
43 Orlov 119

U Z N E S E N I A

z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 04. septembra 2020 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

88.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Program rokovania:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Záverečný účet obce Orlov za rok 2019
6.    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2019
7.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020
8.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na II. polrok 2020
9.    Rôzne
10.  Diskusia
11.  Návrh uznesení
12.  Záver 

89.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Drobňáková, Marián Fuchs a Miroslav Drobňák
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B) Určuje
za overovateľov zápisnice Zuzanu Žilákovú a Michala Šujetu

90.
uznesenie

ku kontrole plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie 
informáciu  starostu  obce  o  plnení  uznesení  z  predchádzajúceho  zasadnutia  Obecného
zastupiteľstva obce Orlov konaného dňa 29.05.2020 

91.
uznesenie

k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
Záverečný  účet  obce  Orlov  za  rok  2019  výrokom „celoročné  hospodárenie  sa  schvaľuje
s výhradami“

Dôvod  schváleného  záverečného  účtu  s  výhradami  je  množstvo  a  účel  vykonaných
rozpočtových  opatrení.  Tento  postup  a  následný  presun  finančných  prostriedkov  na
jednotlivých rozpočtových  položkách bol podľa poslancov obecného zastupiteľstva v rozpore
so schváleným rozpočtom na príslušný rok.  Rozsah zistení  podľa poslancov OZ vyžaduje
podrobné vysvetlenie rozpočtových opatrení č.  8,  10,  11, 12, 14, 15  za účasti  spoločného
pracovného stretnutia tých osôb, ktoré jednotlivé rozpočtové opatrenia spracovali.

B) Navrhuje
zmenu zásad hospodárenia s majetkom a financiami obce s tým, že do doby schválenia
nových zásad sa budú rozpočtové opatrenia  robiť len na nevyhnutne potrebný chod obce
a obecné zastupiteľstvo o tom bude informované

92.
uznesenie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2019
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93.
uznesenie

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020
2. informáciu hlavnej kontrolórky obce, ktorá na základe vykonanej kontrolnej činnosti

doporučuje  starostovi  obce  prehodnotiť  pracovné  náplne  zamestnancov  a  prijať
opatrenia, aby sa počet zamestnancov obecného úradu skorigoval

B) Žiada
starostu obce o prijatie racionalizačných opatrení na zníženie počtu zamestnancov obecného
úradu

94.
uznesenie

k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na II. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na II. polrok 2020

95.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemku parc. reg. „E“ KN č. 190/1, LV č. 701, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1502 m2  

      
96.

uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
zámer odpredať časť parcely  vo vlastníctve obce, a to parc. reg. „C“ KN č. 372/2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 701, žiadateľom Dávidovi a Tamare Koščovým
za podmienok hodných osobitného zreteľa spočívajúcich v skutočnosti, že časť parcely nie
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je pre účely obce použiteľná, žiadatelia sa o pozemok starajú a v budúcnosti plánujú výstavbu
rodinného domu, pričom odkúpenie časti spomínanej parcely, ktorá priamo súvisí s parcelou
žiadateľov by im výrazne uľahčilo výstavbu aj  bývanie;  náklady spojené so spracovaním
geometrického plánu uhrádzajú žiadatelia

97.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Žiada
ekonómku obce o účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

98.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie

1. Žiadosť  Milana  a  Márie  Havrillových  o  zriadenie  vecného bremena a  uzatvorenie
Zmluvy o zriadení vecného bremena 

2. Žiadosť p. Emila Dopiráka o zaujatie stanoviska a zjednanie nápravy
3. Žiadosť  p.  Evy Kedovej  o  majetkoprávne  vyrovnanie  pozemku parc.  KN register

„E“ č. 877/3, pričom obecné zastupiteľstvo trvá na cene podľa znaleckého posudku
3,20 €/ m2

JUDr. Peter Timočko, v. r.
          starosta obce

V Orlove, dňa 10. septembra 2020
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková

4


