
43 Orlov 119

Z á p i s n i c a 

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 29. mája 2020 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 29. mája 2020 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

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

Michal Šujeta,  Miroslav Drobňák, Marián Fuchs
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
zapisovateľka: Andrea Timočková
2 hostia: PhDr. Bibiána Matisková, Mgr. Viera Muchová

Program: 1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Posúdenie projektu Bezpečnostný systém v obci (kamerový systém)
6.   Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Orlov na obnovenie vyučovania od 1. júna 
      2020 v šk. roku 2019/2020
7.   Rôzne
8.   Diskusia
9.   Návrh uznesení
10. Záver 

K bodu 1.

Rokovanie 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov otvoril a viedol
starosta  obce  –  JUDr.  Peter  Timočko.  V úvode  rokovania  privítal  prítomných  poslancov,
hlavnú kontrolórku obce, hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Poslanec Miroslav
Dopirák  sa  na  zasadnutie  nedostavil,  teda  rokovanie  bolo  otvorené  za  účasti  šiestich
poslancov.

K bodu 2.

Pozvánka s programom rokovania bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle
obce  dňa  25.05.2020  a  poslancom  odoslaná  týždeň  pred  zasadnutím.  Keďže  k  návrhu
programu neboli vznesené žiadne pozmeňujúce či doplňujúce návrhy, obecné zastupiteľstvo
uznesením OZ č. 81 schválilo program rokovania 9. riadneho zasadnutia OZ v nasledovnom
znení:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
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4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Posúdenie projektu Bezpečnostný systém v obci (kamerový systém)
6.   Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Orlov na obnovenie vyučovania od 1. júna 
      2020 v šk. roku 2019/2020
7.   Rôzne
8.   Diskusia
9.   Návrh uznesení
10. Záver 

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

K bodu 3.

Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom
zložení  –  Zuzana  Žiláková,  Ján  Plavčan,  Michal  Šujeta.  Hlasovanie:  za  –  6  (p.  Zuzana
Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Michal Šujeta, p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs,
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Za  overovateľov  zápisnice  z  9.  riadneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  boli
navrhnutí poslanci Ing. Anna Drobňáková a Miroslav Drobňák. Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana
Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Michal Šujeta, p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs,
p. Ján Plavčan) 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. 82.

K bodu 4.

V zmysle programu bola vykonaná kontrola plnenia uznesení,  ktoré boli  prijaté na
8. riadnom zasadnutí  OZ,  t.  j.  od  č.  74  do  č.  80.  Starosta  obce  jednotlivo  zrekapituloval
prijaté,  ako  aj  splnené  uznesenia.  K  uzneseniu  OZ  č.  80 (Zmluva  o  nájme  nebytových
priestorov  uzatvorená  podľa  zákona  č.  116/1990  Zb.  o  nájme  a  podnájme  nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 až § 684 a § 723 Občianskeho zákonníka)
starosta okrajovo spomenul,  že k podpisu zmluvy došlo, p. Jozefína Guľášová podmienky
prijala a momentálne už pracuje na základe tejto zmluvy. Obecné zastupiteľstvo obce Orlov
berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
konaného dňa 28.02.2020 – uznesenie OZ č. 83. Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana Žiláková, p.
Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p. Miroslav  Drobňák,  p.  Marián Fuchs,  p.  Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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K bodu 5.

Na  úvod  tohto  bodu  p.  starosta  oznámil  poslancom,  že  firma  RIMI  –  Security
Bardejov s. r. o., ktorá nám spracovala žiadosť o poskytnutie dotácie pre prevenciu kriminality
(kamerový  systém)  zaslala  na  jeho  urgenciu  predbežný  rozpočet  k  jednotlivým  etapám
bezpečnostného  systému  a  rovnako  firma  spracuje  aj  ďalšie  súvislosti  podľa  návrhov
a požiadaviek  obecného  zastupiteľstva.  Podľa  názoru  p.  starostu  je  prvoradou
a najproblematickejšou  časťou  kompostovisko  a  skládka  odpadu  pri  požiarnej  zbrojnici
(zberný dvor), keďže v rámci ochrany osobných údajov tam nevieme použiť iný vecný dôkaz,
oficiálna kamera s upozornením, že je priestor monitorovaný kamerovým systémom, ako aj
následný záznam by podľa p. starostu mohli byť možným riešením pre zachovanie poriadku.
V tejto  súvislosti  sa  p.  Fuchs  vyjadril,  že  vhodným  riešením  by  bolo  smetisko  oplotiť,
zamknúť a otváralo by sa napríklad len jeden deň v týždni poobede. Taktiež bolo povedané, že
vrecia  určené na separovanie používajú občania na rôzny odpad.  P.  Plavčan sa opýtal,  či
kamerový  systém  naceňovala  iba  jedna  firma  a  zároveň,  či  je  v  nepriaznivom  počasí
viditeľnosť daných kamier zvýšená. 

V náväznosti na typ kamery žiadali poslanci OZ p. starostu o podrobnejší popis, na čo
starosta  zareagoval,  že  rozdiel  medzi  jednotlivými  firmami,  kamerami  či  cenami  bol  len
minimálny a o bližší popis kamery môže požiadať. Zároveň dodal, že kamery, ktoré budú
použité pri vstupe do obce sú najdrahšie, keďže musia vedieť identifikovať aj evidenčné číslo
a značku auta. Na obecnom úrade budú umiestnené dve kamery, pričom jedna bude snímať
priestor pred kultúrnym domom a cestu, druhá bude snímať vstup do OcÚ, zadné obecné
priestranstvá a okolitú cestu. Na zbernom dvore pri požiarnej zbrojnici bude umiestnená jedna
kamera.  Po vzájomnej  diskusii  sa obecné zastupiteľstvo zhodlo,  že realizácia  kamerového
systému bude prebiehať v troch etapách formou verejnej súťaže na výber dodávateľa, pričom
v prvej etape bude zahrnutý obecný úrad a skládka odpadu pri požiarnej zbrojnici. Obecné
zastupiteľstvo  obce  Orlov schvaľuje  realizáciu  projektu  Bezpečnostný  systém  v  obci
(kamerový systém) v 3 etapách nasledovne: I. obecný úrad, skládka pri požiarnej zbrojnici,
II. vstupy do obce, III.  okolie ZŠ s MŠ Orlov – uznesenie OZ č. 84. Hlasovanie: za – 6 (p.
Zuzana  Žiláková,  p.  Ing.  Anna  Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p.  Miroslav  Drobňák,  p.
Marián Fuchs, p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 6.

Pri Správe o pripravenosti ZŠ s MŠ Orlov na obnovenie vyučovania od 1. júna 2020
v šk.  roku 2019/2020 starosta  obce udelil  slovo riaditeľke školy ZŠ s MŠ Orlov – PhDr.
Bibiáne Matiskovej, ktorá uviedla, že po konzultácii s p. starostom by nebolo efektívne školu
otvoriť, keďže dohromady sa prihlásili dve deti do MŠ a dvaja žiaci do ZŠ, pričom hygienické
prostriedky zabezpečené sú, takže v prípade niečoho je škola pripravená. Zápis do 1. ročníka,
ako  aj  prihlášky  na  stredné  školy  boli  podávané  elektronickou  formou.  Zároveň  bolo
spomenuté, že niektorí žiaci budú prevdepodobne preskúšaní, keďže si neplnili úlohy, ktoré
im boli  zadávané.  Vyučovanie  prebieha  online  formou  prostredníctvom aplikácie  ZOOM.
Hlavná  kontrolórka  obce  –  Mária  Tomková  sa  opýtala  ako  percentuálne  boli  platení
pedagogickí  a  nepedagogickí  zamestnanci  školy  v  čase  mimoriadnej  situácie,  na  čo
p. riaditeľka  zareagovala,  že  pedagogickí  zamestnanci  boli  platení  v  plnej  výške  100  %
a nepedagogickí zamestnanci boli platení podľa dní, pričom od 14.04.2020 sú nepedagogickí
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zamestnanci platení na 80 %. P. riaditeľka taktiež dodala, že v tejto situácii sa škole vytvorila
rezerva, keďže z obce prichádzali sumy v plnej výške a rovnako sa ušetrilo aj na energiách.
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov berie na vedomie Správu o pripravenosti ZŠ s MŠ Orlov
na  obnovenie  vyučovania  od  1.  júna  2020  v  šk.  roku  2019/2020  a  informáciu  o  počte
prihlásených  žiakov  do  ZŠ  a  detí  do  MŠ,  na  základe  ktorej  zriaďovateľ  rozhodol,  že
prevádzka  ZŠ,  MŠ,  ŠKD  a  ŠJ sa  od  1.  júna  2020 neotvorí z  dôvodu  nízkeho  počtu
prihlásených – uznesenie OZ č. 85 bod 1. a 2. Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing.
Anna Drobňáková, p. Michal Šujeta, p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Ján Plavčan)
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 TJ Orpann ZZ Orlov o dotáciu vo výške 500 € na činnosť združenia v roku
2020.  Pridelené  financie  budú  použité  na  uhradenie  členských  poplatkov  pre  SFZ,  ISSF
a MAS „Horný Šariš“, vyplatenie faktúr SFZ, nákup pohonných hmôt na kosenie a bežnú
údržbu  futbalového  ihriska.  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  schvaľuje  dotáciu pre  TJ
Orpann ZZ Orlov  vo výške 500 €...,  - uznesenie OZ č. 86.  Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana
Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Michal Šujeta, p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs,
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

2. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku, a to parc. reg. E – KN č. 190/1 o výmere
1502 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Orlov. Žiadateľ odôvodňuje svoju
žiadosť  tým,  že  v  budúcnosti  plánuje  na  danom  pozemku  výstavbu  rekreačného  domu.
P. starosta uviedol, že obec s uvedeným pozemkom nemá vlastný zámer, avšak keďže je tam
prívod  vody  musí  byť  zachovaná  aj  prístupová  cesta,  ktorá  je  vo  vlastníctve  obce.  Po
schválení  zámeru  odpredaja  sa  vypracuje  znalecký  posudok a  následne  vyhlási  obchodná
verejná súťaž, pričom cena za pozemok nesmie byť nižšia ako bude stanovená v znaleckom
posudku. Po vzájomnej diskusii poslanci súhlasili s predajom uvedeného pozemku. Obecné
zastupiteľstvo obce Orlov schvaľuje zámer odpredať obecný pozemok parcela reg. E – KN
č. 190/1  o  výmere  1502 m²,  druh pozemku:  zastavaná plocha  a  nádvorie, za  podmienok
obchodnej verejnej súťaže – uznesenie OZ č. 87. Hlasovanie: za – 6 (p. Zuzana Žiláková, p.
Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p.  Miroslav Drobňák,  p.  Marián Fuchs,  p.  Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

3. Návrh na zmenu zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu uzatvorenú medzi
obcou Orlov a PVPS, a. s. Uviedol, že za tri nové domácnosti, ktoré sa napojili na verejný
vodovod zaplatila obec 1.400 € (práca a materiál), rovnako bude obec platiť cca 400 € za
každú  ďalšiu  novonapojenú  domácnosť,  teda  k  uvedenej  zmluve  navrhol  prijať  dodatok
v zmysle takom, aby náklady na pripojenie (navŕtavací pás, zemný ventil a ostatné súčasti
napojenia  s meradlom,  ako  aj  ostatné  náklady na  pripojenie)  boli  účtované  žiadateľovi  o
pripojenie. Po objasnení skutočností požiadal p. starosta obecné zastupiteľstvo o stanovisko,
či má vo veci pokračovať, z čoho vzišiel záver, že p. starosta vyžiada od PVPS, a. s. návrh
zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bude po doručení odoslaná poslancom.
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Hlavná kontrolórka obce na základe diskusie z predchádzajúceho zasadnutia o výške
poplatku za užívanie hrobových miest vyčíslila náklady na údržbu cintorína podľa dostupných
údajov, ktoré dostala z obecného úradu. Uviedla, že ak by sme ponechali poplatok 2 € na
jedno hrobové miesto, vyzbierali by sme ročne cca 1.160 €, pričom celkové náklady na správu
cintorína vychádzajú po kalkulácii zhruba 2.900 €.

P. Michal Šujeta poznamenal, či nie je možné premiestniť kontajnery pri zastávke na
iné miesto, nakoľko sa tam hromadí neporiadok a keďže sú v strede obce je to všetkým „na
očiach“. V tejto súvislosti vystúpil p. Drobňák s pripomienkou, že stred obce by bolo potrebné
upraviť celkovo, napríklad umiestniť informačnú tabuľu obce, vymeniť zábradlie, prípadne
osadiť lavičky,  atď. Po krátkej  diskusii  sa obecné zastupiteľstvo zhodlo,  aby boli  do tejto
aktivity  zapojení  aj  občania  obce  a  formou  ankety  zverejnenej  na  webovej  stránke  obce
podávali svoje návrhy a nápady na úpravu okolia v strede obce. 

Starosta  obce odovzdal  Ing.  Drobňákovej  –  predsedníčke komisie  podľa čl.  7 ods.
5 ústavného  zákona  č.  357/2004  Z.  z.  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií
verejných  funkcionárov  v  znení  neskorších  predpisov  –  oznámenie  funkcií,  zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejného funkcionára, ktoré bolo emailom odoslané členom
komisie a zverejnené na webovej stránke obce dňa 30.04.2020.

K neuhradenému nájmu z budovy polyfunkčného objektu (s. č.  6) v sume 6.000 €
p. starosta  uviedol,  že  firme  TRUCKSTAV,  s.  r.  o.  odoslal  spôsob  výpočtu  súvisiacich
nákladov k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorý dal posúdiť hlavnej kontrolórke a
dodal,  že  priestory  polyfunkčného  objektu  je  potrebné  prevziať  preberacím  protokolom.
Kontrolórka obce podotkla, že potrebné je vystaviť firme faktúru s tým, že sa určia presné
podmienky  dokedy  majú  byť  priestory  vypratané  a  následne  sa  zvolá  komisia,  ktorá
protokolárne priestory prevezme. Starosta obce na záver dodal, že v tomto nájomnom vzťahu
je veľa problematických súvislostí, ako je zmluva o budúcej zmluve, vypratanie priestorov,
protokolárne  prevzatie  budovy,  posúdenie  investícií,  a  preto  je  nevyhnutné  osloviť
kvalifikovanú osobu /zrejme advokátsku kanceláriu/ na bezproblémové ukončenie nájomného
vzťahu.

P.  Marián Fuchs navrhuje osadiť pri  bytových domoch dopravnú značku,  ktorá by
umožňovala vyhradenie parkovacích miest pre vlastníkov bytov, keďže v čase víkendu tam
parkujú neznáme autá a miestni obyvatelia bytov nemajú častokrát miesto na parkovanie.

K bodu 8.

Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.

K bodu 9.

Na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov boli prijaté uznesenia od
č. 81 do č. 87.
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K bodu 10.

Po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu,  starosta  obce  –  JUDr.  Peter  Timočko
poďakoval všetkým prítomným za účasť a 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Orlov ukončil.

Prílohy
– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Žiadosť TJ Orpann ZZ Orlov o dotáciu vo výške 500 € na činnosť v roku 2020 
– Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
– Návrh na zmenu zmluvy
– Bezpečnostný systém v obci (kamerový systém)

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

V Orlove, dňa 05.06.2020.

 
       

      JUDr. Peter Timočko, v. r.
                            starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                             

Overovatelia: Ing. Anna Drobňáková                                                           

Miroslav Drobňák                                                            
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