
43 Orlov 119

Z á p i s n i c a 

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 28. decembra 2020 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 28. decembra 2020 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

Prítomní: starosta obce: JUDr. Peter Timočko 
6 poslanci: Zuzana Žiláková, Ing. Anna Drobňáková, Michal Šujeta,

Miroslav Drobňák, Marián Fuchs, Miroslav Dopirák
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
ekonómka obce: Renáta Knapíková
zapisovateľka: Andrea Timočková

Program: 1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
6.   Vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
7.   Rôzne
8.   Diskusia
9.   Návrh uznesení
10. Záver 

K bodu 1.

Rokovanie  11.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  otvoril
a viedol starosta obce – JUDr. Peter Timočko. V úvode privítal prítomných a oboznámil ich
s programom rokovania.  Poslanec Ján Plavčan sa na zasadnutie nedostavil,  teda rokovanie
bolo otvorené za účasti šiestich poslancov.

K bodu 2.

Pozvánka s programom rokovania bola poslancom odoslaná týždeň pred zasadnutím.
K návrhu programu neboli  predložené žiadne pozmeňujúce či  doplňujúce návrhy.  Obecné
zastupiteľstvo uznesením OZ č. 99 schválilo program 11. riadneho zasadnutia.

Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana  Žiláková,  p.  Ing.  Anna  Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,
p. Miroslav  Drobňák,  p.  Marián  Fuchs,  p.  Miroslav  Dopirák)  proti  –  0,  zdržal  sa  –  0,
nehlasoval – 0
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K bodu 3.

Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom
zložení – Zuzana Žiláková, Michal Šujeta a Miroslav Drobňák.

Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana  Žiláková,  p.  Ing.  Anna  Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,
p. Miroslav  Drobňák,  p.  Marián  Fuchs,  p.  Miroslav  Dopirák)  proti  –  0,  zdržal  sa  –  0,
nehlasoval – 0 

Za  overovateľov  zápisnice  z  11.  riadneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  boli
navrhnutí poslanci Ing. Anna Drobňáková a Miroslav Dopirák. 

Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana  Žiláková,  p.  Ing.  Anna  Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,
p. Miroslav  Drobňák,  p.  Marián  Fuchs,  p.  Miroslav  Dopirák)  proti  –  0,  zdržal  sa  –  0,
nehlasoval – 0 

K voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice neboli predložené iné návrhy.
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  schvaľuje voľbu  návrhovej  komisie  a  overovateľov
zápisnice – uznesenie OZ č. 100.

K bodu 4.

Starosta obce jednotlivo zrekapituloval uznesenia,  ktoré boli  prijaté na 10. riadnom
zasadnutí OZ (od č. 88 do č. 98) a vyjadril sa k pripomienkam zaznamenaným v zápisnici
z predošlého zasadnutia. 

K uzneseniu OZ č.  98 bod 3 (žiadosť o majetkoprávne vyrovnanie pozemku parc.
KN register „E“ č. 877/3) starosta poznamenal, že právnemu zástupcovi p. Kedovej bola daná
odpoveď v zmysle uznesenia, no doposiaľ sme nedostali žiadne stanovisko.

K žiadosti Milana a Márie Havrillových o zriadenie vecného bremena a uzatvorenie
Zmluvy o zriadení vecného bremena sa prelínali názory ohľadne spracovania zmluvy, teda či
zmluvu spracuje obec alebo naopak žiadateľ. Keďže v tejto veci nedošlo k jasnému záveru
bude tento bod prejednaný na najbližšom zasadnutí.

Pri  zámere  odpredať  časť  parcely  vo  vlastníctve  obce  za  podmienok  hodných
osobitného  zreteľa  bola  splnená  podmienka  spracovania  geometrického  plánu  a  úhrady
nákladov  spojených  so  spracovaním  geometrického  plánu  žiadateľmi:  Dávid  a  Tamara
Koščoví. Po krátkej porade obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj novovyvorených parciel
č.  372/3  o  výmere  18  m² a  č.  372/4  o  výmere  8  m²,  druh pozemkov:  zastavaná  plocha
a nádvorie  (podľa  geometrického  plánu  č.  79/2020  vyhotoveného  geodetom  Miroslavom
Gladišom zo  dňa  18.09.2020)  žiadateľom Dávidovi  a  Tamare  Koščovým v sume  1€/  m²
a poverilo starostu obce prípravou zmluvy na odpredaj nehnuteľností – uznesenie OZ č. 109.
Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana  Žiláková,  p.  Ing.  Anna  Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,
p. Miroslav  Drobňák,  p.  Marián  Fuchs,  p.  Miroslav  Dopirák)  proti  –  0,  zdržal  sa  –  0,
nehlasoval – 0
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Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informáciu  starostu  obce  o  plnení  uznesení
z predchádzajúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  konaného  dňa
04. septembra 2020 – uznesenie OZ č. 101.  Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing.
Anna Drobňáková, p.  Michal Šujeta,  p.  Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs,  p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 5.

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie
pred rokovaním obecného zastupiteľstva z čoho vzišiel nasledovný záver:

Obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 102

A) Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2021 v znení predloženého návrhu

B) Berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2022 a 2023

C) Zaväzuje
prehodnotiť bežné výdavky obce a ZŠ s MŠ Orlov a prijať opatrenia na zníženie bežných
výdavkov obce a ZŠ s MŠ; opatrenia budú prijaté do 31.03.2021 a predložené na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva; zodpovední: starosta obce a riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov

Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana Žiláková,  p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p.
Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval
– 0

Obecné  zastupiteľstvo  uznesením  OZ  č.  104 vzalo  na  vedomie  Stanovisko  hlavného
kontrolóra k Návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. 

Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana Žiláková,  p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p.
Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval
– 0

Prerokované boli  aj  Zásady hospodárenia a  nakladania s  finančnými prostriedkami
obce Orlov (ďalej aj „zásady hospodárenia“), kde bola osobitne zdôraznená časť III. bod D):

V rámci kompetencií starosta obce rozhoduje o rozpočtových opatreniach najmä:

– presun rozpočtových prostriedkov medzi položkami v rámci príjmovej časti rozpočtu
v celkovej výške do 2 000 € sumárne za celé rozpočtové obdobie,

– presun  rozpočtových  prostriedkov  medzi  jednotlivými  funkčnými  klasifikáciami
v celkovej výške do 2 000 € sumárne za celé rozpočtové obdobie,

– presun  rozpočtových  prostriedkov  medzi  položkami  v  rámci  každej  funkčnej
klasifikácie v celkovej výške do 2 000 € sumárne za celé rozpočtové obdobie,  pri
dodržaní rozpočtových výdavkov príslušnej funkčnej klasifikácie celkom,

– prekročenie  podpoložky  o  15%  pri  dodržaní  rozpočtových  výdavkov  príslušnej
položky celkom.
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Starosta  obce  informuje  na  najbližšom  možnom  rokovaní  obecného  zastupiteľstva  obce
poslancov obecného zastupiteľstva obce o rozpočtových opatreniach, ktoré v rámci svojich
kompetencií realizoval.

Obecné zastupiteľstvo sa taktiež zhodlo,  že starosta  informuje poslancov o zámere
podpisu a obsahu zmluvy vopred formou e-mailu. Presná špecifikácia zmlúv o ktorých budú
poslanci pred podpisom informovaní je popísaná v zásadách hospodárenia.  Uznesením OZ
č.     103 obecné zastupiteľstvo:

A) Ruší
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Orlov zo dňa 28.06.2011

B) Prijíma
Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  finančnými  prostriedkami  obce  Orlov  platné  od
01.01.2021 

Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana Žiláková,  p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p.
Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval
– 0

K bodu 6. 

Do  konca  lehoty  na  predloženie  návrhov,  t.  j.  do  30.10.2020  (14.00  h)  bol  do
podateľne  Obecného  úradu v  Orlove  doručený  jeden  súťažný  návrh  navrhovateľa  Martin
Jurák, 065 01 Hniezdne 388. Po otvorení obálky p. starosta skontroloval jednotlivé náležitosti,
ktoré boli stanovené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže a skonštatoval, že navrhnutá
cena  (6535  EUR)  nie  je  nižšia  ako  je  cena  stanovená  znalcom (6533,70  EUR).  Ostatné
podmienky súťaže boli taktiež splnené. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného
pozemku, parcela reg. „E“ KN č. 190/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1502 m², LV č. 701 podľa predloženého návrhu navrhovateľa Martina Juráka, Hniezdne 388
v sume  6535 EUR  a poveruje  starostu obce prípravou zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti
– uznesenie OZ č. 105.

Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana Žiláková,  p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p.
Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval
– 0

K bodu 7.

V rámci bodu „Rôzne“ boli zaznamenané tieto výstupy:

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu:

1. Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie dotácie na rok 2021 – obecné
zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na rok 2021 v sume 500 EUR pre Gréckokatolícku
charitu Prešov na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny
v Starej Ľubovni – uznesenie OZ č. 107.  Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana Žiláková, p.
Ing. Anna Drobňáková, p. Michal Šujeta, p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p.
Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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2. Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na Mikulášsky balíček pre žiakov ZŠ a deti MŠ
– obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  dotáciu pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Orlov v sume
291 EUR na  Mikulášsky balíček  –  uznesenie  OZ č.  108.  Hlasovanie:  za  –  6  (p.
Zuzana Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Michal Šujeta, p. Miroslav Drobňák, p.
Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Hlavná kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu:

Plán  kontrolnej  činnosti  na I.  polrok 2021,  ktorý  obecné zastupiteľstvo  uznesením č.  106
schválilo v znení predloženého návrhu. Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing. Anna
Drobňáková, p. Michal Šujeta, p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Poslanec Miroslav Drobňák 

– v rámci Mesiaca úcty k starším navrhuje pre dôchodcov darčekovú poukážku

– oslovil firmu, ktorá sa zaoberá verejným osvetlením, nakoľko p. Drobňákovi sa zdala
ich ponuka výhodná, navrhol spoločné stretnutie poslancov a starostu obce s danou
firmou  za  účelom  prejednania  verejného  osvetlenia  v  obci  Orlov,  s  čím  OZ
a p. starosta súhlasili

– navrhol  úpravu,  prípadne zrušenie  zmluvy ku kamerovému systému v  obci  Orlov,
s cieľom  prehodnotiť  výhodnejšie  ponuky  na  ďalšie  etapy  kamerového  systému
a zistiť následky zrušenia zmluvy, resp. docieliť zníženie ceny celkových ďalších prác;
p. starosta sa vyjadril, že na najbližšie zasadnutie môže pozvať firmu, ktorá zhotovila
kamerový  systém v  obci,  aby  projekt  a  cenu  vysvetlili,  resp.  obhájili;  OZ  názor
poslanca  Drobňáka  podporilo  a  uznesením  č.  110 zaviazalo starostu  obce  osloviť
firmu, ktorá zabezpečila zhotovenie kamerového systému v obci Orlov vo veci úpravy,
prípadne  zrušenia  zmluvy,  z  dôvodu  prehodnotenia  zníženia  ceny  ďalších  etáp
kamerového systému
Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Michal Šujeta,
p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0,
nehlasoval – 0

– sa informoval ohľadne VZN k hrobovým miestam, na čo p. kontrolórka zareagovala,
že 15-dňovú lehotu na zverejnenie návrhu VZN do konca roka nestihneme, teda ak
urobíme nejaký návrh a schválime ho, stále bude platitť až od 01.01.2022

– bol oslovený občanom z obce ohľadne vody, ktorá pri silnejších dažďoch preteká cez
cestu parc. č. KN-C 367/3; starosta sa k tomu vyjadril,  že potrebný by bol prierez
popod  cestu  a  zvedenie  vody  do  potoka,  ktorý  však  nemôžeme  uskutočniť  na
súkromnom  pozemku,  ktorý  sa  tam  nachádza  a  iný  spôsob  riešenia  teda  nevidí;
pripomienka občana bola taktiež k asfaltovaniu točne, ktorá sa tam nachádza, na čo
starosta zareagoval, že spomínaná vec nebola medzi prioritami na tento rok

Poslankyňa Ing. Drobňáková upozornila, že pri rodinnom dome súp. č. 365 nefunguje
obecný rozhlas.
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K bodu 8.

Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.

K bodu 9.

Na 11. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov boli prijaté uznesenia
od č. 99 do č. 110.

K bodu 10.

Po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu,  starosta  obce  –  JUDr.  Peter  Timočko
poďakoval  všetkým prítomným za  účasť  a  11.  riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva
obce Orlov ukončil.

Prílohy
– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
– Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Orlov
– Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023
– Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
– Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o dotáciu
– Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o dotáciu na Mikulášsky balíček

Prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sú prístupné k nahliadnutiu na 
Obecnom úrade v Orlove.

V Orlove, dňa 07. januára 2021  
     

       JUDr. Peter Timočko, v. r.
                            starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                             

Overovatelia: Ing. Anna Drobňáková                                                           

Miroslav Dopirák                                                            
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