
43 Orlov 119

U Z N E S E N I A

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 28. decembra 2020 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

99.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Program rokovania:
1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
6.   Vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
7.   Rôzne
8.   Diskusia
9.   Návrh uznesení
10. Záver 

100.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Žiláková, Michal Šujeta a Miroslav Drobňák

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Ing. Annu Drobňákovú a Miroslava Dopiráka
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101.
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 04. septembra 2020

102.
uznesenie

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2021 v znení predloženého návrhu

B) Berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2022 a 2023

C) Zaväzuje
prehodnotiť bežné výdavky obce a ZŠ s MŠ Orlov a prijať opatrenia na zníženie bežných
výdavkov obce a ZŠ s MŠ; opatrenia budú prijaté do 31.03.2021 a predložené na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva; zodpovední: starosta obce a riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov

103.
uznesenie

Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Orlov

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Ruší
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Orlov zo dňa 28.06.2011

B) Prijíma
Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  finančnými  prostriedkami  obce  Orlov  platné  od
01.01.2021 
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104.
uznesenie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023

105.
uznesenie

vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
odpredaj  obecného  pozemku, parcela  reg.  „E“  KN  č.  190/1,  druh  pozemku:  zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1502 m², LV č. 701  podľa predloženého návrhu navrhovateľa
Martina Juráka, Hniezdne 388 v sume 6535 EUR 

B) Poveruje
starostu obce prípravou zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti

106.
uznesenie

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 v znení predloženého návrhu

      

107.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
dotáciu na rok 2021 v sume 500 EUR pre Gréckokatolícku charitu Prešov na prevádzkové
náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny v Starej Ľubovni
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108.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
dotáciu pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Orlov v sume 291 EUR na Mikulášsky balíček 

109.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje 
odpredaj novovyvorených parciel č. 372/3 o výmere 18  m² a č. 372/4 o výmere 8  m², druh
pozemkov:  zastavaná  plocha  a  nádvorie  (podľa  geometrického  plánu  č.  79/2020
vyhotoveného  geodetom Miroslavom Gladišom zo  dňa  18.09.2020)  žiadateľom Dávidovi
a Tamare Koščovým v sume 1€/ m²

B) Poveruje
starostu obce prípravou zmluvy na odpredaj nehnuteľností

110.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Zaväzuje
starostu obce osloviť firmu, ktorá zabezpečila zhotovenie kamerového systému v obci Orlov
vo veci úpravy, prípadne zrušenia zmluvy, z dôvodu prehodnotenia zníženia ceny ďalších etáp
kamerového systému

JUDr. Peter Timočko, v. r.
           starosta obce

V Orlove, dňa 04. januára 2021
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková
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