Obec Orlov, 065 43 Orlov
_________________________________________________________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05.03.2015 v kancelárii starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014
Zámery rozvoja obce v roku 2015
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1.
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Peter Timočko. Privítal
poslancov OZ a hlavného kontrolóra obce. Predložil program rokovania, s ktorým poslanci
súhlasili.
K bodu 2.
Do návrhovej komisie boli určení p. Korduliak, p. Žiláková, sl. Troščáková a za
overovateľov zápisnice p. Daňková a p. Dopiráková.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, pričom konštatoval, že uznesenia minulého
zasadania sú splnené.
K bodu 4.
Hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla predniesol Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok
2014, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 5.
V tomto bode starosta predniesol zámery rozvoja obce v roku 2015 takto:
1. Riešenie havarijného stavu telocvične - na tento účel obec prijala dotáciu na bežné
výdavky vo výške 50 tis. €, pričom na dokončenie ešte potrebujeme:
- cca 35 tis. € na samostatnú kotolňu
- cca 22 tis. € na šatne chlapcov a dievčat
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- cca 20 tis. € na sprchy a chodbu, čiže v súhrne na dokončenie je potrebné cca 77 tis.€
2. Zeleň pri bytových jednotkách – tento zámer je možné realizovať výlučne z vlastných
zdrojov, pričom na jeho realizáciu je potrebné cca 20 tis. €
3. Projekt na rekonštrukciu budovy OcÚ – v prípade, že vyjde tento projekt, je podmienený
10% podielom vlastných zdrojov
4. Projekt na protipovodňovú ochranu – potoky
5. Projekt na realizáciu kotolne ZŠ s MŠ
6. Schátralý dom pri pošte - riešiť cez Pozemkový fond
7. Územný plán obce – spracovať (aktualizovať PHSR)
Poslanci označili zámery popísané v bode 1. a 2. za prioritné, pričom pre dokončenie
telocvične splnomocnili starostu obce k rokovaniam o možnostiach využiť úverové zdroje.
K bodu 6.
V tomto bode programu bolo prejednané:
1. Informáciu o stave pohľadávok na DzN a miestnych poplatkoch za KO a DSO
k 31.12.2014 predniesla p. Kožárová.
DzN
28,- €
Miestny poplatok za KO a DSO
276,- €
2. Kaderníctvo – otvorenie predĺžené o mesiac.
3. Výzva – mimosúdne vyrovnanie – budova bývalej školy – odpoveď nesúhlasíme –
spracovanie účelové
4. Žiadosť TJ o príspevok na činnosť TJ – 370,- €.
5. Charita AGAPE – 20,- €
6. Výberové konanie na správcu DS – Na pozíciu správcu DS sa do VK prihlásili traja
uchádzači: Mária Knapíková, Milan Havrila a Andrej Ščerbák. Konanie prebehlo tajným
hlasovaním, kde úspešným kandidátom sa stal Andrej Ščerbák.
7. Starosta informoval poslancov o možnosti využitia projektu zamestnanosti cez ÚPSVaR.
K bodu 7.
V tomto bode poslanci predniesli požiadavky občanov resp. svoje postrehy a návrhy takto:
p. Daňková - verejné ihrisko pre deti
p. Dopiráková - priekopy v Andrejovke
- spoj so zachádzkou do Andrejovky
- lávka Čirč
p. Korduliak - udržiavať opustené pozemky
- VO – zmena času
- parkovanie auta pred rod. domom č.s. 46
K bodu 8.
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia z tohto zasadnutia.
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Obecné zastupiteľstvo zo zasadnutia obecného zastupiteľstva prijalo toto

U Z N E S E N I E č. 2 :
Obecné zastupiteľstvo
Konštatuje, že :
1.) Uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené.
Berie na vedomie:
2.) Správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014.
3.) Ústnu správu o pohľadávkach na DzN a miestnom poplatku za KO a DSO.
Schvaľuje:
4.) Zámery rozvoja obce na rok 2015 a splnomocňuje starostu obce vstúpiť do jednaní
o možnosti úveru pre dokončenie telocvične.
5.) Príspevok na činnosť TJ vo výške 370,- €
6.) Andreja Ščerbáka ako správcu DS

K bodu 9.
Starosta obce skonštatoval vyčerpanie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončil.
V Orlove dňa 05. marca 2015
Prílohy:

-

Pozvánka
Prezenčná listina
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
Žiadosti do VK na správcu DS
Listina platieb daní

_______________________
JUDr. Peter Timočko v. r.
starosta obce
Zapisovateľ: Valéria Kožárová v. r.
Overovatelia: Lenka Daňková, Bc. v. r.
Mária Dopiráková v. r.
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