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U Z N E S E N I A

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2022 - 2026,

konaného dňa 28. novembra 2022 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

1.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B) Konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ján Hnat zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

- Filip Knapík 
- Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP
- Ing. Michal Šesták
- Bc. Ivan Hric
- Peter Matisko 
- Marián Fuchs 
- Miroslava Vancová 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
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2.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
program rokovania nasledovne:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa 
3.    Výsledky volieb a zloženie sľubu
       a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  o
       zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
       b) Zloženie  sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie  insígnií  a  prevzatie  vedenia
       ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
       c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
       d) Vystúpenie novozvoleného starostu
4.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
5.    Voľba pracovných komisií
6.    Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7.    Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a  viesť
       zasadnutia obecného zastupiteľstva
8.    Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
9.    Určenie platu starostu obce 
10.  Návrh na  náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
11.  Návrh na sobášiacich
12.  Rôzne
13.  Záver

B) Určuje
za overovateľov zápisnice: Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP  a Ing. Michal Šesták 

3.
uznesenie

voľba pracovných komisií

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Filip Knapík, Bc. Ivan Hric a Miroslava Vancová
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4.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
informáciu  starostu  obce,  že  poverená  zastupovaním  starostu  obce  bude  poslankyňa
Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP

5.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Poveruje 
poslanca  Filipa  Knapíka  zvolávaním  a  vedením  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

6.
uznesenie

Zriadenie 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. Michal Šesták
2. za členov komisie: Miroslava Vancová, Filip Knapík

7.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Zriaďuje
komisiu pre riešenie sťažností a podaní občanov
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B) Volí
1. za predsedu komisie: Miroslava Vancová
2. za  členov  komisie:  Filip  Knapík,  Ing.  Andrea  Čižiková,  PhD.,  Ing.  Pead.  IGIP,

Ing. Michal Šesták, Bc. Ivan Hric, Peter Matisko, Marián Fuchs 

8.
uznesenie

Určenie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Určuje
plat  starostovi  obce  Orlov,  Jánovi  Hnatovi,  v  súlade  s  §  11  ods.  4  písm.  i)  zákona
č. 369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a  v  zmysle  §  4  ods.
1 zákona  č. 253/1994  Z.  z.  o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej
mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického
úradu  Slovenskej  republiky  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  a  v  zmysle  rozhodnutia
Obecného zastupiteľstva obce Orlov zvýšenie platu o 10% mesačne, t. j. spolu 2.438 eur
mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu

9.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje 
vyplatenie náhrady platu starostu vo volebnom období 2018 – 2022 JUDr. Petra Timočka
za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 8 dní

10.
uznesenie

Návrh na sobášiacich

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje 
sobášiacich poslancov Ing. Andreu Čižikovú, PhD., Ing. Pead. IGIP  a Ing. Michala Šestáka    

4



11.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Určuje
dni a hodiny na uzavretie manželstva:

štvrtok: od 10.00 hod. do 15.00 hod.
sobota: od 14.00 hod. do 16.00 hod.
      

12.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
príspevok pre ZŠ s MŠ Orlov v sume 200 eur na Mikulášske balíčky pre žiakov ZŠ a deti
MŠ v Orlove

      Ján Hnat, v. r.
              starosta obce

V Orlove, dňa 28.11.2022
Za formálnu správnosť: Andrea Struková, v. r.
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