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Z á p i s n i c a 
 

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, volebného obdobia 2014 – 2018, 
konaného dňa 09. júna 2016 v kancelárii starostu obce 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  
6. Záverečný účet obce za rok 2015 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 
8. Návrh VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016 
9. Rôzne  
10. Diskusia 
11. Návrh uznesenia 
12. Záver 

 
Priebeh zasadnutia:  
 
K bodu 1. 
6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov vo volebnom období 2014 -  2018 
otvoril a viedol starosta obce JUDr. Peter Timočko. Privítal poslancov OZ, hlavného 
kontrolóra obce a riaditeľku školy PhDr. Bibiánu Matiskovú ako hosťa. 
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní sú prítomní 4 poslanci zo 7 a  je uznášaniaschopné. 
Z rokovania sa ospravedlnil p. Jozef Kopaňák, p. Matej Leščinský a Mgr. Mária Hardoňová.  
Program 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dostali poslanci písomne. 
K programu neboli vznesené pripomienky.  
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) bol program  rokovania 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
schválený – uznesenie OZ č. 51.    
 
Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom:  
 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  
6. Záverečný účet obce za rok 2015 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 
8. Návrh VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016 
9. Rôzne  
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10. Diskusia 
11. Návrh uznesenia 
12. Záver 
 

K bodu 2. 
Do návrhovej komisie boli určení p. Žiláková, p. Korduliak a za  overovateľov zápisnice Bc. 
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 Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2016, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci k prednesenej návrhu nemali 
výhrady.  
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) bol Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 schválený – uznesenie OZ 
č. 52.    
 
K bodu 5. 
V tomto bode predložil hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla Odborné stanovisko 
k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2015, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov 
za rok 2015 predložené Ing. Martinom Brillom - hlavným kontrolórom obce  – uznesenie OZ 
č. 53. 
 
K bodu 6. 
V tomto bode hlavný kontrolór obce predniesol Záverečný účet Obce Orlov a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2015, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. K predloženému materiálu 
nemal zo zúčastnených poslancov žiadne výhrady.  
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) bol schválený Záverečný účet obce Orlov a rozpočtové hospodárenie za 
rok 2015 výrokom „ celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“ – uznesenie OZ č. 54 
ods. 1. 
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ potvrdzuje vysporiadanie schodku z BR a KR vo výške 109 680,20 
EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a B) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov z finančných operácií vo výške 109.680,20 € – uznesenie OZ č. 
54 ods. 2. 
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ schvaľuje zostatok prostriedkov hospodárenia obce a jeho 
vysporiadanie vo výške 502,80 EUR tvorbou rezervného fondu  – uznesenie OZ č. 54 ods. 3. 
 
 
 
K bodu 7. 
V tomto bode p. Knapíková predniesla Rozpočtové opatrenie č. 2/2016, ktoré tvorí prílohu 
tejto zápisnice. K predloženému materiálu nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky.  
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Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 v znení predloženého 
návrhu – uznesenie OZ č. 55. 
 
K bodu 8. 
V tomto bode starosta obce predniesol návrh VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016. 
K predloženému materiálu nemali prítomní poslanci žiadne pozmeňujúce návrhy resp. 
pripomienky 
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ schvaľuje VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016 v znení predloženého 
návrhu  – uznesenie OZ č. 56. 
 
K bodu 9. 
 Na základe podnetu OZ na 5. riadnom zasadnutí konanom dňa 03.03.2016, v ktorom 
OZ požiadalo riaditeľku školy o predloženie návrhu racionalizačných opatrení v školských 
zariadeniach patriacich do pôsobnosti originálnych kompetencii v  bode „Rôzne“ vystúpila 
riaditeľka školy a predniesla krátku správu o hospodárení v týchto zariadeniach, prijaté 
opatrenia  a  návrh možných opatrení, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. K bodom 
navrhovaných opatrení č. 1 – zníženie pracovného úväzku vychovávateľky, č. 2 – úplné 
krátenie osobných príplatkov a č. 3 – rozviazanie pracovného pomeru (1 zamestnanec) 
podotkla, že by pristúpila až v krajnom prípade a naopak k bodom č. 4 – zateplenie budovy 
ŠJ, výmena okien a č. 5 – nákup nových úspornejších pecí v ŠJ zasa poukázali prítomní 
poslanci na značnú potrebu ďalších vstupných investícií, čiže zasa by to neriešilo situáciu 
obce, kedy z roka na rok poukazuje na originálne kompetencie vyššie finančné prostriedky t.č. 
6.000,- EUR mesačne (r. 2015 - 5.270,- €/mes.), pričom počet žiakov v školských 
zariadeniach má dlhodobo klesajúci trend. 
Na záver hlavný kontrolór obce na nepriame poukázanie na dodržiavanie normatívov 
riaditeľkou školy už v názve správy, ktorej celý názov znie „Návrh opatrení, ktoré umožňujú 
MŠ, ŠKD, ŠJ dodržiavanie normatívov určených v zmysle ustanovení NV (NARIADENIA 
VLÁDY) č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z., o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p.“ ozrejmil všetkým prítomným, že 
v podstate sa na tieto školské zariadenia  prispieva oveľa viac ako stanovujú vyššie spomínané 
právne normy, ktoré zahŕňajú nielen bežné výdavky (mzdy a prevádzkové náklady) ale aj 
kapitálové a už v tomto roku obec preinvestovala v týchto školských zariadeniach cca 35 tis. 
€.   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh opatrení, ktoré umožňujú MŠ, ŠKD, ŠJ 
dodržiavanie normatívov určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.., ktorým sa mení 
a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej 
samospráve v z.n.p. predložený riaditeľkou školy PhDr. Bibiánou Matiskovou – uznesenie OZ 
č. 57. 
  
 Ďalej v bode „Rôzne“ poslankyňa Bc. Daňková poukázala na zvýšený výskyt voľne 
pohybujúcich sa psov po obci, kde uviedla aj jeden z prípadov, kedy došlo ku zrážke takto 
voľne pohybujúceho sa psa bez dozoru, ktorého majiteľom je p. Harčarík, s osobným 
motorovým vozidlom, ktoré sama viedla. 
Starosta obce poznamenal, že konkrétny prípad Bc. Daňková mala riešiť cez políciu SR, 
a vyzval poslancov, aby v opakovaných prípadoch výskytu voľne pohybujúcich sa psov 
v obci podali podnet na Obecnom úrade, ktorý bude tento podnet ďalej riešiť.  
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 Ďalej sa Bc. Daňková informovala o postupe realizácii detského ihriska v časti 
Andrejovka.  
K tomuto starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom na stále prebiehajúci súdny spor 
s p. Petrom Knapíkom, ktorého predmetom je budova v Andrejovke a priľahlý pozemok, na 
ktorom sa plánovalo postaviť detské ihrisko, je tohto času neefektívne realizovať výstavbu 
detského ihriska, keďže nie je známe ako tento spor dopadne. Bc. Daňková navrhla síce 
starostovi obce iný vhodný pozemok, ale aj napriek snahe starostu obce sa nepodarilo 
kontaktovať s majiteľom p. Bušekom, s ktorým by mohol vstúpiť do jednania či už o 
prenájme resp. kúpe pozemku.  Na to zareagoval Ing. Brilla a navrhol, že po vzájomnej 
dohode, by bol ochotný kúpiť predmetný pozemok a poskytnúť ho obci do bezodplatného 
nájmu.  
 
 Starosta obce predniesol žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na dopravu žiakov počas 
školských výletov.  
V diskusii jednotliví poslanci zdôraznili, že už na predošlom zasadnutí odporúčali riaditeľke 
školy zapájať do školských aktivít finančnými príspevkami aj rodičov zúčastnených žiakov. 
Platí aj to, že v odôvodnených prípadoch, keby sa jednalo o detí zo sociálne slabších rodín, sa 
nebránia poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc na školské aktivity týchto detí na základe 
žiadosti rodičov. Ďalej opätovne vyzvali riaditeľku školy predkladať žiadosti o finančné 
príspevky v dostatočnom predstihu resp. urobiť plán už na začiatku školského roka. 
Napokon po diskusii sa OZ dohodlo a neschválilo príspevok na dopravu žiakov počas 
školských výletov.  
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ neschvaľuje príspevok na dopravu žiakov počas školských výletov  – 
uznesenie OZ č. 58. 
    
 Ďalej v bode „Rôzne“ starosta obce predniesol OZ žiadosť Ing. Andreja Kuruca 
o opätovné prehodnotenie ceny pozemkov 163/1 a 163/2.  
Poslanci OZ  prehodnotili svoje rozhodnutie z 1. mimoriadneho zasadnutia a po vzájomnej 
diskusii sa jednomyseľne zhodli, že vzhľadom na  dlhodobé užívanie – cca 200 rokov – 
predmetných pozemkov v domnienke, že sú ich vlastníctvom, keďže na jednom z nich je 
postavený rodinný dom,  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov § 9a ods. 8e s prihliadnutím na osobitný zreteľ stanovili jednotkovú cenu 
predmetných pozemkov na 1,- € / m2.   
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ schvaľuje zámer odpredaja pozemkov p.č. KN-E 163/2 vo výmere 607 
m2 a p.č. KN-E 163/1 vo výmere 505 m2 v k.ú. Orlov. Cena pozemkov stanovená OZ na 1,- € / 
m2 – uznesenie OZ č. 59.  
 
 V bode „Rôzne“ predložil starosta obce doplňujúce informácie k žiadosti p. Miroslava 
Dopiráka, bytom Orlov 46, o stanovisko k prenájmu polyfunkčného objektu, ktoré OZ 
požadovalo pri prejednávaní predmetnej žiadosti na 5. riadnom zasadnutí OZ dňa 03.03.2016.   
 Poslanci po vzájomnej diskusii a tak, ako aj na predošlom zasadnutí odznelo, že obec 
nemá pre tento objekt vhodné využitie a ani finančné prostriedky na jeho udržiavanie, 
schvaľujú prenájom časti polyfunkčného objektu a zároveň schvaľujú zabezpečenie 
predkupného práva p. Dopiráka uzavretím zmluvy o budúcej zmluve. Ročná výška 
nájomného stanovená OZ štandardne 6,- €/m2 prenajatej skladovacej a ostatnej plochy. Cena 
nehnuteľnosti pre potreby uzavretia Zmluvy o budúcej zmluve bude stanovená a odsúhlasená 
OZ po vyhotovení znaleckého posudku danej nehnuteľnosti.      



 

6 

Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ schvaľuje prenájom časti polyfunkčného objektu p. Miroslavovi 
Dopirákovi, bytom Orlov 46. Ročná výška nájomného stanovená OZ 6,- €/m2  – uznesenie OZ 
č. 60 ods. 1.  
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ schvaľuje zabezpečenie predkupného práva p. Dopiráka uzavretím 
zmluvy o budúcej zmluve – uznesenie OZ č. 60 ods. 2. 
 
 Ďalej v tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o odvolaní sa 
obchodnej spoločnosti EUROKOV SK, s.r.o. voči Rozhodnutiu č. 2610220348, ktorým obec 
Orlov vyrubila miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 
zamestnancov. Toto odvolanie obec postúpila na riešenie Finančnému riaditeľstvu SR 
v Banskej Bystrici. 
 
 V bode „Rôzne“ hlavný kontrolór oboznámil poslancov s platobnou disciplínou 
jednotlivých poplatníkov vo výbere miestnych poplatkov za KO a DSO. Skonštatoval, že 
výber poplatkov je priaznivý, pričom navrhol poslancom riešiť neplatičov z roku 2013 a 2014. 
Poslanci v diskusii sa jednotne zhodli na odpustení miestneho poplatku pre p. Huňadyovú za 
rok 2013 vo výške 108,- €, p. Urdu vo výške 72,- € za r. 2013 a p. Vargu vo výške 36,- € za 
rok 2014 na základe ich žiadosti o odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO. Svoj návrh 
odôvodnili, že menovaní sú slabších sociálnych pomerov a dlhodobo sa nezdržiavajú v obci. 
Rekapitulácia predpisov a platieb miestneho poplatku za KO a DSO tvorí prílohu tejto 
zápisnice.   
Hlasovaním (za 4  – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal 
sa 0; nehlasoval 0) OZ schvaľuje odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO pre p. 
Huňadyovú za rok 2013 vo výške 108,- €; p. Urdu za rok 2013 vo výške 72,- € a p. Vargu za 
rok 2014 vo výške 36,- € za rok 2014 na základe ich žiadosti – uznesenie OZ č. 61. 
 
 Na záver tohto bodu starosta obce informoval prítomných o zámere znížiť rýchlosť 
dopravným značením na cestnej komunikácii od pamätníka v centre obce po ZŠ s MŠ Orlov 
a osadiť dopravné zrkadlo, ktoré by vyriešilo rozhľad  v komplikovanom dopravnom mieste 
pri kríži v obci Orlov.   
 
K bodu 10. 
 Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v bode 9. 
  
K bodu 11. 
 V zmysle programu, p. Žiláková z návrhovej komisie zrekapitulovala uznesenia prijaté 
na 6. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia od č.  51 do č. 61 
vrátane.  
 
K bodu 12. 
 Týmto bol program rokovania obecného zastupiteľstva prerokovaný.  
 JUDr. Peter Timočko, starosta obce – poďakoval prítomným za účasť a 6. riadne 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.   
 
Prílohy:  -   Pozvánka 
  -   Prezenčná listina 
  -   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016  
  -   Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2015 
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  -   Záverečný účet Obce Orlov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
  -   Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 
  -   VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými 
  odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016  
  -   Návrh opatrení, ktoré umožňujú MŠ, ŠKD, ŠJ dodržiavanie normatívov 
  určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
  NV SR č. 668/2004 Z.z., o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej 
  samospráve v z.n.p. 
   -   Žiadosť o príspevok na dopravu 
  -   Žiadosť o opätovné prehodnotenie ceny pozemkov (Sp. č. 82/2016) 
  -   Rekapitulácia predpisov a platieb miestneho poplatku za KO a DSO 
     
 
 
 
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko   v. r. 
                       starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ:  Renáta Knapíková   v. r. 

Overovatelia: Bc. Lenka Daňková   v. r. 

  Mária Dopiráková   v. r. 

 

 

V Orlove dňa  13. júna 2016 


