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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 22. novembra 2019 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
zapisovateľka – Andrea Timočková
5 hostia – PhDr. Bibiána Matisková, Ing. Michal Šesták, Mária Cvancigerová, 
Helena Dopiráková

Program: 1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Návrh VZN č. 2/2019 o určení školského obvodu základnej školy s 
      materskou školou zriadenej obcou Orlov
6.   Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
      komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a 
      časti Andrejovka
7.   Schválenie Kúpnych zmlúv na odpredaj obecných pozemkov
8.   Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
      za školský rok 2018/2019
9.   Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. Záver

K bodu 1.

6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov vo volebnom období 2018 
– 2022 otvoril  a viedol starosta obce – JUDr. Peter Timočko za účasti  šiestich poslancov. 
V úvode  rokovania  privítal  prítomných  poslancov,  hostí  a  oboznámil  ich  s  programom 
rokovania.  Taktiež  konštatoval,  že  zo  siedmich  poslancov sú  prítomní  šiesti,  teda  obecné 
zastupiteľstvo  je  schopné  uznášať  sa.  Z  neúčasti  na  zasadaní  sa  ospravedlnili  poslanec 
Miroslav Dopirák a hlavná kontrolórka Mária Tomková.

K bodu 2.

Pozvánka s programom rokovania bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce dňa 15.11.2019, t. j. týžden pred zasadnutím. Keďže k návrhu programu neboli vznesené 
žiadne pozmeňujúce, či doplňujúce návrhy, poslanci  uznesením OZ č. 60 schválili program 
rokovania 6. riadneho zasadnutia, ktorý je nasledovný: 
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1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Návrh VZN č. 2/2019 o určení školského obvodu základnej školy s 
      materskou školou zriadenej obcou Orlov
6.   Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
      komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a
      časti Andrejovka
7.   Schválenie Kúpnych zmlúv na odpredaj obecných pozemkov
8.   Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
      za školský rok 2018/2019
9.   Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. 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, Miroslav Drobňák, Marián Fuchs. 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  zo  6.  riadneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  boli 
navrhnutí  poslanci  Ing.  Anna Drobňáková a  Ján Plavčan. 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. 61.

K bodu 4.

V zmysle programu bola starostom obce vykonaná kontrola plnenia uznesení, ktoré 
boli prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ. Prijaté boli uznesenia od č. 54 do č. 59. K uzneseniu 
OZ č. 59 B) bod 1  starosta podotkol, že pri zvážení alternatívy preložiť stĺp do susedného 
dvora  sa  pokúsil  kontaktovať  p.  suseda,  avšak  neúspešne.  Keďže  p.  Liška  plánuje 
rekonštrukciu  oplotenia,  prítomnosť  rozhlasového  stĺpa  by  bola  pri  oprave  oplotenia 
pochopiteľne  problematická,  no  momentálne  nemôže  povedať  riešenie  kým  sa  mu  s  p. 
susedom nepodarí  skontaktovať,  teda preloženie rozhlasového stĺpa z pozemku na parcele 
č. KN – C 353, ako aj oprava oplotenia medzi pozemkom p. Lišku a pozemkom pri bytových 
jednotkách  budú  prioritou  budúceho  roku.  K  žiadosti  Slovenského  rybárskeho  zväzu, 
Miestnej organizácie 065 43 Orlov 119 (ďalej len „Mo Srz Orlov“) o poskytnutie finančných 
príspevkov  na  organizovanie  detských  rybárskych  pretekov  a  prácu  s  mládežou  pri 
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ogranizovaní  športových  rybárskych  aktivít  starosta  poznamenal,  že  napriek  vyžiadanému 
zoznamu členov Mo Srz Orlov v kategórii žiaci a mládež zoznam neobdržal, no nie je to  
závažné,  nakoľko o výške finančného príspevku sa rozhodne pri  schvaľovaní rozpočtu na 
nasledovnom zasadnutí,  ako  aj  o  výške  úhrady nákladov  na  materiál  pre  oplotenie  časti 
pozemku okolo kontajnera na veľkoobjemový odpad v Andrejovke. Pri žiadosti o rozšírenie 
intravilánu obce bol p. Emil Dopirák oboznámený so začatím prác na spracovaní Územného 
plánu obce Orlov (ďalej len „ÚPO“), avšak táto žiadosť bude riešiteľná až keď bude ÚPO 
aktuálny. Jednotlivé uznesenia z predošlého zasadnutia boli splnené, pričom vyššie uvedené 
uznesenia  boli  splnené  čiastočne.  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  berie  na  vedomie 
informáciu  starostu  obce  o  plnení  uznesení  z  predchádzajúceho zasadnutia  konaného  dňa 
27.09.2019 –  uznesenie OZ č.  62.  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 5.

V ďalšom bode programu bol obecnému zastupiteľstvu predložený Návrh Všeobecne 
záväzného  nariadenia  obce  Orlov  č.  2/2019  o  určení  školského  obvodu  základnej  školy 
s materskou školou zriadenej obcou Orlov. Predmetom tohto nariadenia je určenie školského 
obvodu Základnej  školy s  materskou školou  v  Orlove,  ktorej  je  obec  zriaďovateľom pre 
žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v 1. – 9. ročníku základnej školy. Spoločný 
školský obvod je určený na základe dohody uzatvorenej medzi obcou Orlov a obcami Čirč, 
Ruská Voľa a Obručné z roku 2004. Keďže Návrh VZN č. 2/2019 nebol omylom odoslaný 
spolu s  ďalšími  podkladmi  na rokovanie,  bol zastupiteľstvu predložený v deň zasadnutia. 
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  po  prerokovaní  schvaľuje  VZN  č.  2/2019  o  určení 
školského  obvodu  základnej  školy  s  materskou  školou  zriadenej  obcou  Orlov   v  znení 
predloženého návrhu – uznesenie OZ č. 63. 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  Všeobecne  záväznom  nariadení  obce  Orlov  č.  3/2019  o  miestnych  daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov 
a časti Andrejovka bola starostom navrhnutá zvýšená sadzba poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad na sumu 0,0601 EUR za osobu a kalendárny deň, pričom doteraz 
bola sadzba poplatku 0,0411 EUR. V súvislosti s odpadmi starosta poznamenal, že problém 
s odpadmi nie je záležitosťou len našej obce a poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje vo 
väčšine obcí. Náklady na vývoz odpadu sa neustále zvyšujú a keďže Stará Ľubovňa skládku 
nemá, odpad sa vyváža do Žákoviec za čo sa platí príplatok 1,26 EUR za každý aj začatý 
kilometer. Ďalej dodal, že Orlov je v skupine, kde úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za 
rok 2018 bola 10 – 20  %. V tejto skupine sa nachádza väčšina obcí v regióne SL a KK. 
Poslanci navrhli, či nie sú možnosti ako zvýšiť počet veľkoobjemových kontajnerov, častejší 
vývoz  odpadu,  prípadne  zaviesť  kontajnery  na  separáciu,  aby  tak  občanov  motivovali 
k separovaniu, na čo starosta odpovedal, že zvýšiť počet veľkoobjemových kontajnerov nie je 
možné, nakoľko Orlov je veľkoobjemovými kontajnermi vybavený nadštandardne, frekvencia 
vývozu  odpadu  sa  zmeniť  nedá,  keďže  je  to  tak  dané  a  takisto  pre  motiváciu  občanov 
k separovaniu bola pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prednesená prezentácia na tému: 
„Čo robiť,  aby odpad nevznikol  a  čo robiť,  keď odpad vznikne?“,  pričom podľa ohlasov 
a názoru  p.  starostu  občania  túto  prezentáciu  neprijali  pozitívne.  Jednako  kontajneri  na 
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separovanie odpadu sa plánujú postupne rušiť a zaviesť len odpadové vrecia. Ďalej dodal, že 
obec  za  separovaný  odpad  neplatí  a  vrecia  sú  prístupné  každému  občanovi  zdarma  na 
obecnom  úrade,  taktiež  ak  naplnené  vrecia  vezmú,  občania  dostanú  nové.  Poslanci  sa 
vyjadrili,  že  poplatok za komunálny odpad je  treba zvýšiť,  avšak sadzba 0,0601 EUR za 
osobu  a  kalendárny  deň  je  podľa  ich  názoru  vysoká.  Takisto  bolo  spomenuté,  aby  sa 
k separovaniu  viedlo  už  najmladších  v  materskej  a  základnej  škole,  na  čo  p.  riaditeľka 
zareagovala, že škola s tým už začala a o separovaní odpadu sa prednáša aj  na hodinách. 
Po vzájomnej diskusii sa poslanci zhodli na sume 0,0493 EUR za osobu a kalendárny deň. Na 
záver poslanci dodali, aby sa o separovaní odpadu informovalo občanov formou miestneho 
rozhlasu, prípadne vytvorením nejakej brožúry. Obecné zastupiteľstvo obce Orlov schvaľuje 
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  3/2019  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka podľa 
navrhnutých zmien – uznesenie OZ č. 64. Hlasovanie: za – 5 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing.  
Anna Drobňáková,  p.  Michal  Šujeta,  p.  Miroslav Drobňák,  p. Ján Plavčan)  proti  –  1 (p.  
Marián Fuchs), zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 7. 

Vzor  Kúpnej  zmluvy  na  odpredaj  obecných  pozemkov  obdržali  poslanci  pred 
zasadnutím.  K  odpredaju  obecných  pozemkov  starosta  obce  objasnil  výhrady  manželov 
Javošových  k  Obchodnej  verejnej  súťaži  a  dodal,  že  Kúpnu  zmluvu  č.  1/2019  nakoniec 
podpísali, teda môžu pristúpiť k schváleniu Kúpnych zmluv na odpredaj obecných pozemkov. 
Taktiež dodal, že do desiatich pracovných dní po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho 
je povinný  podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, k čomu musí 
predložiť prílohy a uznesenie OZ.  Uznesením OZ č. 65  Obecné zastupiteľstvo obce Orlov 
schvaľuje:

1. Kúpnu zmluvu č. 1/2019, ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcim Eve a Michalovi 
Javošovým, trv. bytom Lounská 629/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, pozemok parcela 
registra „C“ KN č. 70, druh pozemku: orná pôda o výmere 1860 m² v sume 13.224,6 
EUR.

2. Kúpnu  zmluvu  č.  2/2019,  ktorou  obec  Orlov  odpredáva  kupujúcemu  Márii 
Veselovskej,  trv.  bytom  Železničiarska  291/11,  065  41  Ľubotín,  pozemok  parcela 
registra „C“ KN č. 68, druh pozemku: orná pôda o výmere 303 m² v celkovej výške 
1.760,43  EUR a  pozemok  parcela  reg.  „C“  KN  č. 69,  druh  pozemku:  orná  pôda 
o výmere 587 m² v sume 3.410,47 EUR.

3. Kúpnu  zmluvu  č.  3/2019,  ktorou  obec  Orlov  odpredáva  kupujúcim  Miroslavovi 
a Ivane Mindekovým, trv. bytom 065 43 Orlov 354, pozemok parcela registra „C“ KN 
č. 273/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 880 m² v sume 4.857,60 EUR.

4. Kúpnu  zmluvu  č.  4/2019,  ktorou  obec  Orlov  odpredáva  kupujúcemu  Petrovi 
Židovskému, trv. bytom 065 48 Šarišské Jastrabie 90, pozemok parcela reg.  „E“ KN 
č. 12/1 („C“ KN č. 74), druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 973 m² 
v sume 6.003,41 EUR.

5. Kúpnu zmluvu č. 5/2019,  ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcim Jánovi a Viere 
Čižíkovým, trv. bytom 065 43 Orlov 53, pozemok parcela reg. „E“ KN č. 41/1, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 190 m² v celkovej výške 190 EUR 
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a pozemok parcely registra „E“ KN č. 41/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 435 
m² v sume 435 EUR.

6. Kúpnu  zmluvu  č.  6/2019,  ktorou  obec  Orlov  odpredáva  kupujúcemu  Igorovi 
Dopirákovi, trv. bytom 065 43 Orlov 117, pozemok parcela reg. „C“ KN č. 44/2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a budovu so súpisným číslom 124 na parcele 
registra „C“ KN č. 44/2, druh stavby: iná budova v sume 500 EUR.

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 8.

Starosta obce – JUDr. Peter Timočko požiadal riaditeľku školy ZŠ s MŠ Orlov – PhDr. 
Bibiánu Matiskovú o predloženie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2018/2019, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Pani riaditeľka 
objasnila  jednotlivé body predloženej  Správy,  zdôraznila  zmeny,  ktoré nastali  v školskom 
roku 2018/2019 a dodala, že niektorí poslanci boli so Správou oboznámení na zasadaní Rady 
školy. Osobitne boli vyzdvihnuté výsledky súťaží a olympiád, ktorých sa žiaci v školskom 
roku  úspešne  zúčastnili.  Taktiež  zrekapitulovala  záujmové  krúžky ktoré  žiaci  navštevujú. 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 – uznesenie OZ č. 66.  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 9.

V bode „Rôzne“ boli obecnému zastupiteľstvu predložené tieto žiadosti:

Žiadosť o preplatenie časti  nákladov spojených s výstavbou kanalizácie,  v ktorej  vlastníci 
parciel 966/10, 966/1, 966/6, 966/5 uvádzajú, že v auguste roku 2019 vybudovali vyše 200 
metrov kanalizácie na svoje náklady, ktoré činili cez 8.000 EUR, avšak faktúry doložili len vo 
výške 5.850 EUR, nakoľko uvádzajú,  že aj  oni  sa  chcú podielať na rozšírení  kanalizácie 
v obci a chcú aby sa v budúcnosti mohli pripojiť na túto kanalizáciu aj ďalšie domácnosti 
okolitých pozemkov, preto použili  taký materiál,  veľkosť kanalizačných rúr a kontrolných 
šácht, aby to bolo možné, čo navýšilo ich náklady. Nimi navrhnuté boli dve možnosti:

1. Odpustenie poplatkov za stočné v celkovej sume vyfakturovaných nákladov, t. j. 5.850 
EUR pre ich budúce domácnosti.

2. Preplatenie vyfakturovanej sumy 5.850 EUR (zvyšné náklady uhrádzajú sami).

Obidve  možnosti  zahŕňajú  zverenie  úseku  vybudovanej  kanalizácie  do  majetku  obce.  Po 
porade  sa  obecné  zastupiteľstvo  zhodlo  na  preplatení  vyfakturovanej  sumy  5.850  EUR, 
pričom odpustenie poplatkov za stočné by bolo časovo náročnejšie, nakoľko je to proces na 
dlhšie  roky a  jednoduchšie  bude vybudovanú  kanalizáciu  odkúpiť.  Obecné  zastupiteľstvo 
schvaľuje zámer kúpy trasy verejnej kanalizácie vybudovanej Ing. Šestákom a spol. v sume 
5.850 EUR – uznesenie OZ č. 67 A) bod 1. 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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Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie dotácie na rok 2020 vo výške 500 
EUR na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, 
ktoré  navštevuje  prijímateľ  sociálnych  služieb  z  našej  obce  posúdený  na  IV.  stupeň 
odkázanosti  na  inú  fyzickú  osobu.  Túto  žiadosť  chceli  poslanci  bez  výhrad  podporiť. 
Uznesením OZ č.  67  A)  bod 2  obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  žiadosť  Gréckokatolíckej 
charity Prešov o poskytnutie dotácie na rok 2020 vo výške 500 EUR. 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

Žiadosť  o  odkúpenie  obecného pozemku parcela  reg.  „E“ KN č.  21  poslanci  taktiež  bez 
výhrad  schválili,  nakoľko  žiadatelia  sa  o  pozemok  dlhodobo  starajú  a  pre  obec  nie  je 
využiteľný. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Zámer odpredať obecný pozemok parcela reg. 
„E“ KN č. 21, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 220 m² v podiele 27/28 
v sume 3€/m²  (660  EUR)  žiadateľom  Ivete  a  Jánovi  Novotným,  trvale  bytom  L. 
Novomenského  20,  080  01  Prešov  za  podmienok  hodných  osobitného  zreteľa,  tzn. 
žiadatelia  sa  o  pozemok  dlhodobo  starajú,  kosia  ho  a  udržiavajú,  pozemok  je  čiastočne 
svahovitý a neprístupný, čiže jediný možný prístup k uvedenej parcele vedie len cez pozemok 
žiadateľov; obec s uvedeným pozemkom nemá vlastný zámer – uznesenie OZ č. 67 A) bod 3. 
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

ZÁMER PREVODU
majetku Obce Orlov PREDAJOM

Obec Orlov v zastúpení JUDr. Petrom Timočkom v súlade s § 9a, odsek 8, písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 67 A) bod 3 
zo  6. riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov,  konaného  dňa  22.11.2019 
týmto

o z n a m u j e

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 
8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to pozemku parc. č. KN – E  21, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m² v podiele 27/28 žiadateľom Ivete a 
Jánovi Novotným, trvale bytom L. Novomenského 20, 080 01 Prešov v sume  3€/m² (660 
EUR).

Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 
Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov: žiadatelia  sa  o  pozemok  dlhodobo 
starajú,  kosia  ho a udržiavajú,  pozemok je  čiastočne  svahovitý  a  neprístupný,  čiže  jediný 
možný  prístup  k  uvedenej  parcele  vedie  len  cez  pozemok  žiadateľov;  obec  s  uvedeným 
pozemkom nemá vlastný zámer.

Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na Mikulášsky balíček pre jedného žiaka ZŠ a dieťa MŠ 
s trvalým pobytom v obci Orlov a časti Andrejovka v hodnote 1 EUR, čo celkom činí 63 EUR 
(50 žiakov, 13 detí). Túto žiadosť poslanci podporili a navrhli dvojnásobok uvedenej sumy. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na Mikulášsky balíček 
v sume 126 EUR – uznesenie OZ č. 67 A) bod 4. 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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Žiadosť TJ Orpann ZZ Orlov o dotáciu vo výške 300 EUR na usporiadanie nohejbalového 
turnaja,  ktorý  sa  bude  konať  28.12.2019  v  telocvični  ZŠ  Orlov.  Pridelené  financie  budú 
použité  na  nákup  cien,  nealko  občerstvenia  a  stravy  pre  účastníkov  turnaja.  Obecné 
zastupiteľstvo  schvaľuje  žiadosť  TJ  Orpann  ZZ Orlov  o  dotáciu  vo  výške  300  EUR na 
usporiadanie nohejbalového turnaja –  uznesenie OZ č. 67 A) bod 5. 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

Žiadosť o opravu regulácie potoka medzi mostíkmi domov č. 18 a č. 17 (Dubničný potok), 
kde v dôsledku neustáleho vymývania brehu vodou potoka (hlavne v čase vyššieho stavu 
hladiny) došlo k jej poškodeniu, a tým aj k poškodeniu múrika oplotenia domu žiadateľa, ako 
aj k prasklinám a poklesu asfaltu pred bránkou. Túto žiadosť starosta obce odstúpil Správe 
povodia Dunajca a Popradu s tvrdením, že obec Orlov nemá odborné vedomosti, technické 
ani  finančné  prostriedky  na  opravu  takéhoto  druhu  a  rozsahu,  ani  možnosti  zásahu  do 
regulácie  uvedeného  potoka.  Takisto  dodal,  že  v  budúcnosti  bude  potrebná  celková 
rekonštrukcia  regulácie  potoka.  Poslanci  reagovali  otázkou,  či  nie  je  možné  zaobstarať 
nejakého stavbára, aby to opravil, na čo starosta odpovedal, že na opravu potoka obec nemá 
momentálne financie ani iné možnosti a všetky panely sú narušené, takže potrebné by bolo 
vybrať všetky. Obecné zastupiteľstvo obce Orlov berie na vedomie žiadosť o opravu regulácie 
potoka medzi mostíkmi domov č. 18 a č. 17 – uznesenie OZ č. 67 B) bod 1. 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

Žiadosť o osadenie stĺpa verejného osvetlenia na konci ulice v blízkosti domu č. 104. Žiadateľ 
uvádza, že v tejto lokalite nie je verejné osvetlenie a ľudia z obce túto ulicu často využívajú, 
aby sa dostali k cintorínu a ku kostolu. Večer, hlavne v zimných mesiacoch, je nebezpečné 
tadiaľ prechádzať a hrozí nebezpečenstvo úrazu. V spojení s verejným osvetlením poslanci 
vzniesli  pripomienku,  že  osvetlenie  je  potrebné  poriešiť  v  celej  dedine,  čiže  navrhujú 
komplexnú  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia.  Taktiež  poukázali  na  osvetlenie  počas 
diskotéky, aby sa nevypínalo a svietilo celú noc, keďže je tu veľa cudzích mladých, ktorí si 
počas diskoték „robia čo chcú“ a nie je možné ustrážiť to za tmy. P. Michal Šujeta dodal, že 
most nad riekou Poprad je pekná stavba a možno by bolo dobré most osvetliť, do čoho vstúpil 
starosta a uviedol, že pravý chodník mosta je osvetlený tzv. chodníkovým (zabudovaným) 
osvetlením, ktoré je väčšinou nefunkčné a na konštrukciu mosta nie je dovolené nič zavesiť.  
Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie žiadosť o osadenie stĺpa verejného osvetlenia  na 
konci ulice v blízkosti domu č. 104 – uznesenie OZ č. 67 B) bod 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

V rámci bodu „Rôzne“ boli ďalej zaznamenané tieto výstupy a pripomienky:

P. Marián Fuchs vystúpil  s pripomienkou,  že posteľné prádlo v materskej  škole je 
zničené a je potrebné vymeniť ho.

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov mení termín 7. riadneho zasadnutia z 20.12.2019 na 
13.12.2019.

K bodu 8.

Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.
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K bodu 9.

Na 6. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov boli prijaté uznesenia od 
č. 60 do č. 67.

K bodu 10.

Po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu,  starosta  obce  –  JUDr.  Peter  Timočko 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce 
Orlov vyhlásil za ukončené.

Prílohy
– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Orlov  č.  2/2019  o  určení  školského  obvodu 

základnej školy s materskou školou zriadenej obcou Orlov
– Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti 
Andrejovka

– Kúpne zmluvy na odpredaj obecných pozemkov
– Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019
– Žiadosť o preplatenie časti nákladov spojených s výstavbou kanalizácie
– Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 (Gréckokatolícka charita Prešov)
– Žiadosť o odkúpenie pozemku 
– Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na Mikulášsky balíček
– Žiadosť  TJ  Orpann  ZZ  Orlov  o  dotáciu  vo  výške  300  EUR  na  usporiadanie 

nohejbalového turnaja
– Žiadosť o opravu regulácie potoka medzi mostíkmi domov č. 18 a č. 17
– Žiadosť o osadenie stĺpa verejného osvetlenia na konci ulice v blízkosti domu č. 104

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

V Orlove, dňa 25. novembra 2019
 
       

       JUDr. Peter Timočko, v. r.
                            starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                               

Overovatelia: Ing. Anna Drobňáková                                                           

Ján Plavčan                                                            
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