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U Z N E S E N I A

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 24. marca 2021 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

111.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Program rokovania:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Zmluva o dielo o dodaní tovaru s montážou, uzavretá podľa ustanov. § 410 ods. 2 a § 536
       a násl.  Obchodného  zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov
       („Bezpečnostný systém v obci Orlov“)
6.    ČOV ORLOV – porucha technologickej linky, čistenie odpadových vôd
7.    Zmluva o dielo  o  vykonaní  prác  uzavretá  podľa ustanov.  §  536 a  násl.  Obchodného
       zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  („Rekonštrukcia
       elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad“)
8.    Zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
9.    Verejné osvetlenie v obci Orlov
10.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
11.  Rôzne
12.  Diskusia
13.  Návrh uznesení
14.  Záver 
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112.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Žiláková, Ján Plavčan a Ing. Anna Drobňáková

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Miroslava Drobňáka a Jána Plavčana

113.
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. decembra 2020

114.
uznesenie

/k uzneseniu č. 102 C) zo dňa 28.12.2020/

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie 
informácie starostu obce a riaditeľky ZŠ s MŠ Orlov o prehodnotení bežných výdavkov obce 
a školy

115.
uznesenie

Čistička odpadových vôd Orlov

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
informácie konateľa spoločnosti W-Control, s.r.o. – Ing. Vladimíra Jarabinského  ohľadne
poruchy technologickej linky čistenia odpadových vôd – ČOV Orlov

B) Odkladá
toto rokovanie na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
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116.
uznesenie

Bezpečnostný systém v obci Orlov

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
informácie konateľa  spoločnosti  RIMI-Security Bardejov,  s.r.o.  –  Ing.  Jána Duboveckého
o technických parametroch kamerového systému v obci Orlov

117.
uznesenie

Rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Poveruje
starostu obce podpisom  Zmluvy o dielo o vykonaní prác uzavretej podľa ustanov. § 536
a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov („Rekonštrukcia
elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad“)

B) Schvaľuje
použitie  rezervného  fondu  vo  výške  14.580,20  EUR,  ktorý  bude  použitý  na
spolufinancovanie projektu

118.
uznesenie

Zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
informáciu  starostu  obce  o  prípravách  na  zavedenie  triedeného  zberu  biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu v obci Orlov a časti Andrejovka

119.
uznesenie

Verejné osvetlenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
informáciu starostu obce ohľadne služby poskytovania verejného osvetlenia v obci Orlov

B) Odkladá
toto rokovanie na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
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120.
uznesenie

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov za rok 2020

      

121.
uznesenie

Kúpna zmluva č. 1/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
Kúpnu  zmluvu  č.  1/2021  uzavretú  v  zmysle  ustanovenia  §  588  a  nasl.  Občianskeho
zákonníka  (zákona  č.  40/1964  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov),  ktorou  obec  Orlov
odpredáva kupujúcemu Martinovi  Jurákovi,  trvale  bytom 065 01 Hniezdne 388 pozemok,
parc. reg.  „E“ KN č. 190/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1502 m2

v podiele 1/1 v sume 6.535 EUR

B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č.  1/2021 uzavretej  v zmysle ustanovenia § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

122.
uznesenie

Kúpna zmluva č. 2/2021

A) Schvaľuje
Kúpnu  zmluvu  č.  2/2021  uzavretú  v  zmysle  ustanovenia  §  588  a  nasl.  Občianskeho
zákonníka  (zákona  č.  40/1964  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov),  ktorou  obec  Orlov
odpredáva kupujúcim Dávidovi Koščovi, trvale bytom 065 43 Orlov 243 a Tamare Koščovej,
trvale  bytom  Obrancov  mieru  523/19,  064  01  Stará  Ľubovňa  novovytvorené  parcely
reg. „C“ KN 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 zo dňa 18.09.2020 vyhotoveného
geodetom Miroslavom Gladišom) v podiele 1/1 v sume 26 EUR (1 € /m²).

B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č.  2/2021 uzavretej  v zmysle ustanovenia § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
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123.
uznesenie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena a uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného
bremena

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Žiada
starostu obce o postúpenie Žiadosti o zriadenie vecného bremena a uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena vlastníkovi dopravného zariadenia (zrkadla), t. j. Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa

124.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Žiada
starostu obce o zadanie spracovania znaleckého posudku k verejnej kanalizácii vybudovanej
Ing. Šestákom a spol.

B) Žiada
žiadateľov  o  preplatenie  časti  nákladov  spojených  s  výstavbou  kanalizácie  o  predloženie
návrhu zmluvy na odpredaj spomínanej časti kanalizácie

125.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
žiadosť o opravu cesty,  parc.  registra  „C“ KN č.  877/3,  druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie

126.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Žiada
starostu obce o konanie vo veci skládky hnoja pri „Koščulnom“

          JUDr. Peter Timočko, v. r.
                 starosta obce

V Orlove, dňa 29. marca 2021
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková
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