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

 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Orvišti 
konaného dňa 17.10.2022 

 
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. Správa audítora za rok 2021 
5. Súhlas na uloženie sietí a zriadenie vecného bremena pre výstavbu rodinných 

domov na ul. Južnej 
6. Opatrenia na zníženie dopadu krízy na rozpočet obce v roku 2023 
7. Žiadosť na výstavbu vodovodu na ul. Slnečnej 
8. Zelená strecha na KD 
9. Komunálne voľby 2022 
10. Rôzne (kultúrne akcie, projektové zámery a realizácia projektov, práce 

zamestnancov a aktivačných zamestnancov...) 
11. Diskusia 
12. Uznesenia 
13. Záver 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Starosta obce navrhol prítomným poslancom OcZ zmenu 
programu zasadnutia, a to doplnením bodu č. 5 o žiadosť na schválenie drobnej 
stavby manželov Macových a doplnením bodu č. 10 Kronika obce za rok 2021. 
Následne sa zmení pôvodné číslovanie 10. až 13. bodu programu zasadnutia OcZ na 
11. až 14. bod programu zasadnutia OcZ. Starosta obce dal hlasovať za zmenu 
programu zasadnutia 6. OcZ. 

 
OcZ jednohlasne schválilo zmenu programu zasadnutia 6. 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 

 
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  5. OcZ, ktoré sa konalo dňa                  
5. septembra 2022 sú splnené.  
 
4. Správa audítora za rok 2021 
 

Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo ekonómke p. Ing. Jane Müllerovej, 
ktorá informovala poslancov OcZ o správe z auditu účtovnej závierky Obce Veľké 
Orvište za rok 2021, ktorý uskutočnil audítor Ing. Marián Faško, PhD. Správa 
obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných 
zásad a účtovných metód. Na základe overenia dodržiavania povinností hodnotenej 
obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre 
územnú samosprávu v aktuálnom znení je audítor toho názoru, že obec konala 
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Správa audítora 
z účtovnej závierky Obce Veľké Orvište tvorí prílohu zápisnice. 
 

OcZ zobralo na vedomie a súhlasí so Správou nezávislého audítora za 
rok 2021. 
 
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. Súhlas na uloženie sietí a zriadenie vecného bremena pre výstavbu rodinných 
domov na ul. Južnej 
 
 Starosta obce odprezentoval Zmluvu o zriadení vecného bremena pre žiadateľa 
Branislav Sajan, Písniky 793/18, Malacky na nehnuteľnosti v katastrálnom území obce 
Veľké Orvište, zapísané na LV č. 800 vo vlastníctve Obce Veľké Orvište, parc. registra 
„C“ č. 1365/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 471 m², parc. 
registra „E“ č. 1286/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 534 m² 
a parc. registra „E“ č. 1286/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
373 m², spočívajúceho v práve uloženia, užívania, údržbe a oprave inžinierskych sietí 
podľa GP č. 32/2022 vyhotoveného dňa 14.10.2022 firmou GEOTERRA s.r.o., so 
sídlom Kolónia 1484/78 po celú dobu životnosti inžinierskych sietí. Súhlas na uloženie 
inžinierskych sietí sa týka výstavby štyroch rodinných dvojdomov medzi ul. Tálová 
a Južná. 

 

OcZ jednohlasne schválilo Zmluvu o zriadení vecného bremena na 
nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Veľké Orvište, zapísané na LV č. 800 
vo vlastníctve Obce Veľké Orvište, parc. registra „C“ č. 1365/2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 471 m², parc. registra „E“ č. 1286/1, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 534 m² a parc. registra „E“ 
č. 1286/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 373 m²    
spočívajúceho v práve uloženia, užívania, údržbe a oprave inžinierskych sietí 
podľa GP č. 32/2022 vyhotoveného dňa 14.10.2022 firmou GEOTERRA s.r.o., so 
sídlom Kolónia 1484/78 po celú dobu životnosti inžinierskych sietí.  
 

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 predniesol žiadosť o schválenie drobnej stavby 
(Prístrešku) od p. Miloša Maca a manž. Soni Macovej, bytom Veľké Orvište č. 184. 
Samostatne stojaci prístrešok bude postavený na parc. č: 1222/1, zapísanej na LV č. 
158 a bude vzdialený 1,3 m od susediacej parc. č.: 1222/13 (Hlavná ulica), zapísanej 
na LV č. 800, ktorá je vo vlastníctve obce Veľké Orvište.  
 

OcZ jednohlasne schválilo žiadosť p. Miloša Maca a manž. Soni Macovej 
o umiestnenie samostatne stojaceho prístrešku na parc. č.: 1222/1, zapísanej na 
LV č. 158 vo vzdialenosti 1,3 m od parc. č.: 1222/13, zapísanej na LV č. 800,  ktorá 
je vo vlastníctve 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 

 
6. Opatrenia na zníženie dopadu krízy na rozpočet obce v roku 2023 
 

V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov OcZ o súčasných 
nákladoch na odpady v našej obci. Dňa 3.10.2022 bola obci doručená informácia 
o zmene cien vývozu odpadu a novej povinnosti pôvodcov odpadov od spoločnosti 
Marius Pedersen a.s., vzhľadom na výrazný rast vstupných materiálov a so zreteľom 
na očakávanú mieru inflácie, účinných od 1.1.2023. Zvýšenie nákladov za vývoz 
zmesového komunálneho odpadu z nádob sa upravuje o 12 % a zber nebezpečných 
odpadov o 32 %. Starosta obce uviedol, že od roku 2020 je poplatok za vývoz 
komunálneho odpadu vo výške 24 Eur/osoba na kalendárny rok a navrhol navýšiť 
sumu na 30 Eur/osoba na kalendárny rok a frekvenciu vývozu komunálneho odpadu 
jedenkrát za tri týždne. Obec dopláca na zber a likvidáciu odpadu z vlastných zdrojov 
ročne sumou cca 5 000,- Eur. V diskusii poslanci Pavol Táborský, Jozef Valo a Peter 
Djenka navrhli sumu 32 Eur/osoba na kalendárny rok a frekvenciu vývozu odpadu 
jedenkrát za tri týždne. Poslankyne Gabriela Michelová a Mgr. Elena Horňanská 
navrhli sumu 30 Eur/osoba na kalendárny rok a vývoz odpadu jedenkrát za tri týždne. 
Následne prebehlo hlasovanie za oba návrhy. 

 
OcZ schválilo navýšenie poplatku za komunálny odpad v obci Veľké 

Orvište na jednu osobu / kalendárny rok na sumu 32,- Eur, frekvenciu vývozu 
komunálneho odpadu jedenkrát za tri týždne a vypracovanie nového VZN 
o komunálnom odpade na r. 2023 do ďalšieho 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, Dušan Kráľovič,  Marta Kráľovičová, Ing. Marián Šiška, 

Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): Mgr. Elena Horňanská, Gabriela Michelová 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

OcZ neschválilo navýšenie poplatku za komunálny odpad v obci Veľké 
Orvište na jednu osobu / kalendárny rok na sumu 30,- Eur a frekvenciu vývozu 
komunálneho odpadu jedenkrát za tri týždne. 
 

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): Mgr. Elena Horňanská, Gabriela Michelová 
 

Hlasovali proti (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Dušan Kráľovič,  Marta Kráľovičová, Ing. Marián Šiška, 

Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

Ďalej starosta obce navrhol navýšiť aj ostatné miestne poplatky (poplatok za 
daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatky za nakladanie s odpadmi) o 10 %. 
V diskusii poslanci súhlasili s návrhom starostu obce. 
 

OcZ jednohlasne schválilo zmenu VZN č. 4/2019 a navýšenie miestnych 
poplatkov o 10 %. 

 



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 navrhol aj úsporu na verejnom osvetlení, a to 
zakúpením časového spínača v hodnote 200,- Eur. Tento spínač umožní časovo 
obmedziť verejné osvetlenie, nakoľko vypínanie každého druhého svietidla v obci nie 
je technicky možné.  
 

OcZ jednohlasne schválilo časové obmedzenie verejného osvetlenia 
v obci zakúpením časového spínača v hodnote 200,- 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 

 

7. Žiadosť na výstavbu vodovodu na ul. Slnečnej 
 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti o zavedenie obecného 
vodovodu na Slnečnej ulici, v novej časti, kde pokračuje výstavba rodinných domov. 
Starosta obce sa bude snažiť nájsť vhodné riešenie, napríklad prostredníctvom  
spoločnosti TAVOS a.s., ktorá každý rok spúšťa investičnú akciu, kde uhradí 80 % 
všetkých nákladov na zhotovenie diela a obec 20 %, prípadne cez Envirofond. 
Starosta obce vyzistí, koľko bude stáť vypracovanie projektovej dokumentácie. 
Majitelia pozemkov v novej časti na Slnečnej ulici prisľúbili, že budú participovať na 
financovaní za vyhotovenie projektovej dokumentácie. 
 
8. Zelená strecha na KD 

Starosta obce oboznámil 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, ktorú obec podávala v roku 2020. Suma NFP je  vo výške 
184 553,21 €, spoluúčasť obce je 5 %, čo predstavuje sumu vo výške 9 713,33 €. 
Predpokladaný investičný náklad stavby bol 215 986,62,- Eur v roku 2020. Starosta 
obce dal vypracovať nový výkaz výmer a rozpočet na stavbu Zelenej strechy, aby sme 
získali hodnovernú predstavu o náraste ceny stavebného materiálu a náraste ceny 
práce oproti roku 2020, kedy sa robil projekt. Nový rozpočet bol vypracovaný na sumu 
256.000 Eur. Obec by musela doplatiť stavebný materiál vo výške cca 70 000,- Eur. 
Podmienkou je tiež zabezpečiť čo najskôr verejné obstarávanie, aby sa v čo 
najkratšom čase mohla zabezpečiť fyzická realizácia projektu. Realizácia projektu by 
sa mala začať v mesiaci apríl 2023. Starosta obce navrhol vyhlásiť verejné 
obstarávanie na stavbu a stavbu realizovať len vtedy, ak vysúťažená hodnota 
realizácie stavby bude pod 220 000,- Eur. Dodal, že pokiaľ projekt nezrealizujeme 



a NFP vrátime, v budúcnosti už dotáciu nedostaneme. Taktiež sa môžu v budúcom 
roku zvýšiť ceny stavebného materiálu. V diskusii poslanci OcZ súhlasili s návrhom 
starostu obce. 

OcZ jednohlasne schválilo vyhlásenie verejného obstarávania na projekt 
„Zelená strecha na obecný úrad v obci Veľké Orvište“ z MŽP SR vo výške 
maximálne 220 000,- 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 

 

9. 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.  
Predniesol zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce vo Veľkom 
Orvišti: 
1. Pavol Paulovič, PhDr., 46 r., starosta Obce Veľké Orvište, Hlas – sociálna 
demokracia  
 
a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo 
Veľkom Orvišti: 
1. Jozef Bartko, Ing., 39 r., inžinier kvality, nezávislý kandidát 
2. Peter Djenka, 50 r., živnostník, Hlas – sociálna demokracia 
3. Elena Horňanská, Mgr., 45 r., sociálna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie 
4. Dušan Kráľovič, 44r., skladník, Hlas – sociálna demokracia 
5. Marta Kráľovičová, 72 r., diplomovaná sestra, Slovenská národná strana 
6. Gabriela Michelová, 77 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana 
7. Sylvia Paulovičová, PhDr., 44 r., manažérka kvality, Hlas – sociálna demokracia 
8. Marián Šiška, Ing., 49 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát 
9. Pavol Táborský, 68 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát 
10. Jozef Valo, 57 r., skladník, Slovenská národná strana 
11. Jaroslav Vavrinec, 37 r., skladník, Hlas – sociálna demokracia 

 
Do Obecného zastupiteľstva budú zvolení deviati poslanci.  

 

10. Kronika obce za rok 2021 
 

V tomto bode programu starosta obce predniesol poslancom+ OcZ spracovanú 
Kroniku obce za rok 2021. V diskusii poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 
OcZ jednohlasne schválilo Kroniku obce za rok 2021. 

 

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. Rôzne 
 

• Žiadosť RZ Záhumnie 
Starosta obce predniesol poslancom OcZ žiadosť RZ Záhumnie  o finančný 
príspevok od TAVOS a.s., Piešťany na dobudovanie oddychovo-relaxačnej 
zóny na rybníku Záhumnie vo veľkom Orvišti vo výške 500,- Eur. Keďže sa 
jedná o osadenie lavičiek a smetných košov, ktoré budú umiestnené na 
obecnom pozemku, požiadalo RZ Záhumnie o súhlas obec. V diskusii poslanci 
OcZ súhlasili s osadením lavičiek a smetných košov na obecnom pozemku 
(Rybník Záhumnie Veľké Orvište). 

 

• Certifikát zodpovedného obstarávateľa 
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Obec Veľké Orvište získala 
certifikát zodpovedného obstarávateľa, z 3 904 hodnotených subjektov sme sa 
dostali medzi 229 úspešne vyhodnotených subjektov. To svedčí o kvalite a 
transparentnosti nášho verejného obstarávania. 

 

• ON č. 2/2022 
Starosta obce informoval poslancov OcZ o vydaných ON č. 2/2022, v ktorých 
zrekapituloval zrealizované projekty v prospech rozvoja obce za posledné štyri 
roky. Obec podala celkom 51 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, 
z ktorých bolo 27 podporených. Obec získala dotácie vo výške cca 450 000,- 
Eur (68 % úspešnosť). 
Najvýznamnejšie podporené projekty: 
- Zateplenie + rekonštrukcia sociálnych zariadení + multifunkčné ihrisko v ZŠ 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- Vybudovanie zberného dvora 
- Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 
- Wifi pre teba 
- Nízkouhlíková stratégia 
- Revitalizácia zelene 
- Merač rýchlosti 
- Výsadba lúky a stromov pri diaľničnom nadjazde 
- Projekty na činnosť DHZ, obecnej knižnice a na podporu športu (osvetlenie 

ihriska, výmena okien na polyfunkčnej budove) 
 

• Práce v obci 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že socha Najsvätejšej Trojice bola 
osadená pri diaľničnom nadjazde. V najbližšej dobe budú aktivační pracovníci 
betónovať plot v MŠ, ktorý je v havarijnom stave. 
 

 

• Kultúrne akcie 



Starosta obce informoval poslancov OcZ o plánovaných akciách v mesiaci 
október a november: 
- dňa 21.10.2022 Úcta k starším o 16:00 h v KD Veľké Orvište, 
- dňa 29.10.2022 Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov v budove ZŠ Veľké Orvište, 
- dňa 17.11.2022 slávnosť sv. Huberta, o 17:00 h sv. omša v kostole 

Nanebovzatej Panny Márie, po sv. omši bude občerstvenie pri kostole. 
 
12. Diskusia 
 
 V diskusii sa poslankyňa Gabriela Michelová informovala, či poľovnícke 
združenie vyzdobí kostol v obci počas slávnosti sv. Huberta. Starosta obce uviedol, že 
požiada poľovnícke združenie o výzdobu kostola. 
 
 Poslanec Dušan Kráľovič predniesol požiadavku na zarovnanie vyvýšenej 
zeminy a opravu lávky medzi Topolovým I. a II. Taktiež sa informoval, či bude výsadba 
stromov (líp) pokračovať aj smerom k diaľnici. Starosta obce oboznámil OcZ, že doska 
na lávke medzi Topolovým I. a II. sa menila pred 2 rokmi. Obec pripravuje projekt na 
rekonštrukciu ciest v obci, kde by sa mohla zahrnúť aj táto požiadavka. Výsadbu 
stromov od Topolového smerom k diaľnici nie je možné realizovať, nakoľko sú to 
súkromné pozemky a obec by musela mať súhlas všetkých vlastníkov. Starosta obce 
dodal, že najskôr potrebujeme zrealizovať projekty, ktoré máme už schválené. 
 
13. Uznesenia 
 

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

 
14. Záver 
 

Zasadnutie OcZ ukončil starosta obce poďakovaním poslancom OcZ za ich 

účasť na 6. OcZ, za pomoc pri obecných akciách počas celých štyroch rokov ich 

pôsobenia v obecnom zastupiteľstve, všetkým združeniam v obci a informoval ich, že 

ustanovujúce zastupiteľstvo sa bude konať 28.11.2022. 

 
 

 
Zapísala:        Adela Jankechová       
Overovatelia zápisnice:     Gabriela Michelová 

    Marta Kráľovičová 

 

 

 

 

 

                                                              PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


