
43 Orlov 119

U Z N E S E N I A

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 11. marca 2022 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

166.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Vyhlasuje
v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 – 2022  nastúpenie náhradníka:
Bc. Ivan Hric, bytom 065 43 Orlov 115 za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Orlov

B) Konštatuje,  že
1. náhradník Bc. Ivan Hric,  bytom  065 43 Orlov 115, zložil  zákonom predpísaný

sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. náhradník  Bc.  Ivan  Hric,  bytom  065 43 Orlov  115, prevzal  z  rúk zástupkyne

starostu obce osvedčenie  obecného zastupiteľstva o tom, že sa stal dňa 11.03.2022
poslancom Obecného zastupiteľstva obce Orlov

167.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
program rokovania nasledovne:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Zloženie sľubu poslanca – náhradníka
3.    Schválenie programu 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
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5.    Kontrola plnenia uznesení
6.    Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Orlov za rok 2021
7.    Kúpna zmluva č. 1/2022 na odpredaj obecného pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 22/3
       -návrh
8.    Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za
       účtovné obdobie roka 2020  
9.    Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KUZ za
       účtovné obdobie roka 2020 v obci Orlov 
10.  Rôzne
11.  Diskusia
12.  Návrh uznesení
13.  Záver 

168.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mária Helemčínová, Marián Fuchs a Michal Šujeta

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Máriu Helemčínovú a Bc. Ivana Hrica

169.
uznesenie

ku kontrole plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie 
informáciu zástupkyne starostu obce  o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 9. decembra 2021

170.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov za rok 2021
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171.
uznesenie

Kúpna zmluva č. 1/2022 na odpredaj obecného pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 22/3

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. kúpnu cenu 12 €/ m² (1.380 €)
2. Kúpnu zmluvu č. 1/2022 uzavretú v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho

zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorou obec Orlov
odpredáva  kupujúcemu  Tomášovi  Jaržembovskému,  trvale  bytom  065  45
Plavnica 247, pozemok parc. reg. „C“ KN č. 22/3, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 115 m², LV č. 2283, v katastrálnom území Orlov v podiele 1/1

B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č. 1/2022 uzavretej v zmysle ustanovenia § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

172.
uznesenie

Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov
za účtovné obdobie roka 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné
obdobie roka 2020 

173.
uznesenie

Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KUZ
za účtovné obdobie roka 2020 v obci Orlov 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Správu  o  overení  konsolidovanej  účtovnej  závierky  a  súladu  výročnej  správy  s  KUZ
za účtovné obdobie roka 2020 v obci Orlov 
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174.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Nevyhovuje
žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej  sociálnej  služby  podľa  §  75  ods.  1  až  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

175.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
dotáciu pre TJ Orpann ZZ Orlov vo výške 500 € na nevyhnutnú údržbu futbalového ihriska
a šatní (kosenie ihriska, valcovanie, zvoz trávy) a nealko občerstvenie na brigády pri údržbe
okolia ihriska

176.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Nevyhovuje
žiadosti p.  Petra  Harčarika,  trvale  bytom  065  43  Orlov  254,  o  zníženie  poplatku
za komunálny odpad 

177.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Vyhlasuje
obchodnú verejnú  súťaž  na  odpredaj  pozemku vo  vlastníctve  obce,  parc.  reg.  „E“  KN
č. 190/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 313 m², LV č. 701
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178.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
informáciu  spoločnosti  Pe3x,  s.  r.  o.  ohľadne  zmeny  termínu  organizácie  festivalu
na 09.07.2022

B) Odkladá
žiadosť  Pe3x, s. r.  o.  o finančný príspevok na podporu organizácie festivalu na ďalšie
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

179.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Žiada 
obhliadku budovy Polyfunkčného objektu, súp. č. 360  – priestory knižnice 

180.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
spracovanie geometrického plánu za účelom rozdelenia pozemku vo vlastníctve obce,
a to parc. reg. „E“ KN č. 238 („C“ KN 750/1), druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere  147  m²;  náklady spojené  so  spracovaním  geometrického  plánu  uhrádza
žiadateľ – Ján Hnat, trv. bytom 065 43 Orlov 50

     JUDr. Peter Timočko, v. r. 
    starosta obce

V Orlove, dňa 14. marca 2022
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková, v. r.
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