
;
 

 

Hlavná 17,  922 01 Veľké Orvište, tel. 033 /7746126 

 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Orvišti 
konaného dňa 21.02.2022 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Sprístupnenie obecnej parcely 1222/9 
5. VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD na rok 

2022 
6. Správa o plnení KPSS k 30.11.2021 
7. Plán kultúrnych akcií na rok 2022 
8. Správa HK  za II. polrok 2021 
9. Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.09.2021 a k 31.12.2021 
10. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 
11. Sťažnosti a žiadosti našich spoluobčanov 
12. Projekty a žiadosti o nenávratné finančné prostriedky 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Uznesenia 
16. Záver 

 

 

 

 
 
 
 
 
Poslanci OcZ jednohlasne schválili program zasadnutia OcZ. 
 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

1. Otvorenie 



 
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva /OcZ/ v roku 2022 otvoril a viedol 

starosta obce. Všetci poslanci obdržali pozvánku a materiály k jednotlivým bodom 
programu e-mailovou poštou. Skonštatoval prítomnosť ôsmich poslancov, čím je 
zasadnutie OcZ uznášaniaschopné.  
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 

Za zapisovateľa starosta obce určil p. Adelu Jankechovú, za overovateľov 
zápisnice p. Gabrielu Michelovú a p. Martu Kráľovičovú. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení  
 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenia z 8. OcZ, ktoré sa konalo dňa                  
22. novembra 2021 sú splnené.  
 
4. Sprístupnenie obecnej parcely 1222/9 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o žiadosti na sprístupnenie pozemku 
parc. registra „C“ č. 1222/9, evidovanom na LV č. 800, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 454 m². Na OcZ bola prítomná aj zastupujúca právnička 
navrhovateľov p. JUDr. Jana Brišková Dominová na základe plnomocenstva zo dňa 
25.8.2021. 

Starosta obce vyzval poslancov OcZ, aby hlasovali o udelení slova p. JUDr. 
Jane Briškovej Dominovej. 

 
OcZ udelilo slovo p. JUDr. Jane Briškovej Dominovej 
 

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

Zastupujúca právnička informovala poslancov OcZ o dohode spísanej medzi 
navrhovateľmi na sprístupnenie pozemku parc. č.: 1222/9 vo vlastníctve obce Veľké 
Orvište, ktorej prílohou je aj geometrický plán  č. 401/2021 na oddelenie pozemkov 
parc. č. 1219/4, 1219/5, 1220/12, 1220/13, ktorý je vypracovaný Geodetickou 
kanceláriou Roman Klčo, Vrbové a autorizačne overený dňa 08.02.2022 Ing. 
Richardom Bunčiakom. V súčasnosti pozemok užíva p. Ing. Ivan Melicher na základe 
Nájomnej zmluvy uzatvorenej s Obcou Veľké Orvište. Podľa územného plánu má parc. 
č. 1222/9 slúžiť ako prístupová komunikácia. Sprístupnením parc. č. 1222/9 vzniknú 
nové stavebné pozemky na súkromné účely. 

Starosta obce dodal, že pri schvaľovacom procese by mal byť prítomný aj            
p. Ivan Melicher. Navrhol presunúť schvaľovací proces tejto žiadosti na ďalšie OcZ 
s prizvaním p. Ing. Ivana Melichera. Poslanci OcZ súhlasili s návrhom starostu obce.
  

 



OcZ jednohlasne schválilo, že schvaľovací proces tejto žiadosti bude 
prebiehať na ďalšom OcZ s prizvaním p. Ivana Melichera. 

 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

5. VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na 
dieťa MŠ a dieťa SKD na rok 2022 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce 
Veľké Orvište 
 

Starosta obce v tomto bode programu predniesol návrh VZN č. 1/2022 o určení 
výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa ŠKD na rok 
2022 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište. Starosta obce 
dodal, že školy zriadené na území Obce Veľké Orvište predkladajú každoročne obci 
údaje o počte detí a žiakov k 15. septembru kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci 
pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v nasledujúcom roku.  

V diskusii poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky a námietky. 
 

OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie 
z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na rok 2022 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce 
Veľké Orvište.  

 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

6. Správa o plnení KPSS k 30.11.2021 
 

Starosta obce odprezentoval poslancom OcZ Správu o plnení komunitného 
plánu sociálnych služieb Obce Veľké Orvište na roky 2018 – 2022 k 30.11.2021. Dňa 
25.06.2018 Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb Obce 
Veľké Orvište, kde je uvedená povinnosť predložiť na rokovanie Obecného 
zastupiteľstva správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb a aktuálnej 
situácii. Opatrovateľská služba bola v obci do 31.03.2021 zabezpečená externou 
firmou EuProgres s.r.o., ktorá bola dotovaná z Eurofondov. V súčasnosti je 
zabezpečená opatrovateľkami, ktoré majú pracovnú zmluvu uzavretú s obcou Veľké 
Orvište. Obec taktiež zabezpečila pre občanov donášku obedov a potravinovú pomoc 
pre starých, osamelých občanov a prijímateľov dávky v hmotnej núdzi. 
 

OcZ zobralo na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych 
služieb Obce Veľké Orvište na roky 2018 – 2022 ku dňu 30.11.2021. 

 



Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
7. Plán kultúrnych akcií na rok 2022 
 

Starosta obce predniesol poslancom OcZ plán kultúrnych akcií na rok 2022. 
Dodal, že pokiaľ to umožní súčasná situácia spojená s pandémiou COVID-19, budú 
sa konať všetky naplánované akcie v tomto roku. Prvou akciou v tomto roku bude 
Uvítanie detí do života, ktoré sa bude konať dňa 23.02.2022 v zasadacej miestnosti 
OcÚ. Rodičia si prevezmú pamätné medaile a finančný príspevok pre dieťa. Ďalšou 
akciou bude stolnotenisový turnaj. Na deň 17.09.2022 je naplánovaná BOVO 
olympiáda, ktorá sa bude tento rok konať v obci Bašovce.  

Plán kultúrnych akcií na rok 2022 tvorí prílohu zápisnice. 
 

OcZ schválilo plán kultúrnych akcií na rok 2022. 
 

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021 
 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Ing. Emerencii 
Kollárovej, ktorá predložila OcZ správu hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021 za 
kontrolovaný subjekt Obec Veľké Orvište. V nadväznosti na plnenie úloh hlavného 
kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu dodržiavania  
všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 
a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami a nakladaní s majetkom obce boli 
počas hodnoteného obdobia vykonané finančné kontroly, činnosti  a zisťovania, ktoré 
boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie platnej legislatívy. Kontrola pokladničnej 
hotovosti a pokladničnej knihy obce, došlých a vystavených faktúr, kontrola vedenia 
účtovníctva obce za 2. polrok 2021, kontrola stavu záväzkov a pohľadávok 
k 31.12.2021, kontrola vybavovania sťažností a plnenia uznesení za 2. polrok 2021. 
Na základe vykonaných kontrol neboli zistené žiadne nedostatky. 

Správa hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021 tvorí prílohu zápisnice. 
  

OcZ zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za 2. polrok 2021. 

 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 



Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
9. Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.09.2021 a k 31.12.2021 
 

Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo ekonómke Ing. Jane Müllerovej, 
ktorá najskôr odprezentovala plnenie rozpočtu k 30.09.2021. 
Skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške  403 695,31 €, čo predstavovalo 

79,98 % plnenie rozpočtu. Skutočné plnenie kapitálových príjmov dosiahlo výšku 27 

455,85 €, čo predstavovalo 100,00 % plnenie rozpočtu. 

Celková skutočnosť rozpočtových príjmov dosiahla hodnotu  442 519,31 €, čo 

predstavovalo 74,96 % plnenie. 

Skutočné plnenie bežných  výdavkov bolo vo výške 379 855,88 €, čo predstavovalo 

76,76 % plnenie rozpočtu výdavkov. Skutočnosť v kapitálových výdavkov dosiahla 

výšku 68 362,25 € čo predstavovalo 24,07 % plnenie rozpočtu. Celková skutočnosť 

rozpočtovaných výdavkov za rok 2021 dosiahla hodnotu 405 585,23 € čo 

predstavovalo 68,70 % plnenie rozpočtu výdavkov. 

 

Následne odprezentovala plnenie rozpočtu k 31.12.2021. 
Skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške  529 580,96 €, čo predstavovalo 

100,39 % plnenie rozpočtu. Skutočné plnenie kapitálových príjmov dosiahlo výšku 

31 054,77 €, čo predstavovalo 100,01 % plnenie rozpočtu. 

Celková skutočnosť rozpočtových príjmov dosiahla hodnotu  629 277,65 €, čo 

predstavovalo 103,62 % plnenie. 

Skutočné plnenie bežných  výdavkov bolo vo výške 501 156,44 €, čo predstavovalo 

96,81 % plnenie rozpočtu výdavkov. Skutočnosť v kapitálových výdavkov dosiahla 

výšku 73 826,52 € čo predstavovalo 87,70 % plnenie rozpočtu. Celková skutočnosť 

rozpočtovaných výdavkov za rok 2021 dosiahla hodnotu 600 404,81 € čo 

predstavovalo 98,87 % plnenie rozpočtu výdavkov. 

 

Rozpočtový hospodársky výsledok k 31.12.2021 bol vo výške 28 872,84 €. 

Podrobné plnenie rozpočtu k 30.09.2021 a k 31.12.2021 tvorí prílohu zápisnice. 

 

OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so skutočným čerpaním rozpočtu 
k 30.09.2021. 

 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so skutočným čerpaním rozpočtu             

k 31.12.2021. 
 



Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 
 

Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Ing. 
Emerencii Kollárovej, ktorá OcZ predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. 
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti hospodárskych 
a pracovných zmlúv, kontrola nakladania majetku obce, kontrola účtovníctva, kontrola 
rozpočtovníctva podľa platnej legislatívy, kontrola záverečného účtu a výročnej správy 
obce, účasť na výkone auditu na rok 2021. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 1. 
polroku 2022 bude realizovaná na Obecnom úrade Veľké Orvište.  

 

OcZ zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na 1. polrok 2022. 

 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
11. Sťažnosti a žiadosti našich spoluobčanov 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o sťažnostiach a žiadostiach, ktoré boli 
podané od našich občanov: 
 

• Žiadosť p. Igora Vavrinca a manželky 
 

Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o podanej žiadosti p. Igora Vavrinca 
a jeho manželky, bytom Veľké Orvište č. 164 na zabezpečenie porealizačného 
geodetického zamerania drobnej stavby – betónového oplotenia na parc. č.: 
507/4 na základe sťažnosti p. Ing. Stanislava Šišku, bytom Veľké Orvište č. 165. 
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že manželia Vavrincoví boli vyzvaní 
Spoločným úradom samosprávy Piešťany (Stavebný úrad), aby doložili  
porealizačné zameranie pozemku. Manželia toto zameranie nedoložili pre 
nedostatok finančných prostriedkov. Porealizačné zameranie stavby bolo 
vypracované na náklady obce. Geodetická kancelária potvrdila, že stavba 
oplotenia je odklonená o 20 cm a zasahuje do susedného pozemku. Odpoveď 
na žiadosť bola predložená poslancom OcZ. V diskusii poslanci súhlasili 
s odpoveď starostu obce, ktorá bude zaslaná manželom Vavrincovým. 

 

 



 

• Žiadosť Masermo s.r.o. o zrušenie platby z nájomného 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti spoločnosti Masermo s.r.o. 
o zrušenie platby z nájomného medzi prenajímateľom (Obec Veľké Orvište) 
a nájomcom (Masermo s.r.o.) v čase pandémie COVID-19 za mesiac december 
2021. 

 
OcZ jednohlasne schválilo žiadosť o zrušenie nájmu firme Masermo 

s.r.o. z dôvodu pandémie COVID-19 za mesiac december 2021. 
 

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

• Sťažnosť ARRIVA Trnava, a.s. 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o podanej sťažnosti spoločnosti 
ARRIVA Trnava, a.s. na obmedzenie bezpečnosti premávky z dôvodu 
parkovania osobných áut na chodníku. Starosta obce sťažnosť vyriešil 
upozornením vodiča p. Heriberta Kaletu, aby neparkoval vozidlá v blízkosti 
autobusovej zastávky a nedopúšťal sa tak priestupku. Pán Heribert Kaleta 
prisľúbil, že vozidlá nebude parkovať na chodníku. 
  

12. Projekty a žiadosti o nenávratné finančné  prostriedky 

V tomto bode zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce informoval 
poslancov o pripravovaných a realizovaných projektoch: 

• Nízkouhlíková stratégia - tento strategický dokument, ktorí plní poradnú 
funkciu pri rozhodovaní sa obce pri výbere úsporných opatrení bol schválený 
Okresným úradom Piešťany, odbor životného prostredia. 

• Rekonštrukcia tribúny, striedačiek a osvetlenia na ihrisku vo Veľkom 
Orvišti – žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci projektu „Eurá z Eura“ 
podaná na Slovenský futbalový zväz. 

• Vybavenie zberného dvora v obci Veľké Orvište – žiadosť o poskytnutie NFP 
podaná na Environmentálny fond, OP KŽP Bratislava. Realizácia projektu 
zahŕňa zabezpečenie technológie na zberný dvor, a to traktora, čelného 
nakladača, reťazového kontajnerového nosiča za traktor a kontajnerov a nádob 
na odpad. 

• Detské ihrisko – žiadosť podaná na Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Bratislava. 



• V rámci výzvy Trnavského samosprávneho kraja boli podané za obec dve 
žiadosti: 

- Vybavenie oddychovej zóny pri rybníku workoutovými prvkami 

- Obstaranie kyslíkového koncentrátora pre občanov obce 

• Rekonštrukcia budovy Obecného úradu v obci Veľké Orvište – doplnená 
žiadosť na základe výzvy na doplnenie zo SIEA, Bratislava. V súčasnosti 
prebieha hodnotenie, v krátkej dobe bude vyhlásenie výsledkov (schválenie 
podaných žiadostí). 

• Rekonštrukcia priestorov pre účely knižnice v obci Veľké Orvište – žiadosť 
o poskytnutie NFP podaná na Environmentálny fond, IROP Bratislava. 

• Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľké Orvište – žiadosť o poskytnutie 
podpory formou dotácie podaná na Environmentálny fond, Bratislava. 

• Rekonštrukcia ciest v obci – projekt je rozpracovaný, plán na rekonštrukciu 
by mal byť vyhotovený do konca marca 2022. 

• Zlúčenie budov SČ 2 (Klub seniorov) a SČ 391 (Polyfunkčná budova) – 
geometrický plán vypracovaný, čaká sa na vyjadrenie stavebného úradu. 

Z vlastných zdrojov obec plánuje: 

- dokončiť rekonštrukciu chodníkov v obci 

- osadenie Trojičky na odkúpenom pozemku na Obchodnej ulici 

- orientačné označenie ulíc na 2 – 3 miestach v obci. 

Všetky práce závisia od výšky podielových daní, či obec bude schopná realizovať 
všetky plánované projekty. 

OcZ jednohlasne schválilo realizáciu všetkých plánovaných projektov. 
 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

Kráľovičová, Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta Kráľovičová, 

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška,  Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
 

13. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o triedení odpadu v našej obci. Úroveň 
vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 70,27 %. Sadzba poplatku za uloženie 
zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov sa znížila na 11,00 Eur.  



 

14. Diskusia 
 
 V diskusii sa poslanec Dušan Kráľovič informoval na označenie ulíc v obci. 
Starosta obce uviedol, že obec plánuje osadiť tabule s orientačným označením ulíc. 
Dodal, že ak budú pripomienky od občanov k označovaniu ulíc v obci, tie budú 
prerokované na OcZ. Poslanci OcZ pripravia do ďalšieho OcZ návrhy na orientačné 
označovanie ulíc. 
  
 Poslankyňa Gabriela Michelová sa informovala, či občania uhrádzajú poplatky 
za hrobové miesta, nakoľko je na cintoríne veľa starých a zanedbaných hrobov. 
Starosta obce potvrdil, že občania uhrádzajú poplatky za nájom hrobových miest. 
Dodal, že nájomné zmluvy za hrobové miesta sa vystavujú priebežne, poplatky za 
hrobové miesta sa uhrádzajú vždy na 10 rokov a starostlivosť o hrobové miesta je 
v kompetencii nájomcov. 
 
15. Uznesenia 
 

V závere zasadnutia boli prečítané uznesenia, ktoré tvoria prílohu zápisnice.  

 
16. Záver 
 

Zasadnutie OcZ ukončil starosta obce poďakovaním poslancom OcZ za ich 

účasť na 1. OcZ.  

 
 

 
Zapísala:        Adela Jankechová       
Overovatelia zápisnice:     Gabriela Michelová 

    Marta Kráľovičová 

 

 

 

 

                                                              PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


