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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. Rok 1952
bol veľmi významný tým, že obec
dostala

autobusové spojenie a v

roku 1957 vzniklo Jednotné roľnícke družstvo v obci. 22. decembra 1958 sa v „oreských“
domácnostiach prvýkrát rozsvietilo elektrické svetlo. V roku 1994 k zvýšeniu životnej
úrovne prispela plynofikácia obce. 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 - Kultúrny dom, ktorý slúži v súčasnosti
na spoločenské a rodinné podujatia. V jeho priestoroch sa nachádza aj predajňa potravín.

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.
Milan Havrilčák
Michal Chorcholič
Marta Tkáčová
Eva Havrilčáková - poslanec obecného zastupiteľstva
Michal Chorcholič - poslanec obecného zastupiteľstva
Ján Béreš
- poslanec obecného zastupiteľstva
Miroslav Harvilčák - poslanec obecného zastupiteľstva
Matúš Šimko
- 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

Starosta obce:
Zástupca starostu obce :
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Komisie:
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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 12 km severne od
okresného mesta Michalovce. Susedné mestá a obce : Zbudza, Staré.
Celková rozloha obce : 1113 ha

1.3. Demografické údaje
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 od roku 2011 - 2013
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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. Obyvatelia obce sa priznávajú k rímsko-katolíckej,
grécko-katolíckej a evanjelickej cirkvi.

1.6 Významné osobnosti obce
Gizela Godová – operná speváčka
Mikuláš Čollák – prekladateľ, publicista, stredoškolský profesor
Pavol Čollák – verejný činiteľ, učiteľ
Dezider Tink - gréckokatolícky kňaz, trpiteľ za vieru
Ján Kamil Hudák- rímskokatolícky kňaz – rehoľník, trpiteľ za vieru

1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti sa výchova a vzdelávanie v obci neposkytuje, nakoľko základná a materská
škola v obci bola zrušená. Všeobecným záväzným nariadením č. 1/2005 zo dňa 25.02.2005
o určení školského obvodu pre žiakov I. a II. stupňa Základnej školy na území mesta
Michalovce (Základná škola Pavla Horova Michalovce) a pre deti Materskej školy na
5
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území obce Zbudza. Obec však prevádzkovala činnosť obecnej knižnice, ktorú vedie p.
Mária Šalachová.

1.8 Kultúra a šport v obce
Oslavy dňa matiek r.2013
V tradícií osláv Dňa matiek sa pokračovalo aj v tomto roku. Obecné zastupiteľstvo
pripravilo dňa 19. mája v spoločenskej miestnosti nedeľné popoludnie pre všetky matky
obce. K prítomným sa prihovoril starosta obce a poďakoval matkám za ich starostlivosť
a výchovu detí, za ich lásku a obetavosť, ktorú venujú svojim rodinám. S kultúrnym
programom vystúpila DFSK Soľanka. Zaznelo množstvo ľudových pesničiek, tancov
a milých slov, ktoré potešili všetkých prítomných a vyčarili úsmev na mnohých tvárach.
K dobrej nálade nechýbal ani zákusok a občerstvenie. Ženy sú rady, že takáto tradícia sa
udržiava z roka na rok , lebo je málo príležitosti kde sa môžu takto stretnúť a už sa tešia sa
na oslavy v budúcom roku.
Po prvýkrát sa naši občania obce dňa 28.12.2013 stretli pri posedení pri jedličke.
Všetkých privítali stoly plné vianočného pečiva, a nechýbalo ani občerstvenie.
S programom vystúpil folklórny súbor Bančan z Banského. Občania si mohli pripomenúť
ako si naši predkovia pripravovali štedrú večeru, vinše, príprava stola a iné zvyklosti,
ktoré už vymizli z našich domácností. Chlapi zaspievali veľa vianočných vinšov, pesničiek
a k tomu sa pridali aj ženy, ktoré obohatili toto vystúpenie o množstvo krásnych
vianočných piesní. Vianočné zvyklosti pripomenuli aj koledníci, (betlehemci), ktorí ukázali
ako sa spievalo pri návšteve domov a nechýbal ani bača s gubom. Pri zhasnutých svetlách
si občania zaspievali spoločne Tichú noc, svätú noc. Nechýbala ani vianočná kapustnica.
Dospelí aj deti si užili veľmi pekné posedenie v pokojnom vianočnom čase.
V Oreskom bol športom číslo jeden futbal. Jeho priekopníkmi boli miestni študenti.
Tí sa v roku 1919 spojili so svojimi rovesníkmi zo Zbudze a Stráňan a zohrali proti
Strážskemu dva zápasy. Aj keď neuspeli, láska k futbalu zostala naďalej.
Prvými reprezentantmi organizovaného futbalu v obci boli Ján Karšňák, Ján Šimaľ,
Michal Havrilčák, Andrej Melník, Albert Kužma, Jozef Kišš, Viliam Mažo, František
Čurga a ďalší.
Z iniciatívy viacerých nadšencov došlo k oživeniu činnosti klubu pod názvom TJ
Družstevník ktorého predsedom bol Dušan Tirpák. Neskôr v r. 1999 bol založený nový
Obecný športový klub Oreské. Predsedom výboru OŠK bol Ján Béreš, členmi Jozef
Havrilčák, Jozef Harvilčák, Jozef Kišš, Ján Zalužický, Milan Havrilčák a Ján Svätojanský.
Hráčsky káder tvorili : Ján Béreš, Marián Borko, Cyril Cyganoc, Miroslav Harvilčák, Jozef
Harvilčák, Jozef Havrilčák, Jozef Jurko, Jozef Kišš, Cyril Kužma., Pavol Stričko, Ján
Svätojanský, Marek Šimko, Ján Zalužický, Peter Melko, Igor Melko, Jozef Kráľ, Jozef
Kužma, Jozef Šalacha a Jaroslav Votoček. Mužstva dospelých a dorastencov sa prihlásili
do III.B triedy a po troch sezónach postúpili do vyššej súťaže. Funkciu predsedu klubu
6
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prevzal p. Ján Zalužický ktorý pokračoval v práci so športovým tímom a pod jeho vedením
klub OŠK postúpil do II.B triedy. V posledných rokoch v Oreskom hrali mužstvá z obcí
Beša, Oborín, Ložín, Trhovište, Lúčky, Bánovce nad Ondavou a iné . V súčasnosti v obci
Oreské futbal stagnuje. Chýba odhodlanosť a iniciatíva mladých, aby futbal ako šport
začal fungovať v našej obci.

1.9. Služby v obci
Agro družstvo Staré sídlo Zbudza – poľnohospodárska činnosť
Tajba a.s. Čaňa - mlynica Oreské – výroba štrkov
Autodielňa Milan Šimaľ – karosarske práce
Autodielňa Tomáš Kiš – oprava cestných motorových vozidiel
Potraviny COOP JEDNOTA
Ján Svätojanský –SHR, slepačia farma, predaj kurčiat
Kaviareň u Milky- potravinárske a reštauračné služby

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.
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2. 1 Rozpočet obce na rok 2013 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,
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
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet
ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 01.02.2013 uznesením
č.45/2013.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
prvá zmena schválená dňa 31.10.2013....... uznesením č. 48/2013
druhá zmena schválená dňa 13.12.2013....... uznesením č. 49/2013
-

2.2 Upravený rozpočet obce k 31.12.2013 v € a jeho plnenie:
2.2.1 Príjmy
Rozpočet

Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť v €

%-tuálne plnenie

Príjmy bežného rozpočtu

84 018,22

83 640,02

Príjmy kapitálového rozp.

0,00

0,00

Finančné operácie - príjmy

802,00

784,04

97,76

84 820,22

84 424,06

99,53

Celkom príjmy

8
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2.2.1.1 Plnenie bežných príjmov za rok 2013
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2013 – 12/2013)

POL
OŽK
A

Úpravený
rozpočet - BP

Skutočnosť k
31.12.2013

% plnenia
rozpočtu po
zmenách

63 231,00

62 122,64

98,25

7 332,00

7 356,47

100,33

4 002,00

4 047,86

101,15

134 Daň za dobyvací priestor

532,00

531,10

99,83

Prijmy z prenajatých
pozemkov

4 333,00

4 932,11

113,83

210,00

241,60

115,05

0,00

0,00

223 Poplatky a platby

1 362,00

1 405,28

103,18

242 Úroky z vkladov

2,00

2,20

110,00

292 Príjmy z dobropisov

121,00

121,28

100,23

311 Granty

620,00

620,00

100,00

312 Transféry z štát. rozpočtu

2 273,22

2 259,48

99,40

Bežné príjmy spolu

84 018,22

83 640,02

99,55

POPIS POLOŽKY

Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samosp.
Daň z nehnuteľnosti (daň
121
pozemkov a stavieb)
Daň za
133
kom.odpady..,užív.ver.priest.
111

212

221 Ostatné poplatky
222 Porušenie predpisov

Obec prijala transfery z štátneho rozpočtu v sume 2 259,48 €. 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 2013)

Suma v €
(skutočnosť)

Účel

Obvodný úrad Michalovce

1 362,22

voľby

Obvodný úrad Michalovce

160,05

evidencia obyvateľstva

Krajský úrad CD Košice

25,10

Cestná doprava a pozem. komun.

Krajský úrad ŽP Košice

43,00

Starostlivosť o ŽP

Ministerstvo dopravy SR

565,71

Cestná infraštruktúra

Obvodný úrad Michalovce

26,40

Skladní CO

Krajský školský úrad

77,00

na 5% platy školstvo

Recyklačný fond

120,00

odpady

Agrodružstvo Staré

500

posilovňa

Poskytovateľ

Granty a transfery boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom .
2.2.1.3 Plnenie Kapitálových príjmov
Obec nemala kapitálové príjmy.
2.2.1.4 Plnenie Finančných operácii
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2013 – 12/2013)

Popis položky

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenie

Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov

677,00

677,61

100,09

Prevod prostriedkov z peň. fondov

125,00

0,00

Spolu

802,00

677,61

84,49

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 677,61 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. Prostriedky boli použité na stavebné úpravy OCU-posilňovňa.
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2.2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013
(zdroj: Záverečný účet 2013)

Výdavky bežného rozpočtu

Upravený rozpočet
v€
68 680,22

Výdavky kapitálového rozp.

12 294,00

12 265,14

99,77

3 846,00
84 820,22

3 936,00
83 888,84

102,34
98,90

Rozpočet

Finančné operácie - výdavky
Celkom výdavky

Skutočnosť v €

%-tuálne plnenie

67 687,70

98,55

2.2.2.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
(zdroj: Záverečný účet 2013)

Funkčná
klasifikácia

Popis položky

% plnenie
upraveného
rozpočtu

Upravený bežný
rozpočet v €

Skutočnosť v €
52 525,48
1692,53

104,93

01.1.1.6

Obec

01.1.2

Finančný a rozpočtová oblasť

52 688
1613

01.6.0

Všeobevné verejné služby

1362,22

1362,22

75,08

01.7.0

Transakcie verejného dlhu

620

548,04

88,39

02.2.0

Civilná ochrana

27

26,40

97,78

04.5.1

Cestná doprava

2557

1945,09

115,06

05.1.0

Nakladanie odpadmi

5225

5438,92

115,06

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

90

0

05.6.0

Ochrana životného prostredia

227

198,19

87,31

06.2.0

Rozvoj obcí

353

354,18

100,33

06.4.0

Verejné osvetlenie

328

327,72

99,91

08.2.0.9

Ostatné kultúrne služby

2267

1975,49

87,14

08.3.0

Vysielacie a vydav. služby

100

0

0,00

08.4.0

Náboženské a inéslužby

1223

1293,44

105,76

09.1.1.1

Predškolská výchova

0

0

68 680,22

67687,70

Spolu

Bežné výdavky boli hradené z vlastných príjmov, z príjmov štátneho rozpočtu.
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2.2.2.2 Kapitálové výdavky
(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2013 – 12/2013)

Popis položky

Upravený
rozpočet v €

Skutočnosť v €

% plnenie

Stavebné úpravy - posilňovňa
Ochrana životného prostredia –
protipovodňové opatrenia – projektová dokum.

2 178

2149,14

98,67

10116

10 116,00

100,00

Spolu

12 294

12 265,14

2.2.2.3

Finančné operácie

(Zdroj: Plnenie rozpočtu 00/2013 – 12/2013)

Upravený rozpočet Skutočnosť
v€
€

Popis položky

v

% plnenie

Splátka úveru

534

534,00

100,00

Splátka úveru

3 312

3 312,00

100,00

3 846

3 846,00

100,00

Spolu

3. Hospodárenie obce a rozdelenie rozpočtovaného výsledku
hospodárenia za rok 2013
3.1. Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2013
Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť v € k
31.12.2013

%-tuálne plnenie

Príjmy bežného rozpočtu

84 018,22

83 640,02

99,55

Výdavky bežného rozpočtu

68 680,22

67 687,70

98,55

Hospodársky výsledok BR

15 338,00

15 952,32

104,01

0,00

0,00

Výdavky kapitálového rozp.

12 294,00

12 265,14

99,77

Hospodársky výsledok KR

-12 294,00

-12 265,14

99,77

Finančné operácie - príjmy

802,00

784,04

97,76

Finančné operácie - výdavky

3 846,00

3 936,00

102,34

Hospodársky výsledok FO

-3 044,00

-3 151,96

Celkom príjmy.

84 820,22

84 424,06

99,53

Celkom výdavky

84 820,22

83 888,84

98,90

Rozpočet

Príjmy kapitálového rozp.
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3.1.1 Výsledok hospodárenia obce a použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
Prebytok rozpočtu v sume 3 687,18. EUR 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 predpisov, bol použitý na vyrovnanie rozdielu finančných
operácii vo výške 3 168,39 Eur a zostatok prebytku hospodárenia vo výške 518,79 Eur navrhujeme
použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

518,79 EUR

(zdroj: Záverečný účet 2013)

Názov fondu

Počiatočný stav
k 1.1.2013

Prírastok

Čerpanie
v roku 2013

Konečný stav
k 31.12.2013

Rezervný fond

0,00

125,19

0,00

125,19

Socialny fond

50,20

106,43

90,00

66,63
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3.2. Audítorská správa
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4. Bilancia Aktív a Pasív v Eurách
4.1 Aktíva
Aktíva

Zostatková cena k
31.12.2013 - netto

Bezprostredne
predch. obdobie

Majetok spolu v tom:

408 935,32

408 441,82

Neobežný majetok

407 196,90

404 763,52

Dlhodobý nehmotný majetok

0

Dlhodobý hmotný majetok

309 651,49

307 218,11

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

1 211,85

3 266,23

25,20

114

Pohľadávky

331,59

1 975,89

Finančné účty

855,06

1 176,34

526,57

412,07

526,57

412,07

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtov. obdobie

Obežný majetok v tom:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

4.2 Pasíva
Pasivá
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie

408 935,32

408 441,82

394 887,85

391 435,02

394 887,85

391 435,02
391 435,02

8 402,35

11 879,47

1 496,12

2 387,75

Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
VH minulých rokov
Záväzky
Rezervy zák. krátkodobé
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Záväzky krátkodobé

677,61

Záväzky dlhodobé
Bankové úvery dlhodobé
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období

16

2 472,30

550,61

66,63

50,20

4 367,30

8 213,30

5 645,12

5 127

5 645,12

5 127,33
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5. Výkaz ziskov a strát

Hodnota v €

Výsledok hospodárenia medzi Nákladmi a Výnosmi je zisk 3 456,96,-€.
86000
85000
84000
83000
82000
81000
80000
79000
78000
77000
76000
75000

Náklady
Výnosy

85 099,67

81 642,71
79372,84
77387,17

2012

2013
Obdobie

6. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
6.1. Pohľadávky
Za rok 2013 Obec Oreské eviduje krátkodobé pohľadávky v hodnote 331,59€.
Oproti roku 2012 nastal pokles pohľadávok o 1644,30€.

6.2 Záväzky
Prehľad o stave záväzkov
(zdroj: Záverečný účet 2013)

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči orgánom soc. zabezpečenia

4 367,30 EUR
986,97 EUR
1 485,33 EUR

Výška Záväzkov v roku 2013 oproti roku 2012 poklesla 29,27 o % aj vďaka zníženiu
výšky úveru resp. poníženiu zadlženia obce o takmer 47%.

7. Významné investičné akcie v obci Oreské v roku 2013
Obec investovala 2 149,14€ do stavebných úprav v obecnej posilňovne. Taktiež sa obec
angažuje v ochrane životného prostredia, tým, že investovala do projektovej dokumentácie
- protipovodňové opatrenia, vo výške 10 116 €.
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7.1 Predpokladaný budúci vývoj činnosti očami starostu
Nakoľko úlohy, ktoré sme si dali v minulom roku boli splnené,
v nasledujúcom roku by sme chceli vysporiadať pozemky, ktoré sú
potrebné pre územné konanie pre stavbu „Oreské – protipovodňové
opatrenia na obecnom potoku“. Taktiež by sme chceli dodať nový šat
našej spoločenskej miestnosti, preto plánujeme uskutočniť „Stavebné
a udržiavacie práce budovy spoločenskej miestnosti“.
V obci sa bude posilovať. So stavebnými prácami novej posilňovne sa začalo v r.
2012. Boli urobené hrubšie stavebné úpravy ako aj vybudované sociálne zariadenie. V r.
2013 sa pokračovalo v dokončovaní sociálneho zariadenia, kde boli vybudované
samostatné WC a umývarka. Miestnosť bola vymaľovaná a položená v nej bola aj
plávajúca podlaha. V jeseni boli zakúpené nové posilňovacie stroje : bežecký pás,
posilňovacia lavica, rotoped, eliptikal, nakladací činkový set, posilňovacia veža a záťažové
podložky. Náklady na posilňovňu za dva roky boli vo výške 5386,53€. Koncom mesiaca
novembra 2013 bola posilňovňa daná do prevádzky pre verejnosť. Správkyňou posilňovne
je p. Anna Minkaničová. Veríme, že cvičenie v takom príjemnom prostredí pritiahne nielen
domácich, ale aj záujemcov z okolitých obcí, kde si môžu rozhýbať svoje telo a stretnúť
sa novými ľuďmi.
COOP JEDNOTA v obci
Na základe výberového konania obecné zastupiteľstvo rozhodlo o prenajatí priestorov
predajne spoločnosti COOP JEDNOTA, ktorá sa do našej obce vrátila po dvadsiatich
rokoch. Predajňa potravín bola uvedená do prevádzky 21. Januára 2013 a vedúcou sa stala
naša obyvateľka p. Lucia Košická.
Po ročnej prevádzke môžeme povedať, že očakávania sa splnili a občania obce sú
spokojní. Nakoľko je pravidelná otváracia doba, široký sortiment tovaru, ktorý sa stále
obohacuje a kvalitné služby tiež prispeli k spokojnosti všetkých.
Vybudovanie vodovodu r.2013
V roku 2013 bol v hornej časti cintorína vybudovaný nový vodovod. Vodovod je
pripevnený k bočnej stene domu smútku. Veríme, že to pomôže návštevníkom cintorína,
nakoľko už nemusia chodiť ku vodovodu k hlavnej bráne.

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
18
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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 1.1.2013 do 31.12.2013.
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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