
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 197 

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 10. júna 2022
v zasadačke Obecného úradu v Orlove

                                                                                                                                                                     

Na základe zistenia, že v uznesení Obecného zastupiteľstva obce Orlov č. 197 zo dňa 10. júna
2022 je formálna chyba,  a to nesprávne uvedený počet  volebných obvodov pre voľby  do
orgánov samosprávy obcí v roku 2022 sa uznesenie obecného zastupiteľstva č. 197 opravuje
nasledovne:

Pôvodné znenie:

197.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Určuje
1. v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov sedem poslancov pre volebné obdobie r. 2022 – 2026
2. v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších  predpisov  výkon funkcie  starostu obce pre  volebné obdobie  r.  2022
– 2026  v plnom rozsahu (plný úväzok) počas celého funkčného obdobia

3. dva volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

sa nahrádza novým:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Určuje
1. v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov sedem poslancov pre volebné obdobie r. 2022 – 2026
2. v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších  predpisov  výkon funkcie  starostu obce pre  volebné obdobie  r.  2022
– 2026  v plnom rozsahu (plný úväzok) počas celého funkčného obdobia

3. jeden  volebný  obvod  a  dva  volebné  okrsky  (okrsok  č.  1  –  Orlov,  okrsok
č. 2 – Andrejovka) pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Odôvodnenie

Oprava uznesenia bola v dôsledku chyby v písaní a táto oprava nebude mať vplyv na pôvodný
zámer schváleného uznesenia.

V Orlove, dňa 21.07.2022

    JUDr. Peter Timočko, v. r.
   starosta obce


