
 

 

 

 
Uznesenia z 1. zasadnutia OcZ vo Veľkom Orvišti konaného 

dňa 21.02.2022 
 
 
 
Uznesenie č. 1/2022 
OcZ jednohlasne schválilo, že schvaľovací proces tejto žiadosti bude prebiehať na 
ďalšom OcZ s prizvaním p. Ivana Melichera. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.  

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 

Uznesenie č. 2/2022 
OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište.  
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.  

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 

Uznesenie č. 3/2022 
OcZ zobralo na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Obce 
Veľké Orvište na roky 2018 – 2022 ku dňu 30.11.2021. 

 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

  
Uznesenie č. 4/2022 
OcZ schválilo plán kultúrnych akcií na rok 2022. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 

Uznesenie č. 5/2022 
OcZ zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. 
polrok 2021. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 
Uznesenie č. 6/2022 
OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so skutočným čerpaním rozpočtu k 30.09.2021. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 
Uznesenie č. 7/2022 
OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so skutočným čerpaním rozpočtu k 31.12.2021. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 

 



Uznesenie č. 8/2022 
OcZ zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 
2022. 

 

Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 

Uznesenie č. 9/2022 
OcZ jednohlasne schválilo žiadosť o zrušenie nájmu firme Masermo s.r.o. z dôvodu 
pandémie COVID-19 za mesiac december 2021. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.  

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 

Uznesenie č. 10/2022 
OcZ jednohlasne schválilo realizáciu všetkých plánovaných projektov. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.  

Hlasovania sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Do OcZ bolo zvolených 9 poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


