
 

 

 

 
Uznesenia z 5. zasadnutia OcZ vo Veľkom Orvišti konaného 

dňa 05.09.2022 
 
 
Uznesenie č. 34/2022 
OcZ jednohlasne schválilo umiestnenie Packeta Z – boxov v našej obci za autobusovou 
zastávkou pri Obecnom úrade. 
 
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. 35/2022 
OcZ jednohlasne schválilo Zmluvu o nájme konzol obecného rozhlasu v Obci Veľké 
Orvište s podmienkou doplnenia zabezpečenia servisu na poskytnuté služby. 

 
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. 36/2022 
OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so skutočným čerpaním rozpočtu k 30.06.2022. 
 
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. 37/2022 
OcZ jednohlasne schválilo predaj obecného pozemku parc. registra „C“ č. 114/2, 

evidovanom na LV č. 800 ako záhrada, o výmere 59 m², vo vlastníctve obce Veľké 

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

Vavrincovi a manželke Zuzane Vavrincovej. Všetky náklady na prevod vlastníckych 

práv k pozemkom bude znášať kupujúci.  

 
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. 38/2022 
OcZ berie na vedomie a súhlasí s rozhodnutím Komisie bytovej o pridelení nájomného 
bytu v bytovom dome vo Veľkom Orvišti č. 266 p. Márii Krištofovičovej. 
 
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. 39/2022 
OcZ jednohlasne schválilo kúpu pozemkov od p. Tomáša Hercega, bytom Veľké 

Orvište č. 298, a to pozemok parc. registra „C“ č. 517/7, evidovanom na LV č. 1532 ako 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m² za cenu 8 €/m² a pozemok parc. registra 

„C“ č. 517/8, evidovanom na LV č. 1532 ako zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 16 

m² za cenu 8 €/m² do vlastníctva obce Veľké Orvište. 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. 40/2022 
OcZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 
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. 41/2022 
OcZ berie na vedomie informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do 
orgánov samosprávnych krajov. 
 
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. 42/2022 
OcZ berie na vedomie a súhlasí s rozhodnutím Komisie verejného poriadku o odstúpení 
sťažnosti p. Mária Jankecha a manželky, p. Renáty Vlaskovej a p. Igora Merňa na OR PZ 
v Piešťanoch. 
 
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 


