
43 Orlov 119

U Z N E S E N I A

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 2. septembra 2022 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

203.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
program rokovania nasledovne:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú
       úhradu  nákladov  v  materskej  škole  a  školských  výchovno-vzdelávacích  zariadeniach
       – NÁVRH 
6.    Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Orlov  č.  2/2022  o  určení  výšky  príspevku  na
       čiastočnú  úhradu  nákladov,  výšky príspevku  na  režijné  náklady a  podmienky úhrady
       v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov – NÁVRH 
7.    Kúpna  zmluva  č.  2/2022  uzavretá  v  zmysle  ustanovenia  §  588  a  nasl.  Občianskeho
       zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) – NÁVRH
8.    Kúpna  zmluva  č.  3/2022  uzavretá  v  zmysle  ustanovenia  §  588  a  nasl.  Občianskeho
       zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) – NÁVRH
9.    Rôzne
10.  Diskusia
11.  Návrh uznesení
12.  Záver 
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204.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Žiláková, Mária Helemčínová a Ján Plavčan

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Máriu Helemčínovú a Michala Šujetu

205.
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 10. júna 2022

206.
uznesenie

k návrhu VZN obce Orlov č.  1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Orlov č.   1/2022  o výške príspevkov na  čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v znení
predloženého návrhu
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207.
uznesenie

k návrhu VZN obce Orlov č.  2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č.  2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov, v znení predloženého návrhu

208.
uznesenie

Kúpna zmluva č. 2/2022 na odpredaj obecného pozemku, parcela reg. „E“ KN č. 190/2

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. kúpnu cenu 1.250 €
2. Kúpnu zmluvu č. 2/2022 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,  nar.:  09.12.1991,  trvale  bytom
Hniezdne  388,  065  01  Hniezdne,  obecný pozemok  podľa  zákona  č.  138/1991
Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 1, písm. a) – na základe obchodnej verejnej súťaže
(vyhlásenej dňa 04.04.2022), a to parc. reg. „E“ KN č. 190/2, druh pozemku: orná
pôda o výmere 313 m² v podiele 1/1

B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č. 2/2022 uzavretej v zmysle ustanovenia § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 

209.
uznesenie

Kúpna zmluva č. 3/2022 na odpredaj obecného pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 750/4

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. kúpnu cenu 3 €/m² (366 €)
2. Kúpnu zmluvu č. 3/2022 uzavretú v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho

zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorou obec Orlov
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odpredáva  kupujúcemu  Jánovi  Hnatovi,  nar.:  19.04.1984, trvale  bytom  065  43
Orlov 151,  obecný pozemok podľa zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku obcí,  § 9a,
odsek 8, písm. e) –  prípad hodný osobitného zreteľa, a to  novovytvorenú  parcelu
reg.  „C“  KN  č.  750/4,  druh  pozemku:  ostatná  plocha  o  výmere  122  m²  podľa
geometrického  plánu  č.  52/2022  zo  dňa  08.04.2022,  vyhotoveného  geodetom
Miroslavom  Ščurkom,  IČO:  10768394, v  podiele  1/1,  za  podmienok  hodných
osobitného  zreteľa,  spočívajúcich  v  skutočnosti,  že  uvedený  pozemok  žiadateľ
dlhodobo užíva, udržiava ho a slúži ako jediná prístupová cesta k rodinnému domu
žiadateľa;  obec  s  týmto  pozemkom  nemá  vlastný  zámer  a  vzhľadom  na  jeho
umiestnenie a rozlohu je pre účely obce nevyužiteľný 

B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č. 3/2022 uzavretej v zmysle ustanovenia § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 

210.
uznesenie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 3/2017 o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov – protest prokurátora

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Vyhovuje
protestu prokurátora proti článku 1 ods. 1, ods. 3, ods. 4, článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 2,
článku 5 ods. 3, článku 6, článku 7 a článku 8 ods. 1 VZN obce Orlov č. 3/2017 

B) Ruší
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Orlov  č.  3/2017  o  obmedzení  používania
pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov 

211.
uznesenie

„ORLOV - Detské ihrisko pri ZŠ“

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Súhlasí
s navýšením rozpočtu o 4.410 € na realizáciu projektu „ORLOV – Detské ihrisko pri ZŠ“

B) Schvaľuje
čerpanie rezervného fondu vo výške 4.410 € na realizáciu projektu  „ORLOV – Detské
ihrisko pri ZŠ“

C) Poveruje
starostu  obce  požiadať  Pôdohospodársku  platobnú  agentúru  o  príspevok  v  súvislosti
s navýšeným rozpočtom na realizáciu projektu „ORLOV – Detské ihrisko pri ZŠ“
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212.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Zaväzuje
starostu obce, aby zamestnankyňa obecného úradu – p. Renáta Knapíková vykonávala svoju
prácu na pracovisku Obecného úradu v Orlove

213.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
odvodnenie hornej časti nového cintorína podľa finančných možností obce

214.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Súhlasí
s použitím rezervného fondu vo výške 2.004 € na úhradu faktúry spoločnosti  W-Control,
s.r.o (kúpa čerpadla na PS1) v súvislosti s odstránením vzniknutého havarijného stavu 

      JUDr. Peter Timočko, v. r.
    starosta obce

V Orlove, dňa 5. septembra 2022
Za formálnu správnosť: Andrea Struková, v. r.
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