
;
 

 

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

 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Orvišti 
konaného dňa 27.06.2022 

 
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. Spolunažívanie Kolev - Tešedík 
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
6. VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Veľké Orvište 
7. VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Veľké Orvište 
8. VZN č. 4/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku 

na dieťa (MŠ, ZŠ) 
9. Návrh osobitného zreteľa Stanislav Vavrinec - odkúpenie parcely č. 114 (66 m²) 
10. Komunálne voľby 2022 (prijatie uznesení k voľbám) 
11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 
12. Sťažnosti našich občanov 
13. Rôzne (projekty – verejné obstarávania, kultúrne akcie, projektové zámery...) 
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, Jaroslav Vavrinec 
 

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

1. Otvorenie 



 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /OcZ/ otvoril a viedol starosta obce. Všetci 

poslanci obdržali pozvánku a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou 
poštou. Skonštatoval prítomnosť všetkých deviatich 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 3. OcZ, ktoré sa konalo dňa                  
2. mája 2022 sú splnené.  
 
4. Spolunažívanie Kolev - Tešedík 
 

Starosta obce v tomto bode programu odprezentoval sťažnosť p. Dušana 
Koleva na p. Milana Tešedíka pre neúmerný počet oviec, ktoré chová na pozemku. 
 

Pán Dušan Kolev bol prítomný na zasadnutí OcZ, preto starosta obce vyzval 
poslancov OcZ, aby hlasovali o udelení slova p. Dušanovi Kolevovi. 
 

OcZ udelilo slovo p. Dušanovi Kolevovi. 
  

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

Pán Dušan Kolev sa sťažoval na p. Milana Tešedíka z dôvodu, že na pozemku, 
ktorý má v prenájme chová neúmerný počet oviec, kozy, lamy, pštrosy, sliepky 
a zajace. Z pozemku sa šíri nepríjemný zápach, množia sa tam potkany, muchy, 
ovocné stromy už niekoľko rokov nerodia ovocie a taktiež má podozrenie, že sa jedná 
o malý zdroj znečistenia ovzdušia. Pán Dušan Kolev podal na zasadnutí OcZ ústnu 
sťažnosť na p. Milana Tešedíka pre znečistenie malého zdroja znečistenia ovzdušia. 

 
Starosta obce vyzval poslancov OcZ, aby hlasovali o udelení slova p. Milanovi 

Tešedíkovi, ktorý bol taktiež prítomný na zasadnutí OcZ. 
 

OcZ udelilo slovo p. Milanovi Tešedíkovi. 
  

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 



Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
Pán Milan Tešedík informoval poslancov OcZ, že svoju farmu a chov zvierat má 

registrované podľa zákona a k žiadnemu znečisťovaniu spodných vôd nedochádza. 
Na pozemku chová 15 starých oviec a 9 mladých do veku 6 mesiacov, ktoré sa do 
povoleného počtu kusov v stáde nepočítajú. Do budúcna si chce ponechať len 6 oviec 
a jedného barana. Taktiež dodal, že nikto iný zo susedov sa mu na zápach nesťažoval.  

Starosta obce navrhol, aby sa ústna sťažnosť p. Dušana Koleva odstúpila na 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave a na Okresný úrad, odbor 
životného prostredia, pretože obec nie je oprávnená takúto sťažnosť prejednávať. 
V diskusii poslanci OcZ súhlasili s návrhom starostu obce. 

 

OcZ jednohlasne schválilo odstúpenie ústnej sťažnosti p. Dušana Koleva  
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave a na Okresný úrad, odbor 
životného prostredia z dôvodu prešetrenia potenciálneho znečistenia malého 
zdroja a zápachu. 

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
 

Starosta obce v tomto bode programu odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce 
p. Ing. Emerencii Kollárovej, ktorá OcZ predložila plán kontrolnej činnosti na II. 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, pracovných 
zmlúv a prijatých dotácií, kontrola nakladania majetku obce, kontrola účtovníctva, 
kontrola rozpočtovníctva podľa platnej legislatívy, finančná kontrola školských výkazov 
za ZŠ, MŠ a školskú jedáleň k 30.09., 31.12.2022, finančná kontrola pokladne 
k 30.09., 31.12.2022 a finančná kontrola účtovnej závierky k 31.12.2022. Kontrolná 
činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2022 bude realizovaná v kontrolovanom 
subjekte: na Obecnom úrade Veľké Orvište.  

 

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

 

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
 
6. VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Veľké Orvište 



 
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho 

referenda v obci Veľké Orvište. 
VZN č. 2/2022 bolo vypracované na žiadosť prokurátora o súčinnosť 

k zhodnoteniu stavu zákonitosti VZN v našej obci. 
V diskusii poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky a námietky. 

 
OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho 

referenda v obci Veľké Orvište.  
 

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
7. VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Veľké Orvište 
 

Starosta obce predniesol návrh VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na 
území obce Veľké Orvište. 

VZN č. 3/2022 bolo vypracované na žiadosť prokurátora o súčinnosť 
k zhodnoteniu stavu zákonitosti VZN v našej obci. 

V diskusii poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky a námietky. 
 

OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 
mieste na území obce Veľké Orvište.  

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
8. VZN č. 4/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Veľké 
Orvište. 
 

Starosta obce v tomto bode programu predniesol návrh VZN č. 4/2022, ktorým 
sa mení VZN č. 4/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište. Úhrada čiastočných nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov prechádza do 3. finančného 
pásma, kde je suma za jedno jedlo pre dieťa MŠ vo výške 1,54 Eur a dieťa ZŠ I. stupňa 
vo výške 1,21 Eur. 

V diskusii poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky a námietky. 



OcZ jednohlasne schválilo VZN č. 4/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2020 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských 
zariadení na území obce Veľké Orvište. 

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

9. Návrh osobitného zreteľa Stanislav Vavrinec – odkúpenie parcely č. 114 (66 
m²) 
 

Starosta obce odprezentoval žiadosť p. Stanislava Vavrinca a manželky 

Zuzany, bytom Veľké Orvište č. 319 o odkúpenie obecného pozemku parc. registra 

„C“ č. 114, evidovanom na LV č. 800 ako záhrada, o výmere 66 m², v katastrálnom 

území obce Veľké Orvište z dôvodu, že manželia pozemok dlhodobo užívajú a tvorí 

súčasť záhrady pri ich rodinnom dome. Návrh na schválenie prípadu osobitného 

zreteľa týkajúceho sa odkúpenia pozemku a zámer Obce Veľké Orvište boli 

zverejnené dňa 31.05.2022 v úradnej tabuli OcÚ Veľké Orvište. Obci  Veľké Orvište 

neboli doručené žiadne žiadosti ani pripomienky. V diskusii poslanec Jozef Valo 

navrhol zamerať parcelu č. 114, či pozemok nezasahuje aj k vlastníkovi susedného 

pozemku p. Alimu Al Hassamovi. Poslanec Jozef Valo súhlasil s predajom pozemku 

p. Stanislavovi Vavrincovi, nakoľko ho veľa rokov užíva a pozemok má ohradený 

múrom. Poslanci Jozef Valo a Pavol Táborský navrhli sumu 18 Eur/m². Ostatní 

poslanci tiež súhlasili s predajom pozemku za sumu vo výške 18 Eur/m²  

s podmienkou vyhotovenia geometrického plánu na zameranie pozemku, ktorý bude 

doložený do ďalšieho OcZ. 
 

OcZ jednohlasne schválilo predaj obecného pozemku parc. registra „C“ 

č. 114, evidovanom na LV č. 800 ako záhrada, o výmere 66 m², vo vlastníctve 

obce Veľké Orvište podľa účelu hodného osobitného zreteľa za cenu 18 €/m² 

p. Stanislavovi Vavrincovi a manželke Zuzane Vavrincovej s podmienkou 

doloženia geometrického plánu na zameranie pozemku. Všetky náklady na 

prevod vlastníckych práv k pozemkom bude znášať kupujúci.  
 

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

 

 

 

 



10. Komunálne voľby 2022 (prijatie uznesení k voľbám) 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré boli vyhlásené rozhodnutím 
predsedu NR SR dňa 10.06.2022. Voľby sa budú konať dňa 29.10.2022 v čase od 
07:00 – 20:00 h (čas je pre spojené voľby stanovený jednotne). V zmysle rozhodnutia 
predsedu NR SR je potrebné určiť počet poslancov OcZ a taktiež určiť rozsah výkonu 
starostu obce na volebné obdobie 2022/2026.   
 Prítomní poslanci OcZ sa jednohlasne zhodli na počte deviatich poslancov do 
Obecného zastupiteľstva na obdobie 2022 – 2026 a na rozsahu výkonu funkcie 
starostu obce 100 %.  
 

OcZ jednohlasne schválilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného 
zastupiteľstva Obce Veľké Orvište, a to 9 poslancov vo volebnom obvode č. 1. 

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

 OcZ jednohlasne schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu 
funkcie starostu obce 100 %. 
 

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

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

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 
 

Starosta obce v tomto bode programu odovzdal slovo ekonómke Ing. Jane 

Müllerovej, ktorá predložila poslancom OcZ rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

Následne ich informovala o zmene rozpočtu obce v príjmoch aj výdavkoch z dôvodu 

pridelených finančných prostriedkov z DPO SR pre DHZO Veľké Orvište, Nadácie 

ZSE, dotácie z UPSVaR Piešťany na refundáciu miezd prevádzkových pracovníkov 

a schválenom termínovanom úvere na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 tvorí prílohu zápisnice. 
 

OcZ jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 
 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, Marta 

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



 

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

Gabriela Michelová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
12. Sťažnosti našich občanov 
 

Starosta obce v tomto bode programu predniesol sťažnosti našich občanov. 
 
Pani Janka Gonová upozornila na skládku odpadu pri melioračnom kanáli. 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že skládka patrí p. Milanovi Sovovi, ktorého 
o podanej sťažnosti informoval. Pán Milan Sova uviedol, že stavebný odpad sa 
nachádza na jeho pozemku a keď skončí búracie práce, bude odpad odvezený. Pán 
Milan Sova disponuje dokumentami, ktoré potvrdzujú, že pozemok, ktorý vlastní siaha 
až po kanál. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že  developer, ktorý bude 
budovať novú IBV pri Obchodnej ulici, vykoná zameranie pozemkov od Obchodnej 
ulice až po kanál, a na septembrovom zasadnutí OcZ bude starosta informovať 
poslancov o skutočnostiach. 

 
Pani Mária Košinárová upozornila na zaburinený susedný pozemok, ktorý je vo 

vlastníctve p. Mareka Bučka z Piešťan. Pán Marek Bučko bol upozornený telefonicky 
a taktiež mu bola zaslaná výzva na pokosenie pozemku, ktorú si však neprevzal. 
Telefonicky však prisľúbil, že pozemok pokosí v krátkej dobe. 

 
Pani Adriana Chromá upozornila na susedný, nepokosený pozemok, ktorý má 

v správe spoločnosť Granelam a.s., Ostrov. Spoločnosť Granelam a.s. oznámila, že 
pozemok bude do 10 – 15 dní pokosený. Starosta obce bude informovať aj p. Milana 
Tešedíka, že ak bude mať záujem, môže si pozemok pokosiť a skosenú trávu využiť 
pre zvieratá. 

 
Pán Peter Sumer podal sťažnosť na p. Jaroslav Michalca z dôvodu, že odtoková 

voda zo strechy na jeho stavbe má spád  smerom k jeho pozemku. Starosta obce 
poučil p. Jaroslava Michalca a upozornil, aby odtokovú vodu zo strechy nasmerovali 
na svoj pozemok. 

 
Pani Daniela Barabasová žiada o upozornenie majiteľa susedného pozemku na 

povinnosť starať sa o svoj pozemok, nakoľko je zaburinený a šíri semená alergénov, 
ktoré spôsobujú zdravotné problémy a materiálne škody na ich nehnuteľnosti. Starosta 
obce informoval poslancov OcZ, že spoločnosť Granelam a.s., Ostrov už pozemok 
pokosila. 

 
Pani Janka Paulovičová podala sťažnosť na p. Ladislava Kudríka, ktorý ju 

napadol, na neporiadok na jeho pozemku a na spaľovanie odpadu v záhrade. Pán 
Kudrík tvrdil, že p. Janka Paulovičová ukradla bicykel jeho vnukovi. Starosta obce 
oboch informoval, že pri takýchto priestupkoch treba kontaktovať OR PZ Piešťany. Čo 
sa týka spaľovania odpadu, starosta obce informoval poslancov OcZ, že je možné len 
pod kontrolou a za prítomnosti hasiacich prístrojov. Zisťovanie a dokazovanie 
spaľovania odpadu v obci je náročné bez povolenia vstupu na cudzí pozemok. 
 
 



 
 
 
13. Rôzne 
 

• Ťaženie dreva v Blatinách 
Starosta obce oboznámil poslancov, že v súčasnej dobe prebieha v Blatinách 
ťaženie kalamitného dreva. Realizujú ju štátne lesy, využívajú správu núteného 
nájmu. Vlastníci neuplatnili správu do svojich rúk, preto v súlade s legislatívou 
prebrali správu štátne lesy. Starosta obce bol preveriť situáciu v Blatinách, 
štátne lesy majú povolenie na ťažbu, stromy boli riadne označené. 

 

• Rekonštrukcia budovy OcÚ 
Starosta obce informoval poslancov o vypracovanej žiadosti na projekt 
„Rekonštrukcia budovy OcÚ v obci Veľké Orvište“. Projektová dokumentácia 
bola prerobená a spracovala sa len na administratívnu budovu, aby sme splnili 
merateľné ukazovatele. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy už 
prebehlo, vysúťažená bola suma 278 351 Eur od spoločnosti EKO stavin s.r.o., 
Topoľčany. 

 

OcZ jednohlasne schválilo predloženie žiadosti o NFP na projekt 
„Rekonštrukcia budovy obecného úradu v obci Veľké Orvište“ na 
Environmentálny fond SR a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru 
na základe ukončenej súťaže verejného obstarávania v celkovej výške 
278 351 Eur. 

 

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

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

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

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

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

• Verejné osvetlenie 
Starosta obce poinformoval poslancov OcZ o ukončenom verejnom obstarávaní 
na verejné osvetlenie v obci. Informoval poslancov OcZ, že súťaž prebehla 
elektronicky za schválených súťažných podmienok, ktoré boli prerokované na 
predchádzajúcom OcZ. Nastavené podmienky: najnižšia cena pri kvalitných 
svietidlách s pretlakovým ventilom, výkon 20 W, prepäťová ochrana, certifikát 
IP 10, dĺžka záruky 15 rokov, doba dodania svietidiel a servis. Verejné 
obstarávanie sa predložilo na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie, či sa 
splnili všetky podmienky. Po ukončení procesu kontroly verejného obstarávania 
začne realizácia verejného osvetlenia v obci.  
Na záver starosta obce skonštatoval, že pri 2 až 3 násobnom zvýšení poplatku 
za elektrickú energiu, by obec nebola schopná prevádzkovať verejné osvetlenie 
so súčasnými 70 W sodíkovými svietidlami. Preto je najvhodnejším riešením 
výmena za LED svietidlá so spotrebou 20 W, ktoré budú mať väčšiu svietivosť 
(ako sodíkové) ako nesvietiť vôbec.  

 



• Zelené obce Slovenska 
Starosta obce informoval poslancov OcZ o schválenej žiadosti o poskytnutie 
podpory na projekt s názvom Zelené obce Slovenska, ktorá je bez spoluúčasti 
obce. Po ukončení procesu kontroly verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov bude zaslaná Zmluva o poskytnutí 
podpory. 

 
 

• Výpoveď Zmluvy o nájme pozemku p. Ing. Ivanovi Melicherovi 
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že výpoveď Zmluvy o nájme pozemku 
parc. č. 1222/9 zo dňa 28.8.2006 bola na základe uznesenia OcZ č. 11/2022 zo 
dňa 04.04.2022 zaslaná p. Ing. Ivanovi Melicherovi. 

 

• Kultúrne akcie 
Starosta obce poinformoval poslancov OcZ o akciách, ktoré sa konali v mesiaci 
jún 2022: 
- MDD, organizácia bola zabezpečená, atrakcie boli pod dozorom, deti mali 

občerstvenie zabezpečené, 
- Výlet do Podhájskej, všetci účastníci boli spokojní. 

 
Následne informoval poslancov OcZ o plánovaných akciách, a to Hody 

vo Veľkom Orvišti a oslava 100 rokov založenia DHZ Veľké Orvište. 
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Hody sa budú vo Veľkom Orvišti 
konať od 12. -14.8.2022. Na piatok 12.8.2022 je zabezpečený hudobný 
program, kde vystúpia skupiny Analical Destroy z Veľkého Orvišťa, Slniečko 
a Country hudba. V nedeľu 14.8.2022 sa bude konať tradične hodový zápas na 
futbalovom ihrisku. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či sa 
hudobný program bude konať na námestí obce alebo na futbalovom štadióne, 
kto zabezpečí organizáciu, aby všetko fungovalo.  

Poslankyňa Gabriela Michelová sa vyjadrila, že piatkový hudobný 
program môže byť na futbalovom ihrisku, kde je uzavretý priestor. Informovala 
sa, kto zabezpečí prenosné toalety. 

Poslankyňa Marta Kráľovičová súhlasila s hudobným programom na 
futbalovom štadióne. Taktiež sa informovala, kto zabezpečí občerstvenie. 

Poslanec Jozef Valo sa informoval, či sa už vyjadril aj p. Martin Bartko 
(Šport bar). 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že p. Martin Bartko musí 
akceptovať organizovanie obecnej akcie, prípadne môže mať Šport bar v piatok 
zatvorený a usporiadať vlastný program v sobotu alebo v nedeľu. Starosta obce 
navrhol, že bufet môže zabezpečiť DHZ, OŠK Veľké Orvište a Šport bar. 
Prenosné toalety zabezpečí Šport bar, prípadne sa budú môcť využiť priestory 
Šport baru. 

V diskusii sa poslanec Ing. Marián Šiška vyjadril, že DHZ bufet robiť 
nebude, nakoľko má veľmi málo členov. 
 

OcZ jednohlasne schválilo hudobný program počas organizovania 
hodových slávností vo Veľkom Orvišti dňa 12.8.2022 na futbalovom 
štadióne, občerstvenie zabezpečia zložky OŠK Veľké Orvište a Šport bar. 

 

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

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



 

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

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

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
Následne starosta obce informoval poslancov OcZ o oslave 100 rokov 

založenia DHZ. Dňa 26.08.2022 sa bude konať Hasičský ples, na ktorom 
vystúpi hudobná skupina DISK. Poslanec Ing. Marián Šiška informoval OcZ, že 
DHZ Veľké Orvište má v súčasnosti veľmi málo členov, na oslavu osloví aj 
okolité DHZ. 

 

• Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
Starosta obce informoval poslancov OcZ o podanej žiadosti p. Márie 
Krištofovičovej o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome Vatrtovec. Rodine 
Krištofovičovej skončil nájom v rodinnom dome č. 1 vo Veľkom Orvišti, ich dieťa 
chodí do ZŠ  vo Veľkom Orvišti, preto by radi zostali aj naďalej bývať vo Veľkom 
Orvišti. Starosta obce upozornil p. Máriu Krištofovičovú na nedostatky týkajúce 
sa pivničného bytu a zvýšené množenie plesní. Obec Veľké Orvište zabezpečí 
revízne správy plynu, elektriny, vody a p. Mária Krištofovičová si na vlastné 
náklady zabezpečí úpravu bytu. 

 
OcZ jednohlasne schválilo odstúpenie žiadosti p. Márie 

Krištofovičovej na bytovú komisiu. 
 

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

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

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

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

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

• ZŠ a MŠ  
Starosta obce oboznámil OcZ o situácii s pedagógmi, ktorá nastala v ZŠ a MŠ 
Veľké Orvište. Riaditeľka ZŠ podala žiadosť o skončenie pracovného pomeru 
a taktiež k 31.8.2022 odchádza aj vychovávateľka zo ŠKD. Učiteľka MŠ taktiež 
podala žiadosť o skončenie pracovného pomeru, pani riaditeľka MŠ zostáva. 
Ihneď sa zadali pracovné ponuky cez stránku EDUJOBS. Po stanovenej lehote 
na doloženie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru prebehne výberové 
konanie na obsadenie funkcií pedagogických zamestnancov na zabezpečenie 
vzdelávacieho procesu. 
Dodal, že pri zvyšovaní cien energií a krátení podielových daní obec nebude 
schopná financovať základnú školu a môže hroziť aj  jej zatvorenie. 
Do MŠ sa prihlásilo 14 nových detí. Obec plánuje počas letných prázdnin na 
vlastné náklady vymaľovať ďalšiu triedu v ZŠ. 

 
14. Diskusia 
 
 V diskusii sa poslankyňa Gabriela Michelová informovala o možnosti 
zorganizovať púť do Marianky v mesiaci september. Starosta obce oboznámil 



poslancov, že pokiaľ obec bude schopná vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu 
obce, a ak to dovolia vtedy aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR, púť by sa mohla konať. 
Starosta bude informovať poslancov po 15. auguste 2022. 
 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že zamestnanec obce p. Peter Šiška 
dostal výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu opakovaného porušovania pracovnej 
disciplíny.  
 Ďalej informoval OcZ, že základné práce pre osadenie sochy na Obchodnej ulici 
sú hotové. BOVO olympiáda sa bude konať dňa 17.09.2022 v Bašovciach. 
  
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 4. OcZ, za pomoc pri obecných akciách, p. Pavlovi Táborskému za 

sponzorovanie sladkostí na MDD, DHZ za polievanie zelene v obci a p. Gabriele 

Michelovej za chod Klubu dôchodcov.  

 
 

 
Zapísala:        Adela Jankechová       
Overovatelia zápisnice:     Gabriela Michelová 

    Marta Kráľovičová 

 

 

 

 

 

                                                              PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


