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(23-41) 

 

U Z N E S E N I A 
 

zo 4. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
volebného obdobia 2014 -2018,  

konaného dňa 03. decembra 2015 v kancelárii starostu obce 
_____________________________________________________________ 

 
 

23. 
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 VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete 
škôl a školských zariadení SR,  zriadených na území obce Orlov, na kalendárny rok 2016 

5. Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
6. Návrh dodatku VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom 
zariadení 

7. Návrh dodatku VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
a školských výchovno-vzdelávacích  zariadeniach 

8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 
10. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2016 
12. Schválenie rozpočtového opatrenia 
13. Schválenie úveru 
14. Rôzne  
15. Diskusia 
16. Návrh uznesenia 
17. Záver 
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24. 
uznesenie 

 
K návrhu VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do 

siete škôl a školských zariadení SR,  zriadených na území obce Orlov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
VZN č. 7/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do 
siete škôl a školských zariadení SR,  zriadených na území obce Orlov, na kalendárny rok 
2016 v znení predloženého návrhu 
 
 

25. 
uznesenie 

 
K návrhu VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v základnej škole 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
VZN č. 6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole v znení predloženého návrhu  
 

 
26. 

uznesenie 
 

K návrhu VZN 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 
VZN č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom 
zariadení v znení predloženého návrhu  
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27. 
uznesenie 

 
K návrhu VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  

v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích  zariadeniach 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
 
Schvaľuje 
VZN č. 4/2015  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
a školských výchovno-vzdelávacích  zariadeniach v znení pripomienok a návrhov OZ  t.j. 
Čl. II. ods. 1 - výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou, ktorým prispieva 
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ je najmenej 9,- EUR mesačne  a Čl. II. 
ods. 1 – na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa určuje výška 5,- EUR 
mesačne 

 
 

28. 
uznesenie 

 
K návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
na území obce Orlov a časti Andrejovka 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
VZN č. 3/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka v znení predloženého 
návrhu poslanca Kopaňáka t.j. IV. Časť ods. 5 písm. a/ 0,0383 za osobu a kalendárny deň; 
písm. b/ 14,02 € (nehnuteľnosť/rok FO, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt a písm. c/ za 
zamestnanca – sadzba 0,0383 za osobu a kalendárny deň x 366 x koeficient 0,5   

 
 

29. 
uznesenie 

 
K návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017 - 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017 – 2018 
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30. 
uznesenie 

 
K návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017 - 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
návrh rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017 – 2018 tak, ako bol predložený 
 
 

31. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 tak, ako bol predložený 
 
 

32. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie 
Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 
roka 2014 v obci ORLOV a správu o overení výročnej správy za účtovné obdobie roka 2014 
v obci Orlov 
 
 

33. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 v znení predloženého návrhu   
 
 

34. 
uznesenie 

 
K schváleniu zabezpečenia finančných prostriedkov na výstavbu plynovej kotolne MŠ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
1. Berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce - preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania 
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2. Schvaľuje 
a) čerpanie investičného úveru z VÚB, a.s. do výšky 30 000,- € so splatnosťou na 176 
mesiacov (podľa splatnosti termínovaného úveru č. 793/2015/UZ) a úrokovou sadzbou 3 M 
EURIBOR + Marža, Marža 1,8 % p.a. a ďalšími podmienkami vyplývajúcimi z predloženej 
ponuky 
b) zabezpečenie úveru blankozmenkou a dohodou o vyplňovacom práve 
k blankozmenke 
 

 
35. 

uznesenie 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
odmeny pre zamestnancov ZŠ s MŠ v Orlove spadajúcich pod originálne kompetencie obce 
vo výške spolu 700,- EUR t.j. 100,- EUR na zamestnanca (7 zamestnancov), ktoré budú 
poukázané na účet ZŠ s MŠ v mesiaci december 2015   
 
 

36. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
sadzobník poplatkov vyberaných obcou Orlov v znení predloženého návrhu  
 
 

37. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
mimoriadne odmeny v zmysle platných zásad o odmeňovaní takto: p. Žiláková - 250,-; p. 
Korduliak - 250,- EUR; Leščinský - 50,- EUR; Bc. Daňková - 150,- EUR; p. Dopiráková - 
150,- EUR; Mgr. Hardoňová - 150,- EUR a p. Kopaňák - 150,- EUR. Odmeny budú vyplatené 
vo výplatnom termíne za mesiac december 2015. 
 
 

38. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
1.  ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce za rok 2015 vo výške 20 % ročného príjmu za 
rok 2015 
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2.  mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce pre rok 2016 vo výške 25 % mesačnej 
mzdy vyplácanej mesačne  
 
 

39. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
a potvrdzuje doterajší plat starostu t.j. plat - priemerná mesačná mzda v 
národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok zverejnená ŠÚ SR x koeficient násobku 
1,65 (zákon č. 154/2011 Z.z. § 4, ods. 1) a zvýšenie platu o 64 % 
 
 

40. 
uznesenie 

 
K zriadeniu spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje 
Vstup Obce Orlov do spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb so 
sídlom Mestský úrad v Starej Ľubovni, Námestie sv. Mikuláša č. 2, 064 01 Stará Ľubovňa  
 
2. Poveruje 
starostu obce k podpísaniu Návrhu zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre 
zabezpečenie sociálnych služieb a následne Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 
pre zabezpečenie sociálnych služieb 
 
 

41. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 vo výške 331,94 €   pre Gréckokatolícku charitu 
Prešov   
 
 
  
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko   v. r. 
                      starosta obce 
Za formálnu správnosť: Renáta Knapíková   
 
V Orlove dňa  07. decembra 2015 


