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U Z N E S E N I A

zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 1. októbra 2021 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

144.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
program rokovania:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Analýza  podkladov  pre  prípravu  VZN o miestnych  daniach  a  miestnom poplatku  za
       komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka na
       rok 2022
6.    Rôzne
7.    Diskusia
8.    Návrh uznesení
9.    Záver 

145.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Žiláková, Miroslav Drobňák a Ján Plavčan 
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B) Určuje
za overovateľov zápisnice Mariána Fuchsa a Miroslava Dopiráka

146.
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. júna 2021

147.
uznesenie

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka na rok 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadne nakladania s komunálnym odpadom v obci Orlov s tým,
že  poslanci  obecného  zastupiteľstva  doložia  do  ďalšieho  zasadnutia  návrhy  pre  prípravu
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka na rok 2022

148.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
zorganizovanie kultúrneho podujatia na futbalovom ihrisku v termíne 02.07.2022

B) Povoľuje
použiť obecný pozemok pred telocvičňou ZŠ s MŠ Orlov na parkovanie áut hostí, ktorí sa
zúčastnia kultúrneho podujatia
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149.
uznesenie

Mesiac úcty k starším

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
použitie finančných prostriedkov v rámci RP 637 002 peňažné prostriedky,  ktoré neboli
využité pre neuskutočnené akcie: 

Deň ľudových tradícií: 640,- EUR, 

Deň matiek: 220,- EUR, 

Deň rodiny: 500,-EUR, 

použiť spolu s rozpočtovanými finančnými prostriedkami na 

Deň úcty k starším: 1.220,- EUR 

/spolu 2.580,- EUR/ na zakúpenie poukážok v hodnote 10,- EUR/ dôchodca, pre dôchodcov
obce Orlov a časti Andrejovka

150.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
zámer odvodniť hornú časť nového miestneho cintorína 

151.
uznesenie

Kúpna zmluva č. 3/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. kúpu stavby – Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov (o celkovej dĺžke cca

123  m,  s tromi  šachtami),  nezapísanej  na  liste  vlastníctva,  nachádzajúcej  sa
v katastrálnom území  Orlov,  postavenej  pod  cestnou  komunikáciou  vo  vlastníctve
Prešovského  samosprávneho  kraja,  nachádzajúcou  sa  na  parcele  registra  „C“  KN
č. 2934

2. kúpnu cenu predmetnej stavby vo výške 5.850 EUR
3. Kúpnu zmluvu č. 3/2021, uzatvorenú medzi obcou Orlov a Ing. Michalom Šestákom,

ktorou obec Orlov odkupuje stavbu Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov
4. použitie  prostriedkov rezervného fondu vo výške 5.850 EUR na úhradu kúpnej

ceny

B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č. 3/2021
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152.
uznesenie

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020
(oprava formálnej chyby)

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje

1. prebytok  rozpočtu v  sume  16.600,30  EUR zistený  podľa  ustanovenia  §  10  ods.
3 písm. a) a b) Z. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  použiť na
tvorbu rezervného fondu

2. zostatok  finančných  operácií v  sume  1.380,61  EUR  podľa  § 15  ods.  1  písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  použiť  na  tvorbu
rezervného fondu

JUDr. Peter Timočko, v. r.
starosta obce

         
                 

V Orlove, dňa 4. októbra 2021
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková, v. r.
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