
 

 

 

 
Uznesenia z 8. zasadnutia OcZ vo Veľkom Orvišti konaného 

dňa 16.12.2022 
 
 
Uznesenie č. 64/2022 
OcZ zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 
2023 a obdobie 2024 – 2025 bez pripomienok. 
 
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. 65/2022 
OcZ jednohlasne schválilo bez pripomienok návrh rozpočtu na rok 2023, kde celkové 
rozpočtové príjmy a výdaje sú vo výške 644 259,00 €. 
 
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. 66/2022 
OcZ berie na vedomie a súhlasí so spôsobom vyriešenia sťažnosti p. Zuzany Horilovej 
podľa záverov z prešetrenia Komisiou verejného poriadku. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 1 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov.  

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

 

Uznesenie č. 67/2022 
OcZ jednohlasne schválilo Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
v zastúpení Develop & Partners s.r.o., Hálkova 33, Žilina, IČO: 50 241 222 (na základe 
plnej moci zo dňa 22.08.2018) na zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľké Orvište, Obec Veľké Orvište, okres Piešťany, 
vo vlastníctve obce Veľké Orvište, parcely registra „C“, č.: 123/2, o výmere 3 434 m², 
druh pozemku zast. plocha a nádvorie, 217/1, o výmere 2 342 m², druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  555/6, o výmere 766 m², druh pozemku zast. plocha                       
a nádvorie a parc. č. 555/15, o výmere 45 m², druh pozemku zast. plocha nádvorie, 
zapísané na LV č. 800, a to vecné bremeno na predmetné nehnuteľnosti v prospech 
tretej osoby v rozsahu vyznačenom GP č. 50391551-196-22 zo dňa 18.10.2022, úradne 
overeného dňa 08.11.2022 pod číslom G1-803/2022 ako koridor vecných bremien. 
 
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. 68/2022 
OcZ vo Veľkom Orvišti: 

A) schválilo zmeny a doplnky Územného plánu obce Veľké Orvište 
B) poveruje 

1. starostu obce zabezpečiť v zmysle § 2a ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. obstarávateľa 
zmeny Územného plánu obce Veľké Orvište – odborne spôsobilú osobu (Ing. 
Miroslav Polonec) a uzatvoriť mandátnu zmluvu medzi obcou Veľké Orvište a 
odborne spôsobilou osobou  



2. starostu obce zabezpečiť v zmysle § 19a ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. 
spracovateľa zmeny Územného plánu obce Veľké Orvište – autorizovaného 
architekta SKA (Ing. Arch. Peter Odnoga, Pekárska 11, Trnava – Ateliér A5 – 
ateliér architektúry a urbanizmu) a uzatvoriť zmluvu o dielo medzi obcou Veľké 
Orvište a autorizovaným architektom  

3. starostu obce uzatvoriť dohodu o financovaní všetkých nákladov spojených s 
vyžiadanou zmenou územného plánu obce Veľké Orvište medzi obcou Veľké 
Orvište a žiadateľom o zmenu územného plánu, prípadne s ďalšími žiadateľmi, 
ktorí pristúpia v procese schvaľovania zmeny. 

 
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. 69/2022 
OcZ jednohlasne schválilo Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľké Orvište na 
roky 2023 – 2030. 
 
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. 70/2022 
OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 6/2022 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 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. 71/2022 
OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 7/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2020  o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na 
území obce Veľké Orvište v znení VZN č. 4/2022. 
 
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. 72/2022 
OcZ jednohlasne schválilo realizáciu projektu „Komunikácia občan → obec“. 

 
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. 73/2022 
OcZ zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 
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. 74/2022 
OcZ neschválilo plán zasadnutí OcZ na rok 2023, ktoré sa budú konať spravidla 
v pondelok, v Klube seniorov vo Veľkom Orvišti so začiatkom o 18:00 h. 
 
Hlasovanie: za 1 poslancov, proti 8 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 
 
 



Uznesenie č. 75/2022 
OcZ neschválilo plán zasadnutí OcZ na rok 2023, ktoré sa budú konať spravidla 
v pondelok, v Klube seniorov vo Veľkom Orvišti so začiatkom o 18:30 h. 
 
Hlasovanie: za 3 poslancov, proti 6 poslanec, zdržal sa hlasovania: 0 poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 76/2022 
OcZ schválilo plán zasadnutí OcZ na rok 2023, ktoré sa budú konať spravidla 
v pondelok, v Klube seniorov vo Veľkom Orvišti so začiatkom o 19:00 h. 
 
Hlasovanie: za 5 poslancov, proti 2 poslanec, zdržal sa hlasovania: 1 poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 77/2022 
OcZ schválilo plán kultúrnych akcií 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. 78/2022 
OcZ jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 5/2022. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


