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(7- 11) 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 2. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
volebného obdobia 2014 -2018,  

konaného dňa 04. júna 2015 v kancelárii starostu obce 
_____________________________________________________________ 

 
 

7 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Program rokovania: 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  
6. Záverečný účet obce za rok 2014 
6.1.Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične,  
      výstavbu plynovej prípojky a kotolne telocvične ZŠ s MŠ Orlov  
      prostredníctvom investičného úveru 
7. Rôzne  
8. Diskusia 
9. Návrh uznesenia 
10. Záver 

 
 

8 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
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9 
uznesenie 

 
K záverečnému účtu obce Orlov za rok 2014 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Orlov k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
1. Berie na vedomie 
odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2014 
 
2. Schvaľuje 
a) Záverečný účet obce za rok 2014 výrokom: „celoročné hospodárenie schvaľuje bez 
výhrad“.  
b) zostatok prostriedkov z hospodárenia obce a jeho vysporiadanie vo výške 420,- € tvorbou 
rezervného fondu 

 
 

10 
uznesenie 

 
K schváleniu zabezpečenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične, 

výstavbu plynovej prípojky a kotolne telocvične ZŠ s MŠ Orlov 
prostredníctvom investičného úveru a úprave rozpočtu v zmysle použitých 

prostriedkov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
1. Berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce - preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov 
  
2. Schvaľuje 
a) čerpanie investičného úveru z VÚB, a.s. do výšky 70 000,- € so splatnosťou na 15 rokov 
a úrokovou sadzbou 3 M EURIBOR + 2 % p.a. a ďalšími podmienkami vyplývajúcimi 
z predloženej ponuky 
b) zabezpečenie úveru blankozmenkou a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke 
c) Rozpočtové opatrenie č. 1 
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11 
uznesenie 

 
K udeleniu Čestného občianstva obce Orlov  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje 
v zmysle §31 Štatútu Obce Orlov, udelenie Čestného občianstva Obce Orlov pre p. Lubomíra 
Hužvíka za šírenie dobrého mena obce Orlov v zahraničí  
 
2. Odporúča 
starostovi obce odovzdanie ocenenia v súlade so štatútom obce pri vhodnej príležitosti 
 
 
 
 
        _______________________ 
                    JUDr. Peter Timočko   v. r. 
                               starosta obce 
 
Za formálnu správnosť: Renáta Knapíková 
 
V Orlove dňa  05. júna 2015 


