
43 Orlov 119

U Z N E S E N I A

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2022 - 2026,

konaného dňa 27. decembra 2022 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

13.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
program rokovania nasledovne:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
4.    Kontrola plnenia uznesení 
5.    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025
6.    Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025
7.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na I. a II. polrok 2023
8.    Rôzne
9.    Návrh uznesení 
10.  Záver

14.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP, Bc. Ivan Hric
a Filip Knapík

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Miroslavu Vancovú a Petra Matiska
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15.
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 28.11.2022

16.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE Orlov K NÁVRHU ROZPOČTU NA
ROKY 2023 – 2025 

17.
uznesenie

Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2023 s úpravou predloženého návrhu nasledovne:

- presun na položkách:

Zdroj
Klasifikácie

Popis ekonomickej klasifikácie

Úprava navrhovaného
rozpočtu

funkčnej ekonom. 2023 2024 2025

41  0820 637002 Konkurzy a súťaže – kultúrne podujatia  - 500

41 0912 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov + 500

Pozn.: prepravné a nájom dopravných prostriedkov – organizácia lyžiarskeho kurzu ZŠ s MŠ 
Orlov

B) Berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2024 – 2025 
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18.
uznesenie

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na I. a II. polrok 2023

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na I. a II. polrok 2023

19.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Zamieta
žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie dotácie na rok 2023 vo výške 750 €
na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

20.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
dotáciu vo výške 15  € pre Mesto Stará Ľubovňa  ako zriaďovateľa Centra voľného času
v Starej Ľubovni na záujmové vzdelávanie dieťaťa s trvalým pobytom v obci Orlov, ktoré
navštevuje Centrum voľného času v Starej Ľubovni

21.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
prenájom futbalového ihriska  spoločnosti  Pe3x,  s.  r.  o.  za  účelom organizácie  festivalu
„OrlovFest 2023“, ktorý sa uskutoční dňa 15.07.2023 v sume 1 €

B) Povoľuje
použiť obecný pozemok pred telocvičňou ZŠ s MŠ Orlov na parkovanie áut hostí , ktorí
sa zúčastnia festivalu
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C) Zamieta
žiadosť spoločnosti Pe3x, s. r. o. o dotáciu na organizáciu festivalu „OrlovFest 2023“ 

D) Schvaľuje
prenájom sály kultúrneho domu spoločnosti Pe3x, s. r. o. na usporiadanie troch diskoték
v roku 2023 s  úhradou za  spotrebované energie  ako náhrada finančnej  podpory  na
organizáciu festivalu „OrlovFest 2023“

22.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok  na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 1-5 a 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.  o  živnostenskom  podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rok 2023

B) Odkladá 
túto žiadosť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

23.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
žiadosť  Pozemkového spoločenstva – združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce
ORLOV o finančný príspevok na opravu lesnej cesty vo výške 500 €

B) Odkladá 
túto žiadosť na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

24.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
1. Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na organizáciu plaveckého kurzu vo výške 200 €
2. Žiadosť  ZŠ s MŠ Orlov o príspevok  na spoluúčasť pri  zapájaní  sa do projektov,

grantov a výziev vyhlasovaných MŠVVaŠ SR a inými organizáciami vo výške 500 €
3. Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na MDD a edukačné akcie vo výške 500 €
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B) Odkladá
tieto žiadosti na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

25.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
dotáciu  pre ZŠ s MŠ Orlov  vo výške 500  €  na organizáciu lyžiarskeho kurzu  (zahrnuté
v úprave rozpočtu – uznesenie č. 17)

26.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
sadzobník poplatkov obce Orlov podľa predložených zmien

      Ján Hnat, v. r.
              starosta obce

V Orlove, dňa 28.12.2022
Za formálnu správnosť: Andrea Struková, v. r.
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