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(12-19) 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
volebného obdobia 2014 -2018,  

konaného dňa 06. augusta 2015 v kancelárii starostu obce 
_____________________________________________________________ 

 
 

12 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Program rokovania: 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Návrh uznesenia 
7. Záver 

 
 

13 
uznesenie 

 
K riešeniu havarijnej situácie kotolne ZŠ a MŠ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje 
zámer rekonštrukcie kotolní ZŠ a MŠ  
 
2. Poveruje 
starostu obce k prevereniu podmienok financovania havarijného stavu kotolne MŠ 
z úverových zdrojov do výšky 30 tis. € 
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14 
uznesenie 

 
K návrhu Zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje 
Zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu s obchodnou spoločnosťou Podtatranská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
 
2. Poveruje 
starostu obce k podpisu horeuvedenej zmluvy 
 

 
15 

uznesenie 
 

K žiadosti o súhlas pripojenia na verejnú kanalizáciu p. Michala Michalova 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
finančnú spoluúčasť obce Orlov, t.j. preplatenie odbornej práce – uloženie kanalizačných rúr 
– a materiálu, na vybudovanie prípojky na verejnú kanalizáciu rod. domu s. č. 29 od bodu 
napojenia po hranicu pozemku prislúchajúcom k rod. domu s. č. 29 vo vlastníctve p. Michala 
Michalova  
  
 

16 
uznesenie 

 
K záujmu o odkúpenie obecného pozemku 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
zámer odpredaja pozemkov p.č. KNE 163/2  vo výmere 607 m2 a p.č. KNE 163/1 vo výmere 
505 m2 v k.ú. Orlov p. Andrejovi Kurucovi. Cena pozemkov stanovená obecným 
zastupiteľstvom na 3,- € / m2. 
 
 

17 
uznesenie 

 
K paušalizácii cestovných náhrad 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
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1. Berie na vedomie 
paušalizáciu cestovných náhrad starostu obce 
 
2. Poveruje 
zástupcu starostu p. Kopaňáka k overenie  a podpísaniu stanoveného výpočtu paušálnych 
náhrad v zmysle zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  
 
 

18 
uznesenie 

 
K Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach  
 
 

19 
uznesenie 

 
K Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskom stravovacom zariadení 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom 
stravovacom zariadení   
 
 
 
 
 
        _______________________ 
                      JUDr. Peter Timočko   v.r. 
                      starosta obce 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Renáta Knapíková 
 
V Orlove dňa  07. augusta 2015 


