňa 25.02.2011 uznesenie č. 33/2011.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát. Zmena bola vykonaná dňa 01.12.2011 uznesením č.
38/2011 rozpočtovým opatrením č.1/2011 zo dňa 01.12.2011

2.2 Upravený rozpočet obce k 31.12.2011 v € a jeho plnenie:
2.2.1 Príjmy
Rozpočet

Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť v €

%-tuálne plnenie

Príjmy bežného rozpočtu

75 579,00

75 776,80

100,26

Príjmy kapitálového rozp.

118,00

119,60

101,36

Finančné operácie - príjmy

3 079,00

3 082,68

100,12

Celkom príjmy

78 776,00

78 979,08

100,26
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2.2.1.1 Plnenie bežných príjmov za rok 2011
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2011 – 12/2011)

POL
OŽK
POPIS POLOŽKY
A
111 Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samosp.
121 Daň z nehnuteľnosti (daň
pozemkov a stavieb)
133 Daň za
kom.odpady..,užív.ver.priest.
134
Daň za dobyvací priestor
211

Dividendy

Úpravený
rozpočet - BP

Skutočnosť k
31.12.2011

% plnenia
rozpočtu po
zmenách

58 000,00

58 735,69

101,27

6 920,00

6 571,39

94,96

3 571,00

3 626,32

101,55

1 005,00

1 005,90

100,09

0,00

0,00

3 611,00

3 385,57

93,76

212

Prijmy z prenajatých
pozemkov

221

Ostatné poplatky

149,00

181,72

121,96

222

Za porušenie predpisov

10,00

10,00

100,00

Poplatky a platby

1 512,00

1 488,77

98,46

242

Úroky z vkladov

4,00

2,89

72,25

292

Príjmy z dobropisov

40,00

20,83

52,08

Granty

0,00

0,00

757,00

747,72

98,77

75 579,00

75 776,80

100,26

223

311
312

Transféry z štát. rozpočtu
Bežné príjmy spolu

Obec prijala transfery z štátneho rozpočtu v sume 747,72 €. Boli účelovo viazané. Rozpis
transferov podľa poskytovateľov a účele ich použitia je v nasledujúcej tabuľke.
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2.2.1.2 Transfery prijaté zo Štátneho rozpočtu a sponzorstvo -granty
(zdroj: Záverečný účet 2011)

Suma v €
(skutočnosť)

Účel

Obvodný úrad Michalovce

481,00

sčítanie obyvateľ., domov, bytov

Obvodný úrad Michalovce

166,32

evidencia obyvateľstva

Krajský úrad CD Košice

26,00

Cestná doprava a pozem. komun.

Obvodný úrad Michalovce

26,40

Refundácia skladníka CO

Krajský úrad ŽP Košice

48,00

Starostlivosť o ŽP

Spolu Bežné transféry

747,72

Poskytovateľ

Transfery vo výške 747,72€ boli účelové viazané. Nepoužité finančné prostriedky od
Krajského úradu pre cestnú dopravu Košice v sume 26€ a 48€ od Krajského úradu ŽP na
prenesený výkon štátnej správy boli v roku 2011 vrátené.

2.2.1.3 Plnenie Kapitálových príjmov
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2011 – 12/2011)

Položka

Popis položky

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenie

118,00

119,60

101

118,00

119,60

101

233001 Predaj pozemkov
Spolu

2.2.1.4 Plnenie Finančných operácii
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2011 – 12/2011)

Popis položky

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenie

3 079,00

3 082,68

100

3 079,00

3 082,68

100

454001 Prevod prostriedkov z peň. fondov
Spolu
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2.2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011
(zdroj: Záverečný účet 2011)

Výdavky bežného rozpočtu

Upravený rozpočet
v€
66 947,00

Výdavky kapitálového rozp.

9 085,00

9 336,57

102,77

Finančné operácie - výdavky

1 229,00
77 261,00

1 228,23
77 014,96

99,94
99,68

Rozpočet

Celkom výdavky

Skutočnosť v €

%-tuálne plnenie

66 450,16

99,26

2.2.2.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
(zdroj: Záverečný účet 2011)

Funkčná
klasifikácia

Popis položky

Upravený bežný
rozpočet v €

Skutočnosť v €

% plnenie
upraveného
rozpočtu

56 656

56 159,47

99,12

01.1.1.6

Obec

01.1.2

Finančný a rozpočtová oblasť

710

650,73

91,65

01.6.0

Všeobevné verejné služby

481

481,00

100,00

01.7.0

Transakcie verejného dlhu

210

188,30

89,67

02.2.0

Civilná ochrana

27

26,40

97,78

04.5.1

Cestná doprava

366

372,70

101,83

05.6.0

Ochrana životného prostredia

229

180,20

78,69

06.2.0

Rozvoj obcí

60

82,95

138,25

06.4.0

Verejné osvetlenie

200

0,00

0,00

08.2.0.5

Knižnice

364

486,14

133,55

08.2.0.9

Ostatné kultúrne služby

2 353

2 310,85

98,21

09.1.1.1

Predškolská výchova

35

35,00

100,00

05.1.0

Nakladanie odpadmi
Rekreačné a športové služby

5 206

5 443,54

104,56

50

32,88

65,76

66 947

66 450,16

99,26

08.1.0
Spolu

Bežné výdavky boli hradené z vlastných príjmov, z príjmov štátneho rozpočtu a z úverov.
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2.2.2.2 Kapitálové výdavky
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2011 – 12/2011)

Popis položky

Upravený
rozpočet v €

Skutočnosť
v€

% plnenie

08.1.0

Realizácia detského ihriska

3 732,00

3 731,76

100

08.2.0.9

Rekonštr. a moderniz. spoloč. miestnosti

2 153,00

2 152,55

100

08.4.0

Rekonštr. parkoviska pred cintorínom

3 200,00

3 452,26

108

Spolu

9 085,00

9 336,57

103

2.2.2.3 Finančné operácie
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2011 – 12/2011)

Popis položky
01.7.0

Upravený rozpočet v
€

Skutočnosť
v€

% plnenie

1 229
1 229

1 228,23
1 228,23

99,94
99,94

Z bankových úverov dlhodobých
Spolu

Finančné operácie – výdavky obec mala prostredníctvom splátky bankových úverov.
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie rozpočtovaného výsledku
hospodárenia za rok 2011
3.1. Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011
Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť v € k
31.12.2011

%-tuálne plnenie

Príjmy bežného rozpočtu

75 579,00

75 776,80

100,26

Výdavky bežného rozpočtu

66 947,00

66 450,16

99,26

Hospodársky výsledok BR

8 632,00

9 326,64

108,05

Rozpočet

Príjmy kapitálového rozp.

118,00

119,60

101,36

Výdavky kapitálového rozp.

9 085,00

9 336,57

102,77

Hospodársky výsledok KR

-8 967,00

-9 216,97

102,79

Finančné operácie - príjmy

3 079,00

3 082,68

100,12

Finančné operácie - výdavky

1 229,00

1 228,23

99,94

Hospodársky výsledok FO

1 850,00

1 854,45

100,24

Celkom príjmy.

78 776,00

78 979,08

100,26

Celkom výdavky

77 261,00

77 014,96

99,68

Cekom rozdiel medzi príj.a
výd.

1 515,00

1 964,12

3.1.1 Výsledok hospodárenia obce a použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Prebytok vo výške 109,67€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu a
zostatok finančných operácii vo výške 1 854,45€, bol schválený na tvorbu rezervného
fondu. (zdroj: Záverečný účet 2011)
(zdroj: Záverečný účet 2011)

Názov fondu

Počiatočný stav
k 1.1.2011

Prírastok

Čerpanie
v roku 2011

Konečný stav
k 31.12.2011

Rezervný fond

3 079,68

3,00

3 082,68

0,00

Socialny fond

19,76

102,13

90,00

31,89
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3.2. Audítorská správa
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4. Bilancia Aktív a Pasív v Eurách
4.1 Aktíva
Zostatková cena k
31.12.2011 - netto

Beprostredne
predch. obdobie

Majetok spolu v tom:

397 937

398 860

Neobežný majetok

394 996

395 092

Dlhodobý hmotný majetok

297 451

297 638

Dlhodobý finančný majetok

97 545

97 454

Obežný majetok v tom:

2 797

3 622

675

508

2 122

3 114

Časové rozlíšenie

144

146

Náklady budúcich období

144

146

Aktíva

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby
Zučtovanie medzi subjektami verejnej správy
Pohľadávky
Finančné účty

4.2 Pasíva
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
397 937 účtov. obdobie
398 860

Pasivá
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia

389 453

389 758

389 453

389 758

4 571

5 081

1 970

1 128

577

713

32

20

1 992

3 220

3 913

4 021

3 913

4 021

VH minulých rokov
Výsledok hospodár.za účt.obd.
Záväzky
Rezervy zák. krátkodobé
Záväzky krátkodobé
Záväzky dlhodobé
Bankové úvery dlhodobé
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
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5. Výkaz ziskov a strát

Hodnota v €

Výsledok hospodárenia medzi Nákladmi a Výnosmi je strata - 274,-€ .

78000
77000
76000
75000
74000
73000
72000
71000
70000
69000

Náklady
Výnosy

77 161

76 887

72 665
72 318

2011

2010
Obdobie

6. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
6.1. Pohľadávky
Za rok 2011 Obec Oreské eviduje krátkodobé pohľadávky v hodnote 675 €.
-

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC:

350 €

-

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC :

325 €

Oproti roku 2010 poklesla výška pohľadávok o 27,09%.
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6.2 Záväzky
Prehľad o stave záväzkov
(zdroj:Súvaha k 12/2011)

Rok 2010 v €

Rok 2011 v €

5 081
713
20
3 220
1 128

4 571
577
32
1 992
1 970

Záväzky spolu
Záväzky krátkodobé
Záväzky dlhodobé - zo sociál. Fondu
Bankové úvery dlhodobé a bežné
Zákoné rezervy - krátkodobé
Výška Záväzkov v roku 2011 klesla o 10,04%.

7. Významné investičné akcie v obci Oreské v roku 2011
V roku 2011 bola v obci zrealizovaná výstavba detského
ihriska za 3731,76€. K skrášleniu obce prispel tak nie
len nedávno
novovybudovaný park
v centre obce, ale aj
detské ihrisko, ktorému
sa tešia nie len tí najmenší, ale aj ich rodičia.
Ďalším úspešne ukončeným projektom roku 2011 bola
Rekonštrukcia

a modernizácia

miestností na Obecnom úrade.

spoločenských

Na budove boli tiež
vymenené
podlahy,

okná,
prebehla

renovácia

dverí,

maliarske
i natieračské práce. Súčasťou projektu bola aj výmena
nábytku.
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Náklady na rekonštrukciu predstavovali 2 152,55€. Premenou prešlo aj parkovisko
a verejné priestranstvo pred obecným úradom.
Rekonštrukciou prešlo aj

parkovisko pred obecným cintorínom, ktorej náklady boli

3452,26€.
Od začiatku mája využívala Obec Oreské služby ôsmich nezamestnaných. Počas šiestich
mesiacov sa podieľali na skrášľovaní a údržbe verejných priestranstiev, čistení obecného
potoka, údržbe cintorína, kosení parčíka, školského areálu a výrube nežiaducich drevín a
krovín v okolí rybníka. Pomáhali aj pri drobných stavbách, napr. pri výstavbe detského
ihriska či rekonštrukcii kultúrneho domu.
Obec formou príspevkov prispela Materskej škole v Zbudzi, Kresťanskému letnému
táboru, ale aj na členské príspevky ZMOS a RVC.

7.1 Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce podľa slov starostu

,,Rok 2011 bol pre Obec Oreské čo sa týka naplnenie niektorých plánov
celkom úspešný, nakoľko sa nám podarili uskutočniť tri projekty, ktoré
už boli vyššie popísané.

Ďalším smelým plánom do roku 2012 je

zrealizovať projektové práce pre územné a stavebné konanie na stavbu „
Oreské – protipovodňové opatrenia na obecnom potoku“ a s tým
súvisiace geodetické práce.

Po prečítaní vyššie

uvedených čísel, je jasné, že finančných prostriedkov
na rozvoj obce nie je veľa, no aj napriek tomu, že obec
spláca úvery snažíme sa zveľaďovať obec tak, aby ste
sa Vy občania, cítili v našej obci dobre“ povedal
starosta obce Milan Havrilčák.

7.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Z hľadiska budúcich cieľov obec Oreské aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená. Všetky nutné zmeny, ktoré obec
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bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný
rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Michalovciach v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po
ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto Výročnej správe.
V Oreskom dňa .......................

Predkladá:
Milan Havrilčák
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