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U Z N E S E N I A

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 24. júna 2021 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

135.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
program rokovania:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 15. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020
6.    Rôzne
7.    Diskusia
8.    Návrh uznesení
9.    Záver 

136.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Žiláková, Marián Fuchs, Miroslav Drobňák 

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Mariána Fuchsa a Michala Šujetu
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137.
uznesenie

ku kontrole plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie 
informáciu  starostu  obce  o  plnení  uznesení  z  predchádzajúceho  zasadnutia  Obecného
zastupiteľstva obce Orlov konaného dňa 7. mája 2021

138.
uznesenie

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2020

B) Schvaľuje
Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje
s výhradami“

Výhrady k Záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2020: 

Väčšia  zainteresovanosť  poslancov  obecného  zastupiteľstva  pri  rozhodovaní  o  použití
finančných prostriedkov z rozpočtu obce. 

139.
uznesenie

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
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140.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
vytvorenie nového pracovného miesta  zamestnanca obecného úradu s pracovnou náplňou:
starostlivosť  o  verejné  priestranstvá,  verejnú zeleň  a  dočasné  úložisko odpadu; vytvorené
pracovné miesto bude na dobu určitú, a to na štyri mesiace (od 01.07.2021 do 31.10.2021)
s pracovným  úväzkom  4  hodiny  denne; mzdové  prostriedky  na  novovytvorené  pracovné
miesto vo výške 1.680 EUR neboli  rozpočtované v rozpočte na rok 2021, z toho dôvodu
je potrebné  prijať  rozpočtové  opatrenie  na  zvýšenie  limitu  mzdových  prostriedkov,  a  to
presunom finančných prostriedkov z položky: Občianskym združeniam a nadáciám

B) Schvaľuje
rozpočtové  opatrenie  vo  výške  1.680  EUR  na  mzdové  prostriedky  v  súvislosti
s novovytvoreným pracovným miestom

141.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
žiadosti (2) o odpredaj pozemku, parc. reg. „C“ KN č. 233/1, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, LV č. 919

B) Odkladá
toto rokovanie na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

142.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
príspevok vo výške 150 EUR pre ZŠ s MŠ Orlov na organizáciu MDD
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143.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
informáciu  starostu  obce  o  odstránení  havarijného  stavu  a  oprave  kanalizačnej  prípojky
– objekt starej materskej školy a rodinného domu č. 7

B) Schvaľuje
rozpočtové opatrenie vo výške 2.106,12 EUR (úhrada faktúry č. 04680621)

C) Schvaľuje
čerpanie  rezervného  fondu  vo  výške  2.106,12  EUR  na  úhradu  faktúry  súvisiacej
s odstránením havarijného stavu a opravou kanalizačnej prípojky – objekt starej  materskej
školy a rodinného domu č. 7

 JUDr. Peter Timočko, v. r.
starosta obce

         

                 
V Orlove, dňa 25. júna 2021
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková, v. r.
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