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

 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Orvišti 
konaného dňa 05.09.2022 

 
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. Umiestnenie Packetaboxu v obci 
5. Kamerový systém a optická sieť na internet, televíziu 
6. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 
7. Predaj pozemku Stanislav Vavrinec (osobitný zreteľ) 
8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu p. Krištofovičová 
9. Odpredaj parciel Tomáš Herceg 
10. Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2022  
11. Komunálne voľby 2022 
12. Sťažnosti našich občanov 
13. Rôzne (kultúrne akcie, projektové zámery a realizácia projektov, ZŠ a MŠ 

preobsadenie pedagógov...) 
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 zo  4. OcZ, ktoré sa konalo dňa                  
27. júna 2022 sú splnené.  
 
4. Umiestnenie Packetaboxu v obci 
 

Starosta obce v tomto bode programu informoval poslancov OcZ o možnosti 
umiestniť v našej obci Packeta Z - boxy na doručovanie pošty a balíkov. Navrhol, aby 
boli boxy umiestnené za autobusovou zastávkou pri Obecnom úrade. V diskusii sa 
poslanci rozhodli vyjsť v ústrety našim občanom a súhlasili s umiestnením Packety Z 
– boxov v našej obci. 

 
OcZ jednohlasne schválilo umiestnenie Packeta Z – boxov v našej obci za 

autobusovou zastávkou pri Obecnom úrade. 
 

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. Kamerový systém a optická sieť na internet, televízia 
 

Starosta obce odprezentoval poslancom OcZ Zmluvu o nájme konzol obecného 
rozhlasu v obci Veľké Orvište. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že operátor 
NETcon Europe, s.r.o., Trnava má záujem na prenajatých konzolách obecného 
rozhlasu a konzolách obecného kamerového systému vybudovať optickú sieť  
a prostredníctvom nej vopred neurčeným záujemcom poskytovať na území Obce 
elektronické komunikačné služby. Za užívanie konzol poskytne operátor obci 
bezodplatne 7 kamier, ktoré by boli umiestnené pri vstupoch do obce a taktiež zdarma 
pripojenie obecných budov k internetu s rýchlosťou 400 Mbit prostredníctvom optickej 
dátovej siete podľa požiadaviek obce. 

Poslanec Dušan Kráľovič uviedol, že ponúkané kamery nie sú veľmi kvalitné. 
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že kamery sú zdarma, môžeme ich v 
budúcnosti vymeniť, ale dôležité je, že nám operátor poskytne zdarma internet pre 
obecné budovy. 



Poslanec Pavol Táborský sa informoval, aké servisné služby nám operátor 
poskytne po 24 mesačnej záruke a upozornil, aby boli tieto podmienky uvedené aj 
v Zmluve o nájme. Starosta obce uviedol, že servisné služby po dohode s operátor 
budú doplnené aj do Zmluvy o nájme. 

 

OcZ jednohlasne schválilo Zmluvu o nájme konzol obecného rozhlasu 
v Obci Veľké Orvište s podmienkou doplnenia zabezpečenia servisu na 
poskytnuté služby. 

 

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. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 
 

Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo ekonómke Ing. Jane Müllerovej, 
ktorá odprezentovala plnenie rozpočtu k 30.06.2022. 
Skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške  267 946,76 €, čo predstavovalo 

56,74 % plnenie rozpočtu. Skutočné plnenie kapitálových príjmov dosiahlo výšku 0 

€, čo predstavovalo 0 % plnenie rozpočtu. 

Celková skutočnosť rozpočtových príjmov dosiahla hodnotu  335 274,27 €, čo 

predstavovalo 62,14 % plnenie. 

Skutočné plnenie bežných  výdavkov bolo vo výške 241 313,67 €, čo predstavovalo 

51,80 % plnenie rozpočtu výdavkov. Skutočnosť v kapitálových výdavkov dosiahla 

výšku 16 977,51 € čo predstavovalo 25,35 % plnenie rozpočtu. Celková skutočnosť 

rozpočtovaných výdavkov dosiahla hodnotu 261 024,49 € čo predstavovalo 48,38 % 

plnenie rozpočtu výdavkov. 

Informovala poslancov OcZ, že obec mala 100,00 % plnenie rozpočtu 

v cestovnom ruchu a 99,74 % plnenie rozpočtu na opatrovateľskú službu. 

Opatrovateľská služba v obci Veľké Orvište je už zabezpečená externou firmou 

EuProgres s.r.o. 

Podrobné plnenie rozpočtu k 30.06.2022 tvorí prílohu zápisnice. 

 

OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so skutočným čerpaním rozpočtu 
k 30.06.2022. 

 
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 

7. Predaj pozemku Stanislav Vavrinec (osobitný zreteľ) 
 



Starosta obce informoval poslancov o žiadosti 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. Schvaľovací proces prebehol 

na 4. OcZ dňa 27.6.2022, kde poslanci OcZ schválili odkúpenie obecného pozemku 

za sumu 18 Eur/m². Po doložení GP č. 119/2022 zo dňa 21.7.2022 vyhotoveným 

Geodetickou kanceláriou Ing. Horňák – Ing. Jančiček, Piešťany na oddelenie 

pozemku parc. č. 114/2 bude upravená veľkosť pozemku, ktorý budú manželia 

Vavrincoví odkupovať, a to z výmery 66 m² na výmeru 59 m². 
 

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

č. 114/2, evidovanom na LV č. 800 ako záhrada, o výmere 59 m², vo vlastníctve 

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

p. Stanislavovi Vavrincovi a manželke Zuzane Vavrincovej. 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 

 
8. Žiadosť o pridelenie bytu p. Krištofovičová 
 
 Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o podanej žiadosti p. Márie 
Krištofovičovej o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome vo Veľkom Orvišti č. 266. 
Byt je vystierkovaný a vymaľovaný. Na zasadnutí bytovej komisie dňa 5.9.2022 
v Klube seniorov p. Mária Krištofovičová súhlasila so súčasným stavom bytovej 
jednotky a bola upovedomená o výskyte plesní. Náklady na opravu bytu bude znášať 
v plnej výške. Bytová komisia po predložení všetkých dokumentov schválila pridelenie 
nájomného bytu v bytovom dome vo Veľkom Orvišti č. 266 p. Márii Krištofovičovej.  
 

OcZ berie na vedomie a súhlasí s rozhodnutím Komisie bytovej o pridelení 
nájomného bytu v bytovom dome vo Veľkom Orvišti č. 266 p. Márii 
Krištofovičovej. 

 
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. Odpredaj parciel Tomáš Herceg 



 

Starosta obce predniesol ponuku na odpredaj parciel pod existujúcou cestnou 

komunikáciou od p. Tomáša Hercega, bytom Veľké Orvište č. 298, a to pozemok 

parc. registra „C“ č. 517/7, evidovanom na LV č. 1532 ako zastavaná plocha a 

nádvorie, o výmere 11 m², za cenu 8 €/m² a pozemok parc. registra „C“ č. 517/8, 

evidovanom na LV č. 1532 ako zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 16 m², za 

cenu 8 €/m² do vlastníctva obce Veľké Orvište. Starosta obce oboznámil poslancov, 

že parcely sa nenachádzajú pod miestnou komunikáciou, ale jedná sa o zelený pás 

pri miestnej komunikácii. Dodal, že treba zvážiť, či obec bude kupovať obe parcely 

alebo len parcelu  č. 517/7. Informoval poslancov, že  náklady na prevod vlastníckych 

práv k pozemkom bude znášať obec. V diskusii sa poslanci zhodli na kúpe oboch 

parciel, a to parc. č. 517/7 aj parc. č. 517/8 do vlastníctva obce Veľké Orvište. 

 

OcZ jednohlasne schválilo kúpu pozemkov od p. Tomáša Hercega, 

bytom Veľké Orvište č. 298, a to pozemok parc. registra „C“ č. 517/7, 

evidovanom na LV č. 1532 ako zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m² za 

cenu 8 €/m² a pozemok parc. registra „C“ č. 517/8, evidovanom na LV č. 1532 

ako zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 16 m² za cenu 8 €/m² do vlastníctva 

obce Veľké Orvište. 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. Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2022 
 

Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo hlavnej ekonómke obce Ing. 
Emerencii Kollárovej, ktorá predložila OcZ správu hlavného kontrolóra za I. polrok 
2022 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, kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničnej knihy obce, došlých 
a vystavených faktúr, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, kontrola 
plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 30.06.2022,  kontrola plnenia uznesení 
OcZ za I. polrok 2022, boli počas hodnoteného obdobia vykonané finančné kontroly, 
činnosti a zisťovania, ktoré boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie platnej 
legislatívy. Na základe vykonaných kontrol neboli zistené žiadne nedostatky. 

Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2022 tvorí prílohu zápisnice. 
  

OcZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za I. 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 

 

11. Komunálne voľby 2022 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 
29.10.2022 v čase od 07:00 – 20:00 h v Základnej škole vo Veľkom Orvišti. Taktiež 
informoval poslancov o podaných kandidátnych listinách na starostu obce a poslancov 
OcZ. Do Obecného zastupiteľstva budú zvolení deviati poslanci a dvaja náhradníci. 
Volebná komisia bude zložená z pracovníkov obecného úradu, p. Marty Bartkovej, p. 
Adely Bohovicovej, p. Ing. Márie Glasnákovej a p. Adriána Mokoša. 
 

OcZ berie na vedomie informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
a voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 

 
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 predniesol sťažnosti našich občanov. 
 
 Pán Marek Bučko, vlastník pozemkov parc. č. 381, 382/1, 382/3 a 382/4 podal 
sťažnosť na susedov, rodinu Kaletovcov a rodinu Karelovcov z dôvodu, že ho na 
vlastnom pozemku napadol pes p. Kaletu, ktorý voľne pobehuje po jeho pozemku 
a ostávajú po ňom exkrementy. Žiada, aby bola zabezpečená jeho bezpečnosť pri 
vstupe na jeho pozemok. Taktiež žiada obec Veľké Orvište o informáciu, či má                 
p. Kaleta uhradený poplatok za psa.  

Starosta obce uviedol, že sa jedná o občianskoprávny spor, ktorý môže riešiť 
len súd, nie obec, prípadne sa môžu dohodnúť medzi sebou. Starosta obce navrhol, 
že p. Marekovi Bučkovi odpovie úradným listom. 

 
Pán Ján Gloss žiada o zníženie intenzity verejného osvetlenia, nakoľko to jeho 

rodinu ruší a obťažuje. Žiada o 30 % zníženie, čím obec ušetrí aj finančné prostriedky 
v dnešnej energetickej kríze. 

Starosta obce informoval poslancov, že ľudia si musia zvyknúť na nové verejné 
osvetlenie (LED svietidlá so spotrebou 20 W), pretože už bolo nevyhnutné vymeniť 
staré 70 W sodíkové svietidlá, ktoré obec nebola schopná prevádzkovať. Dodal, že 
v niektorých obciach už vo večerných hodinách verejné osvetlenie vypínajú, čo sa 
môže pri súčasným cenám za elektrickú energiu stať aj v našej obci. 



Starosta obce informoval poslancov OcZ o zasadnutí Komisie verejného 
poriadku dňa 27.7.2022 o 17:00 h v Klube seniorov z dôvodu podania sťažnosti            
p. Mária Jankecha a manželky, p. Renáty Vlaskovej a p. Igora Merňa na opakované 
rušenie nočného kľudu od manželov Filipových a pokusu o zmier. Z dôvodu, že 
manželia Filipoví sa na zasadnutie Komisie verejného poriadku nedostavili, bola 
sťažnosť odstúpená na OR PZ v Piešťanoch.  

 
OcZ berie na vedomie a súhlasí s rozhodnutím Komisie verejného 

poriadku o odstúpení sťažnosti p. Mária Jankecha a manželky, p. Renáty 
Vlaskovej a p. Igora Merňa na OR PZ v Piešťanoch. 

 
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 

 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola prítomná aj p. Ing. Mária 

Glasnáková. Starosta obce  sa jej spýtal, či chce vystúpiť a prehovoriť pred Obecným 
zastupiteľstvom. Následne starosta obce vyzval poslancov OcZ, aby hlasovali 
o udelení slova p. Ing. Márii Glasnákovej. 
 

OcZ udelilo slovo p. Ing. Márii Glasnákovej. 
 

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, 

Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): Gabriela Michelová 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
 Pani Ing. Mária Glasnáková poďakovala rybárskemu združeniu Záhumnie za 
dôkladnú starostlivosť o rybník a DHZO Veľké Orvište za polievanie zelene v obci 
a pomoc pri obecných a cirkevných podujatiach. 
 Upozornila na nevhodné správanie futbalistov na futbalovom ihrisku, ktorí 
neberú ohľad na jej osobu a rušia nočný kľud.  
 Ďalej žiadala pomoc pre p. Helenu Kubaľákovú o vybavenie čipovej karty na 
autobus.  
 Na záver upozornila na vyschnutú tuju v uličke pri dome p. Vierky Bolješikovej. 
 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že upozorní všetkých členov 
futbalového združenia, aby nerušili nočný kľud a správali sa slušne. Dodal, že sa 
pripravuje článok ako postupovať pri sťažnostiach na rušenie nočného kľudu do 
Orvištských novín.  
 
 
 
 
 



13. Rôzne 
 

• Kultúrne akcie 
Starosta obce informoval poslancov OcZ o akcii, ktorá sa konala v mesiaci 
august 2022: 
- Hody vo Veľkom Orvišti – všetci ľudia boli spokojní, poďakoval poslancom 

za pomoc pri organizácii 
 
Následne informoval poslancov OcZ o plánovanej akcii BOVO 2022, ktorá sa 

uskutoční dňa 17.9.2022 v Bašovciach. So starostami z obcí Ostrov a Bašovce sa 
dohodli na skrátenom programe, o 12:00 h začne súťaž vo varení gulášu a o 14:00 h 
súťažné disciplíny. Záujemci na súťaž vo varení gulášu sa môžu nahlásiť na Obecnom 
úrade do 14.9.2022. 

 

• Projektové zámery 
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o schválených projektoch: 
 
- v obci bola ukončená rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici, 
- starosta obce informoval poslancov OcZ o schválenej žiadosti o poskytnutie 

podpory na projekt s názvom Zelené obce Slovenska, ktorá je bez 
spoluúčasti obce. Proces kontroly verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov bol ukončený, čakáme už len na 
zaslanie Zmluvy o poskytnutí podpory, 

- socha Najsvätejšej Trojice je zrekonštruovaná, osádzať sa bude posledný 
septembrový týždeň, 

- projekt výsadby lúky, ktorá bola podporená od Nadácie ZSE na Obchodnej 
ulici bude prebiehať zajtra 6.9.2022,  jedná sa o výsadbu lúky do 50 cm 
a výsadbu stromov, 

- starosta obce predniesol OcZ Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, poľná 
cesta okolo stavby „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Piešťany“ je spevnená podľa podmienok v Zmluve medzi CZ Slovakia a.s. 
a obcou Veľké Orvište zo dňa 22.7.2020, ktorého záväzky za CZ Slovakia 
a.s. prevzala spoločnosť SK1 Logimac. 

 

• ZŠ a MŠ  
Starosta obce informoval OcZ o slávnostnom otvorení nového školského roka 
2022/2023 v ZŠ Veľké Orvište. Na pozíciu učiteľky bola prijatá p. Silvia 
Snohová, ktorá bude učiť 1. a 3. ročník. Vychovávateľkou v ŠKD je p. Janka 
Gonová na skrátený úväzok. Poverená na vykonávanie funkcie riaditeľky ZŠ je 
p. Ing. Jana Müllerová. Na pozíciu učiteľky v MŠ bola prijatá p. Klára Vavrová. 

 

• Zelená strecha na Obecný úrad v obci Veľké Orvište  
Starosta obce informoval poslancov OcZ o schválenej žiadosti o poskytnutie 
NFP na projekt „Zelená strecha na Obecný úrad v obci Veľké Orvište“ z MŽP 
SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranie na 
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Suma NFP je  vo výške 
184 553,21 €, spoluúčasť obce je 5 %, čo predstavuje sumu vo výške 9 713,33 
€. Verejné obstarávanie na dodávateľa ešte len prebehne. Z projektu by sa 
mala zrekonštruovať celá strecha, ktorá bude rovná zo železobetónu 
a zateplená. 



 
14. Diskusia 
 
 V diskusii sa poslankyňa Gabriela Michelová informovala, či by bolo možné 
v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu upratať a vyčistiť miestnosť na odkladanie 
vecí v Klube seniorov. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že ak bude schválený 
projekt na rekonštrukciu Obecného úradu, Klub seniorov bude využitý na 
presťahovanie kancelárií obecného úradu a archívu. Dodal, že budúci týždeň bude 
kontaktovať p. Gabrielu Michelovú a spolu s pracovníkmi Obecného úradu bude 
miestnosť vyčistená. 
 
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 5. OcZ, za pomoc pri obecných akciách a informoval ich, že nasledujúce 

Obecné zastupiteľstvo sa bude konať v mesiaci október. 

 
 

 
Zapísala:        Adela Jankechová       
Overovatelia zápisnice:     Gabriela Michelová 

    Marta Kráľovičová 

 

 

 

 

 

                                                              PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


