
 

 

 

 
Uznesenia zo 4. zasadnutia OcZ vo Veľkom Orvišti konaného 

dňa 27.06.2022 
 
 
Uznesenie č. 22/2022 
OcZ jednohlasne schválilo odstúpenie ústnej sťažnosti p. Dušana Koleva  na 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave a na Okresný úrad, odbor životného 
prostredia z dôvodu prešetrenia potenciálneho znečistenia malého zdroja a zápachu. 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 23/2022 
OcZ zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 
2022. 

Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 24/2022 
OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Veľké 
Orvište.  
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

  
Uznesenie č. 25/2022 
OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je 
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Veľké 
Orvište.  
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 26/2022 
OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 4/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2020 o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na 
území obce Veľké Orvište. 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 27/2022 
OcZ jednohlasne schválilo predaj obecného pozemku parc. registra „C“ č. 114, 

evidovanom na LV č. 800 ako záhrada, o výmere 66 m², vo vlastníctve obce Veľké 

Orvište podľa účelu hodného osobitného zreteľa za cenu 18 €/m² p. Stanislavovi 

Vavrincovi a manželke Zuzane Vavrincovej s podmienkou doloženia geometrického 

plánu na zameranie pozemku. Všetky náklady na prevod vlastníckych práv 

k pozemkom bude znášať kupujúci.  

 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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



 
Uznesenie č. 28/2022 
OcZ jednohlasne schválilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 
volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Veľké 
Orvište, a to 9 poslancov vo volebnom obvode č. 1. 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 29/2022 
OcZ jednohlasne schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 
nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 100 %. 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 30/2022 
OcZ jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 31/2022 
OcZ jednohlasne schválilo predloženie žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia 
budovy obecného úradu v obci Veľké Orvište“ na Environmentálny fond SR 
a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru na základe ukončenej súťaže verejného 
obstarávania v celkovej výške 278 351 Eur. 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 32/2022 
OcZ jednohlasne schválilo hudobný program počas organizovania hodových slávností 
vo Veľkom Orvišti dňa 12.8.2022 na futbalovom štadióne, občerstvenie zabezpečia 
zložky OŠK Veľké Orvište a Šport bar. 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 33/2022 
OcZ jednohlasne schválilo odstúpenie žiadosti p. Márie Krištofovičovej na bytovú 
komisiu. 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


