
 

 

 

 
Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ vo Veľkom Orvišti konaného 

dňa 17.10.2022 
 
 
Uznesenie č. 43/2022 
OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so Správou nezávislého audítora za rok 2021. 
 
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. 44/2022 
OcZ jednohlasne schválilo Zmluvu o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti 
v katastrálnom území obce Veľké Orvište, zapísané na LV č. 800 vo vlastníctve Obce 
Veľké Orvište, parc. registra „C“ č. 1365/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
o výmere 2 471 m², parc. registra „E“ č. 1286/1, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 534 m² a parc. registra „E“ č. 1286/3, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, o výmere 373 m² spočívajúceho v práve uloženia, užívania, údržbe 
a oprave inžinierskych sietí podľa GP č. 32/2022 vyhotoveného dňa 14.10.2022 firmou 
GEOTERRA s.r.o., so sídlom Kolónia 1484/78 po celú dobu životnosti inžinierskych sietí. 
 
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. 45/2022 
OcZ jednohlasne schválilo žiadosť p. Miloša Maca a manž. Soni Macovej o umiestnenie 
samostatne stojaceho prístrešku na parc. č.: 1222/1, zapísanej na LV č. 158 vo 
vzdialenosti 1,3 m od parc. č.: 1222/13, zapísanej na LV č. 800,  ktorá je vo vlastníctve 
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. 46/2022 
OcZ schválilo navýšenie poplatku za komunálny odpad v obci Veľké Orvište na jednu 
osobu / kalendárny rok na sumu 32,- Eur, frekvenciu vývozu komunálneho odpadu 
jedenkrát za tri týždne a vypracovanie nového VZN o komunálnom odpade na r. 2023 do 
ďalšieho zasadnutia OcZ. 
 
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 2 poslanci, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

  
Uznesenie č. 47/2022 

OcZ neschválilo navýšenie poplatku za komunálny odpad v obci Veľké Orvište na jednu 
osobu / kalendárny rok na sumu 30,- Eur a frekvenciu vývozu komunálneho odpadu 
jedenkrát za tri týždne. 
 
Hlasovanie: za 2 poslanci, proti 7 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 48/2022 
OcZ jednohlasne schválilo zmenu VZN č. 4/2019 a navýšenie miestnych poplatkov 
o 10 %. 
 
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. 49/2022 
OcZ jednohlasne schválilo časové obmedzenie verejného osvetlenia v obci zakúpením 
časového spínača v hodnote 200,- 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. 50/2022 
OcZ jednohlasne schválilo vyhlásenie verejného obstarávania na projekt „Zelená 
strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište“ z MŽP SR vo výške maximálne 220 000,- 
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. 51/2022 
OcZ jednohlasne schválilo Kroniku obce za rok 2021. 
 
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 


