Zápisnica
z prvého zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších
komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
9. Určenie zástupcu starostu obce
10. Určenie platu starostu obce, schválenie zásad odmeňovania poslancov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1: Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Peter Timočko.
Privítal poslancov OZ a hlavného kontrolórku obce, predsedu MVK a zástupcov školy.
K bodu 2: Za zapisovateľa zo zasadnutí OZ bola určená Valéria Kožárová, za overovateľov
zápisnice p. Kopaňák, Korduliak.
K bodu 3: Predsedníčka MVK p.Renáta Knapíková oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obce.
K bodu 4: Starosta JUDr. Peter Timočko zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil
podpisom. Predsedníčka MVK odovzdala starostovi obce osvedčenie o zvolení za starostu
Obce Orlov.
K bodu 5: Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
a potvrdili to svojim podpisom. Predsedníčka MVK odovzdala poslancom osvedčenie
o zvolení za poslanca OZ.
K bodu 6: Starosta obce informoval poslancov OZ o svojich predstavách a spolupráci
s poslancami v nastavajúcom volebnom období.
K bodu 7: OZ schválilo návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
a plán zasadnutí na rok 2015.
K bodu 8: OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení p. Mária Dopiráková, p.Žiláková
p.Troščáková. OZ zriadilo:
1

-

-

komisiu na ochranu verejného poriadku a riešenie sťažnosti - za
predsedu komisie zvolilo p.Jozefa Kopaňáka a členov komisie p.Mária
Dopiráková, p. Zuzana Žiláková, Michal Korduliak a Renáta
Knapíková.
komisiu na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie
verejných funkcionárov – za predsedu komisie zvolilo p. Mateja
Leščinského, a členov komisie p.Daňková a sl. Troščáková.

K bodu 9: Na návrh starostu obce OZ zvolilo za zástupcu starostu p. Jozefa Kopaňáka, za
ktorého zvolenie boli 6 poslanci, jeden sa zdržal.
K bodu 10: V tomto bode na základe predloženého návrhu v zmysle zákona č. 253/1994 Zb.
v znení neskorších doplnkov schválilo plat starostovi obce. Za schválenie platu podľa
predloženého návrhu boli všetci poslanci.
K bodu 11: V rôznom bolo prejednané:
1. VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre rok 2015.
2. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
4. Termíny rokovaní obecného zastupiteľstva – 5.3, 4.6, 3.9, 3.12.

K bodu 12: V diskusii sa jednotliví poslanci vyjadrovali k prejednávaným bodom programu
a zároveň predniesli aj požiadavky občanov:
- Dopiráková Lenka – zorganizovať silvestrovskú kapustnicu
- Kopaňak – lávka cez rieku Poprad, obecná zabíjačka, hokejový turnaj,
predajňa RT v Andrejovke – nedoplatok na nájomnom
- Dopiráková Mária – prečistenie potoka v Andrejovke
- Korduliak – schátralá drevenica pri pošte – Štefan Šujeta
Prítomní poslanci doporučili prijať uznesenie z prvého zasadnutia OZ.
K bodu 13: V závere sa p. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.

V Orlove, 15.12.2014

JUDr. Peter Timočko v. r.
starosta obce

Overovatelia: Jozef Kopaňak v.r.
Michal Korduliak v.r.
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U Z N E S E N I E č. 1
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Orlov zo dňa 12.12.2014

Obecné zastupiteľstvo
I.

Berie na vedomie

1. Správu o priebehu a výsledkoch volieb do samosprávnych orgánov obce Orlov
prednesenú predsedníčkou MVK p. Renátou Knapíkovou.
2. Príhovor novozvoleného starostu obce.
I.

Konštatuje, že

1. Novozvolený starosta obce JUDr. Peter Timočko zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
-

Bc.Lenka Daňková, Orlov – Andrejovka 30
Mária Dopiráková, Orlov – Andrejovka 338
Jozef Kopaňak, Orlov – Andrejovka 337
Michal Korduliak, Orlov 28
Matej Leščinský, Orlov 105
Mgr. Mária Troščáková, Orlov 264
Zuzana Žiláková, Orlov 254

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
II.

Zriaďuje

1. Komisiu na ochranu verejného poriadku a riešenie sťažností
-

Jozef Kopaňak
Michal Korduliak
Mária Dopiráková
Zuzana Žiláková

- predseda
- člen
- člen
- člen

2. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných
funkcionárov –
- Matej Leščinský
- predseda
- Bc. Lenka Daňková - člen
- Mgr. Mária Troščáklová - člen

III.

Volí

1. Na návrh starostu obce zástupcu starostu obce p. Jozefa Kopaňáka.
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IV.

Schvaľuje

1. Návrhovú komisiu v zložení p. Dopiráková, p. Žiláková a p. Troščáková.
2. V zmysle zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov plat starostovi
obce podľa predloženého návrhu.
3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
4. VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre rok 2014
5. VZN č. 4/12/2014 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

V.

Určuje

1. Zapisovateľku zo zasadnutí OZ p. Valériu Kožárovú.
2. Sobášiacich – p. Jozef Kopaňák, p.Michal Korduliak
3. Overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ – p. Jozef Kopaňak, Michal
Korduliak,
V Orlove, 15.12.2014
JUDr. Peter Timočko v. r.
starosta obce
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