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U Z N E S E N I A

zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 7. mája 2021 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

127.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
doplnený program rokovania:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 14. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    ČOV ORLOV – porucha technologickej linky, čistenie odpadových vôd
6.    Oprava cesty v Andrejovke, parc. registra „C“ KN č. 877/3
7.    Správa o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné obdobie roka
       2019
8.    Správa  o  overení  konsolidovanej  účtovnej  závierky a  súladu výročnej  správy s  KUZ
       za účtovné obdobie roka 2019 v obci ORLOV
9.    Rôzne
10.  Diskusia
11.  Návrh uznesení
12.  Záver 

128.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Drobňáková, Marián Fuchs a Ján Plavčan
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B) Určuje
za overovateľov zápisnice Mariána Fuchsa a Zuzanu Žilákovú

129.
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 24. marca 2021

130.
uznesenie

Čistička odpadových vôd Orlov

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Odkladá
rokovanie  ohľadne  poruchy technologickej  linky čistenia  odpadových  vôd  –  ČOV Orlov
na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

131.
uznesenie

Oprava cesty v Andrejovke

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Žiada 
starostu obce vyzvať firmu Prefa Orlov, s.r.o. na upresnenie predloženej cenovej ponuky na
opravu cesty v Andrejovke, parc. registra „C“ KN č. 877/3

132.
uznesenie

Správa o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov 
za účtovné obdobie roka 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
Správu o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné obdobie roka 2019
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133.
uznesenie

Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KUZ 
za účtovné obdobie roka 2019 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 2019 v obci ORLOV

134.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
dotáciu  pre  TJ  Orpann  ZZ  Orlov vo  výške  500  € na  činnosť  združenia  v  roku  2021
– na uhradenie členských poplatkov pre SFZ, ISSF a MAS „Horný Šariš“, vyplatenie faktúr
SFZ, nákup pohonných hmôt na kosenie a bežnú údržbu futbalového ihriska

 JUDr. Peter Timočko, v. r.
starosta obce

         

                 
V Orlove, dňa 10. mája 2021
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková, v. r.
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