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U Z N E S E N I A 
 

z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
volebného obdobia 2018 -2022,  

konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 
__________________________________________________________________________ 

 
 

1. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
A) Berie na vedomie 

správu Miestnej volebnej komisie Obce Orlov o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy obce Orlov 
 

B) Konštatuje, že 
1.   novozvolený starosta obce JUDr. Peter Timočko zložil zákonom predpísaný sľub 
      starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

- Miroslav Drobňák 
- Ing. Anna Drobňáková 
- Marián Fuchs 
- Ján Plavčan 
- Michal Šujeta 
- Zuzana Žiláková 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  

3. zvolený poslanec obecného zastupiteľstva  
- Miroslav Dopirák 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva nezložil, pre neúčasť na 
ustanovujúcom zasadnutí 
 

 
2. 

uznesenie 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
A) Schvaľuje 

Program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 
4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
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5. Voľba pracovných komisií 
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
8. Určenie platu starostu 
9. Návrh na náhradu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 
10. Návrh na sobášiacich 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
B) Určuje 

za overovateľov zápisnice p. Jána Plavčana a p. Michala Šujetu   
 
 

3. 
uznesenie 

k voľbe pracovných komisií 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení:  p. Miroslav Drobňák a Ing. Anna Drobňáková         
 
 

4. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie 
informáciu starostu obce, že zastupovaním starostu poveruje poslankyňu p. Zuzanu Žilákovú   
 
 

5. 
uznesenie 

k zriadeniu komisií, voľba ich predsedov a členov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
A) Zriaďuje 

Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

 
B) Volí 

1. za predsedu komisie Ing. Annu Drobňáková 
2. členov komisie:   -    Miroslava Drobňáka 

- Mariána Fuchsa 
- Jána Plavčana 
- Michala Šujetu 
- Zuzanu Žilákovú 
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- Miroslava Dopiráka, ktorý sa stane platným členom komisie po 
zložení sľubu poslanca 

 
 

6. 
uznesenie 

k určeniu platu starostu obce 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
A) Rozhodnutím 

zvyšuje plat starostu ustanovený v § 3 ods. 1 zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v súlade s § 4 ods. 2 o 10 %    

 
B) Určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia 
Obecného zastupiteľstva obce Orlov mesačný plat starostu JUDr. Petra Timočka vo výške 
1.732 €     

 
 

7. 
uznesenie 

k návrhu na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 43 dní  
 
 

8. 
uznesenie 

k návrhu na sobášiacich 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje  
sobášiacich poslancov    -     Zuzanu Žilákovú 

- Miroslava Drobňáka 
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9. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
A) Berie na vedomie  

1. návrh na zverejnenie mzdových nákladov vynaložených na platy a odmeny všetkých 
zamestnancov OÚ za rok 2017 a 2018 poslanca Miroslava Drobňáka 

2. požiadavku poslancov Miroslava Drobňáka a Ing. Anny Drobňákovej na  predloženie 
interných aktov riadenia obce 

3. požiadavku starostu obce o predloženie poslaneckých návrhov a požiadaviek k návrhu 
rozpočtu na roky 2019 – 2021 

4. požiadavku starostu obce o návrh termínov pre spracovanie Plánu zasadnutí OZ na rok 
2019 v zmysle § 12 bod 1 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení (raz za tri 
mesiace) 

 
B) Schvaľuje 

dotáciu pre TJ ORPANN ZZ Orlov  na usporiadanie „Silvestrovského nohejbalového 
turnaja obce Orlov“ na pokrytie nákladov na nákup cien, nealko občerstvenia a stravy pre 
účastníkov turnaja vo výške 300 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                       JUDr. Peter Timočko   
                    starosta obce 
 
 
Za formálnu správnosť: Renáta Knapíková 
 
V Orlove dňa  03. decembra 2018 


