
 

 

 

 
Uznesenia zo 7. zasadnutia OcZ vo Veľkom Orvišti konaného 

dňa 28.11.2022 
 
 
Uznesenie č. 52/2022 
OcZ berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 
Uznesenie č. 53/2022 
OcZ konštatuje, že  

1. novozvolený starosta obce PhDr. Pavol Paulovič zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Jozef Bartko, Peter Djenka, Mgr. Elena 
Horňanská, Dušan Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol 
Táborský, Jozef Valo, Jaroslav Vavrinec 

 

Uznesenie č. 54/2022 
OcZ poveruje poslanca Jozefa Vala zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v prípadoch § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 
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. 55/2022 
OcZ podľa §  15 Zákona o obecnom zriadení zriaďuje: 
1. Komisiu verejného poriadku 
2. Komisiu bytovú a inventarizačnú 
3. Komisiu sociálnych a zdravotníckych vecí 
4. Komisiu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby 
5. Komisiu kultúry 
6. Komisiu školstva a športu 
 
Hlasovanie: za 9 poslancov, proti 0 poslanci, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

  
Uznesenie č. 56/2022 
OcZ podľa §  15 Zákona o obecnom zriadení volí: 
1. za členov komisie verejného poriadku poslancov: Jozefa Vala a Ing. Jozefa Bartka, za 
predsedu komisie poslanca: Pavla Táborského 
2. za členov komisie bytovej a inventarizačnej: Petra Djenku a Ing. Janu Müllerovú, za 
predsedu komisie poslanca: Jozefa Vala 
3. za členov komisie sociálnych a zdravotníckych vecí: PhDr. Sylviu Paulovičovú 
a Adelu Jankechovú, za predsedu komisie poslankyňu: Mgr. Elenu Horňanskú 
 
 



4. za členov komisie verejného poriadku, životného prostredia a výstavby: Dušana 
Kráľoviča, Jaroslava Vavrinca, Mgr. Miroslava Folajtara, za predsedu komisie poslanca: 
Ing. Jozefa Bartka 
5. za členov komisie kultúry poslancov: Mgr. Elenu Horňanskú, Ing. Mariána Šišku, 
Dušana Kráľoviča, Petra Djenku, za predsedu komisie poslankyňu: PhDr. Sylviu 
Paulovičovú 
6. za členov komisie školstva a športu poslancov: Jozefa Vala a Jaroslava Vavrinca, za 
predsedu komisie poslanca: Ing. Mariána Šišku 
 
Hlasovanie: za 9 poslanci, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 57/2022 
OcZ na základe § 11 ods. 4 písm. i Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák. 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v z.n.p. - schválilo zvýšenie minimálneho platu starostu o 55 %. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa hlasovania: 1 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 58/2022 
OcZ schválilo VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Orvište. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
Uznesenie č. 59/2022 
OcZ schválilo prijatie univerzálneho úveru vo výške  100 000,- € na 10 rokov, ktorý 
poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská 
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541. 
 
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. 60/2022 
OcZ jednohlasne schválilo dotáciu pre DHZO Veľké Orvište vo výške 3 000,- € z rozpočtu 
obce na rok 2023. 
 
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. 61/2022 
OcZ jednohlasne schválilo dotáciu pre OŠK Veľké Orvište vo výške 12 000,- € a súčasne 
náklady na energie z rozpočtu obce na rok 2023. 
 
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. 62/2022 
OcZ jednohlasne schválilo dotáciu Rybárskemu združeniu Záhumnie vo výške 1 100,- € 
z rozpočtu obce na rok 2023. 
 
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. 63/2022 
OcZ jednohlasne schválilo odstúpenie sťažnosti p. Zuzany Horilovej na komisiu 
verejného poriadku, ktorá zasadne dňa 1.12.2022 o 17:00 h. 
 
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 


