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

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Orvišti 
konaného dňa 16.12.2022 

 

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. Návrh rozpočtu obce na rok 2023, Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu 
5. Komisie (úlohy, doplnenie členov, Komisia verejného poriadku – riešenie 

sťažností...) 
6. Žiadosť o schválenie vecného bremena (IBV Mlyn) 
7. Návrh na zmenu územného plánu obce 
8. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľké Orvište na roky 2023 - 2030 
9. Návrh 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 

10. Návrh VZN č. 7/2022, ktorým sa  mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských 
zariadení na území obce Veľké Orvište v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2022 

11. Komunikácia obec – občan 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 
13. Plán zasadnutí OcZ na rok 2023 
14. Plán kultúrnych akcií na rok 2023 
15. Rozpočtové opatrenie (príjem dotácií) 
16. Rôzne (schválené a realizované projekty, zámery a návrhy poslancov OcZ...) 
17. Diskusia 
18. Uznesenia 
19. Záver 
 

Poslanci OcZ jednohlasne schválili program zasadnutia OcZ. 
 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, 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. Mgr. Elenu Horňanskú a Ing. Mariána Šišku. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení  
 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenia zo  7. OcZ, ktoré sa konalo dňa                  
28. novembra 2022 sú splnené.  
 
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2023, Správa hlavného kontrolóra obce k rozpočtu 
 

Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Ing. 
Emerencii Kollárovej. Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OcZ, že návrh 
rozpočtu bežných, kapitálových, finančných príjmov a výdavkov na rok 2023 
zodpovedá príslušným predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej 
klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru. Hlavná kontrolórka obce odporučila OcZ 
schváliť návrh rozpočtu na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025 bez pripomienok. 

 
OcZ zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu 

obce na rok 2023 a obdobie 2024 – 2025 bez pripomienok. 
 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
Následne starosta obce odovzdal slovo ekonómke Ing. Jane Müllerovej, ktorá 

predložila poslancom OcZ návrh rozpočtu na rok 2023. Na základe predikcie plánu 
príjmov a výdavkov za jednotlivé ekonomické položky bol rozpočet príjmov stanovený 
vo výške 644 259,00 € a rozpočet výdavkov vo výške 644 259,00 €. Rozpočet na rok 
2023 bol stanovený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2023 tvorí prílohu zápisnice.  

V diskusii sa poslanec Ing. Jozef Bartko informoval na navrhovanú sumu pre 
združenie BOVO, či je vyššia ako minulý rok alebo rovnaká. Ekonómka Ing. Jana 
Müllerová informovala poslancov OcZ, že suma je rovnaká ako za rok 2022 a bude 
použitá na úhradu faktúr za drvenie odpadu zo silážnej jamy o ostatných 
prevádzkových nákladov. 

 
OcZ jednohlasne schválilo bez pripomienok návrh rozpočtu na rok 2023, 

kde celkové rozpočtové príjmy a výdaje sú vo výške 644 259,00 €. 
 
Prítomní poslanci (menovite): Jozef Valo, Ing. Jozef Bartko, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan 

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 



 
5. Komisie (úlohy, doplnenie členov, Komisia verejného poriadku – riešenie 
sťažností...) 
 
 Starosta obce určil a doplnil úlohy, právomoci komisiám a dodal, že poslanci 
budú zároveň aj členmi zriadených komisií. V diskusii poslanci súhlasili, že budú 
zároveň aj členmi zriadených komisií a odmenení budú len za odmenu poslanca OcZ. 
 Následne starosta obce odovzdal slovo poslancovi Ing. Jozefovi Bartkovi, ktorý 
informoval poslancov o zasadnutí Komisie verejného poriadku dňa 1.12.2022. Ing. 
Jozef Bartko oboznámil poslancov o prerokovaní sťažnosti pani Zuzany Horilovej 
o napadnutí ich psa psom p. Romana Vavrinca (držiteľa psa). Na zasadnutí Komisie 
VP sa zúčastnil aj majiteľ psa p. Matúš Vavrinec, obaja sa ospravedlnili manželom 
Horilovým a následne navrhli opatrenie, a to vybudovať oplotenie vo dvore p. Romana 
Vavrinca, ktoré zabráni únikom psa a ponúkli zaplatenie faktúry za ošetrenie psa 
manželov Horilových, ktorí to akceptovali. Následne Komisia VP hlasovala za 
predložené návrhy. Členovia komisie sa dohodli na závere, že p. Roman Vavrinec 
vybuduje oplotenie pre psa, aby sa zabránilo úniku psa mimo dvora do 4.12.2022. 
Ďalej je držiteľ povinný nasadiť psovi náhubok pri venčení psa a uhradiť faktúru za 
veterinárne ošetrenie. Členovia komisie sa dohodli na kontrole vybudovaného 
oplotenia pre psa a v prípade, že nariadenie nebude splnené, komisia udelí                      
p. Romanovi Vavrincovi pokutu vo výške 165 €. Poslanec Ing. Jozef Bartko informoval 
poslancov, že dňa 11.12.2022 členovia komisie VP vykonali kontrolu u p. Romana 
Vavrinca. Oplotenie bolo vyhotovené zo starého pletiva upevnené podperami a taktiež 
bola v plote umiestnená aj elektrická ochrana. Navyše p. Roman Vavrinec vymenil aj 
zámku na vstupnej bráne, aby sa zabránilo nepozvaným osobám vstupu do dvora. 
Následne sa členovia Komisie VP dňa 12.12.2022 stretli na OcÚ, aby prerokovali 
nápravné opatrenia. Členovia Komisie VP potvrdili vykonanie nápravných opatrení 
a taktiež odsúhlasili, že predseda Komisie VP bude môcť disponovať dvomi hlasmi 
v prípade nerozhodného výsledku hlasovania na zasadnutí Komisie VP. 
 V diskusii sa poslankyňa PhDr. Sylvia Paulovičová informovala, či upevnené 
podpery sú drevené alebo betónové. Ing. Jozef Bartko informoval poslancov OcZ, že 
pletivo je upevnené drevenými podperami a navyše je v plote umiestnená aj elektrická 
ochrana, ktorá je stále zapnutá. 
 

OcZ berie na vedomie a súhlasí so spôsobom vyriešenia sťažnosti               
p. Zuzany Horilovej podľa záverov z prešetrenia Komisiou verejného poriadku. 
 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Ing. Jozef Bartko, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, PhDr. Sylvia 

Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): Dušan Kráľovič 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0  

 
6. Žiadosť o schválenie vecného bremena (IBV Mlyn) 
 

Starosta obce predniesol poslancom OcZ 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) z dôvodu, že na 
uvedených nehnuteľnostiach sa budú realizovať elektroenergetické zariadenia. 
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľké Orvište, Obec Veľké Orvište, okres 
Piešťany, vo vlastníctve obce Veľké Orvište, parcely registra „C“: parc. č. 123/2, 
o výmere 3 434 m², druh pozemku zast. plocha a nádvorie, parc. č. 217/1, o výmere 
2 342 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  parc. č. 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. 
 

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. 
 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0  

 
7. Návrh na zmenu územného plánu 
 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ o návrhoch na zmenu územného 
plánu obce. Územný plán obce Veľké Orvište – Zmeny a doplnky č. 1/2014 bol 
schválený OcZ dňa 2.9.2014 uznesením č. 26/2014. Pre ďalší rozvoj obce je  dôležité 
zmeniť súčasný územný plán resp. tento plán doplniť o rozšírenie plochy rodinného 
bývania (IBV Záhumnie), úpravu technickej infraštruktúry na Obchodnej ul., preluky 
v existujúcich plochách rodinného bývania a zmenu dopravnej infraštruktúry v časti 
Topoľové. S navrhovanými zmenami a doplnkami bude začatý celý proces, ktorý bude 
trvať približne od januára až do konca júla 2023, nakoľko tento plán treba spracovať a 
musí byť schválený príslušnými inštitúciami. Zámer na zmenu územného plánu bude 
zverejnený na webovom sídle na v úradnej tabuli obce. Následne budú mať občania 
možnosť podať svoje žiadosti o zmenu územného plánu obce.  
 
 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. 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
8. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľké Orvište na roky 2023 – 2030 
 
 Starosta obce v tomto bode programu informoval poslancov OcZ 
o vypracovanom Komunitnom pláne sociálnych služieb Obce Veľké Orvište na roky 
2023 – 2030, ktorý je vypracovaný na obdobie ôsmich rokov v súlade s Národnými 
prioritami rozvoja sociálnych služieb. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môže 
obec plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby postupne v ďalšom období 
zabezpečovala úlohy a ciele stanovené v KPSS. V diskusii poslanci OcZ nemali 
žiadne pripomienky. 
 

OcZ jednohlasne schválilo Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľké 
Orvište na roky 2023 – 2030. 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

9. Návrh 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 

 
Starosta obce v tomto bode predniesol návrh 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. Informoval poslancov OcZ, 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. Celkový objem finančných prostriedkov na prevádzku a mzdové 
náklady na žiaka materskej školy a školského zariadenia je určený podľa platnej 
legislatívy z podielových daní Obce Veľké Orvište. V diskusii poslanci OcZ nemali 
žiadne pripomienky. 

 
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. 

 



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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

10. Návrh 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 
 

Starosta obce predložil poslancom OcZ návrh 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. V diskusii 
poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 

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. 
 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
11. Komunikácia obec - občan  
 
 Starosta obce v tomto bode programu OcZ predniesol návrh projektu 
„Komunikácia občan → obec“ od poslanca Ing. Jozefa Bartka. Cieľom projektu je 
vytvoriť občanom priestor na zdieľanie návrhov a opatrení na zlepšenie životnej úrovne 
obce. Občania budú môcť svoje návrhy, opatrenia či pripomienky podávať cez webovú 
stránku obce, prípadne pre menej technicky zručných občanov je  dostupná poštová 
schránka pri OcÚ. Technické zabezpečenie zaistí Mgr. Miroslav Folajtar 
a vyhodnotenie návrhov Ing. Jozef Bartko, ktorý bude doručené návrhy triediť 
a predkladať na zasadnutia OcZ. V druhom januárovom týždni by mala prebehnúť 
interná skúška a vyhodnotenie funkčnosti systému, následne sa zašle informácia 
občanom o spustení. 

V diskusii poslanci OcZ nemali pripomienky k novému návrhu projektu. 
 

OcZ jednohlasne schválilo realizáciu projektu „Komunikácia občan → 

obec“. 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 

 

 

 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023  



 
Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Ing. 

Emerencii Kollárovej, ktorá OcZ predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
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 hospodárenia obce za I. polrok 
2023, kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2023 a účasť pri výkone auditu za rok 
2022. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2023 bude realizovaná na 
Obecnom úrade Veľké Orvište. Návrh bol zverejnený v úradnej tabuli obce dňa 
01.12.2022. 

 

OcZ zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na I. polrok 2023. 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
13. Plán zasadnutí OcZ na rok 2023 
 
 Starosta obce navrhol poslanom OcZ schváliť deň, miesto a čas konania 
zasadnutí OcZ. Zasadnutie OcZ zvoláva starosta obce podľa naplnenia bodov 
programu a ak si to vyžadujú termíny na predkladanie žiadostí o dotácie. V rámci 
legislatívy je povinnosťou zvolať OcZ jedenkrát za tri mesiace. 
 V diskusii poslanec Ing. Jozef Bartko predniesol 1.návrh: deň - pondelok, miesto 
- Klub seniorov a čas 18:00 h. 
 2. návrh podal poslanec Pavol Táborský: deň – pondelok, miesto – Klub 
seniorov a čas 18:30 h 
 3. návrh predniesla poslankyňa PhDr. Sylvia Paulovičová: deň – pondelok, 
miesto – Klub seniorov a čas 19:00 h 
 

Následne dal starosta obce hlasoval za 1. návrh: deň – pondelok, miesto 
zasadnutia Ocz - Klub seniorov, čas 18:00 h. 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali za (menovite): Ing. Jozef Bartko 
 

Hlasovali proti (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, Dušan Kráľovič, PhDr. Sylvia 

Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
Nasledovalo hlasovanie za 2. návrh: deň – pondelok, miesto zasadnutia OcZ - 

Klub seniorov, čas 18:30 h. 
 



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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali za (menovite): Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský 
 

Hlasovali proti (menovite): Jozef Valo, Ing. Jozef Bartko, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, PhDr. Sylvia 

Paulovičová, Jaroslav Vavrinec 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
Na záver sa hlasovalo za 3. návrh: deň – pondelok, miesto zasadnutia OcZ - 

Klub seniorov, čas 19:00 h. 
 

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. 

 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali za (menovite): Jozef Valo, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská, PhDr. Sylvia Paulovičová, Pavol 

Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): ): Ing. Jozef Bartko,  Ing. Marián Šiška 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): Dušan Kráľovič 

 
14. Plán kultúrnych akcií na rok 2023 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o pláne kultúrnych akcií na rok 2023. 
Prvá akcia, tak ako každý rok, bude Ohňostroj na námestí obce 01.01.2023 o 18:00 h. 
Doplnil, že od apríla je plánovaná rekonštrukcia budovy OcÚ, budeme potrebovať 
premiestniť kanceláriu do iných priestorov. Akcie, ktoré by sa mali konať v KD, sa budú 
za priaznivého počasia konať vo vonkajších priestoroch. Plán kultúrnych akcií na rok 
2023 tvorí prílohu zápisnice. 
 

OcZ schválilo plán kultúrnych akcií na rok 2023. 
 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
15. Rozpočtové opatrenie (príjem dotácií)  
 

Starosta obce v tomto bode programu predložil poslancom OcZ rozpočtové 

opatrenie č. 5/2022. Následne ich informoval o zmene rozpočtu obce v príjmoch aj 

výdavkoch z dôvodu pridelených finančných prostriedkov z Environmentálneho 

fondu na projekt „Rekonštrukcia budovy obecného úradu“, zo SAŽP na projekt 

„Zelené obce Slovenska“ a z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny na projekt 

„Detské ihrisko“. 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 tvorí prílohu zápisnice. 

 
 



OcZ jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 5/2022. 

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

Kráľovič, PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

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

PhDr. Sylvia Paulovičová, Ing. Marián Šiška, Pavol Táborský, Jaroslav Vavrinec 
 

Hlasovali proti (menovite): 0 
 

Zdržal sa hlasovania (menovite): 0 

 
16. Rôzne 
 

• Projekty a zámery 
Starosta obce informoval poslancov OcZ o schválených a realizovaných 
projektoch, projektoch v schvaľovacom procese a zámeroch obce: 
-    Detské ihrisko, MPSVaR – schválená dotácia, realizácia máj - jún 2023 
- Environmentálny fond SR – schválená dotácia na rekonštrukciu budovy OcÚ 
- Zelené obce Slovenska – projekt zrealizovaný, vysadilo sa 90 ks nových 

stromov (alej pri Hlavnej ceste, Obchodná, Športová a Slnečná ulica) 
- Vybavenie Zberného dvora v obci – v schvaľovacom procese 
- Zelená strecha na KD – schválené, pripravujeme súťažné podmienky, 

realizácia marec až november 2023     
- Rekonštrukcia OcÚ od SIEA – schválené, realizácia marec až december 

2023 
- Fond na podporu umenia – zakúpenie nového knižničného fondu prebehne 

v 1. – 5. mesiaci 2023 
- Rekonštrukcia ciest v obci – vyhotovená projektová dokumentácia  
- Zámer obce IBV Záhumnie – ukončené polohopisné a výškopisné 

zameranie, územný plán k príprave IBV Záhumnie. 
 

• Zmena vývozu odpadov 
 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že na základe informácie od 
spoločnosti Márius Pedersen, a.s. sa od januára 2023 zavádza tzv. spoločný 
trojzber, pri ktorom budú občania igelitové vrecia využívať na spoločný zber 
všetkých troch komodít, a to plastov, obalov z kovu a tetrapakov. Samostatný 
zber plastov, obalov z kovu a tetrapakov týmto zanikne. Keďže stále prebiehajú 
rokovania s OZV, predmetom ktorých sú okrem iného aj frekvencie vývozu 
jednotlivých odpadov, harmonogramy vývozu odpadov budú doručené 
občanom do schránok v priebehu mesiaca december.  
Od januára 2023 bude v obci zabezpečený aj zber kuchynského odpadu 
prostredníctvom 240 l nádob. Občania, ktorí nemajú vlastné kompostéry, budú 
mať možnosť si vyzdvihnúť na OcÚ vedierko na kuchynský odpad. Nádoby sa 
budú v letných mesiacoch vyvážať 2 x týždenne, v zimných mesiacoch 1 x 
týždenne. Občania budú o zbere kuchynského odpadu informovaný 
prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce. 

 
12. Diskusia 
 
 V diskusii poslanec Ing. Jozef Bartko poďakoval všetkým pracovníkom 
Obecného úradu za ich prácu, ktorú vykonávajú svedomite a k spokojnosti všetkých 
občanov. 
 
 
 
 



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 8. OcZ, za ich nezištnú pomoc pri akciách v roku 2022 a verí, že sa vytvorí 

pevný kolektív na ďalšie volebné obdobie. Na záver ich informoval, že prvé zasadnutie 

OcZ v roku 2023 sa bude konať v mesiaci február. 

 
 

Zapísala:        Adela Jankechová       
Overovatelia zápisnice:     Mgr. Elena Horňanská 

    Ing. Marián Šiška 

 

 

 

 

 

                                                              PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce 


