
43 Orlov 119 

U Z N E S E N I A

z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018-2022,

konaného dňa 28. februára 2020 v kancelárii starostu obce

                                                                                                                                                        

74.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Program rokovania:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2020
6.    Správa nezávislého audítora  o overení  individuálnej  účtovnej  závierky obce Orlov za 
       účtovné obdobie roka 2018
7.    Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KUZ za 
       účtovné obdobie roka 2018 v obci Orlov
8.    Rôzne
9.    Diskusia
10.  Návrh uznesení
11.  Záver

75.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

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

76.
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 13.12.2019

77.
uznesenie

k návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 v znení predloženého návrhu

B) Poveruje
hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2020

78.
uznesenie

k Správe nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov 
za účtovné obdobie roka 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné 
obdobie roka 2018
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79.
uznesenie

k Správe o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KUZ 
za účtovné obdobie roka 2018 v obci Orlov

   
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Správu  o  overení  konsolidovanej  účtovnej  závierky  a  súladu  výročnej  správy s  KUZ za 
účtovné obdobie roka 2018 v obci Orlov

80.
uznesenie

k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

a § 663 až § 684 a § 723 Občianskeho zákonníka   

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov a § 663 až § 684 a § 723 
Občianskeho zákonníka, uzatvorenú medzi obcou Orlov a p. Jozefínou Guľášovou

B) Stanovuje
cenu nájmu za 1 m² – 6,50 € 

      JUDr. Peter Timočko, v. r.
     starosta obce

V Orlove, dňa 02. marca 2020
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková
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