Obecné zastupiteľstvo obce Orlov
43 Orlov 119
(60 – 67)
UZNESENIA
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018-2022,
konaného dňa 22. novembra 2019 v zasadačke Obecného úradu

60.
uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
Schvaľuje
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh VZN č. 2/2019 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou
zriadenej obcou Orlov
6. Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka
7. Schválenie Kúpnych zmlúv na odpredaj obecných pozemkov
8. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. Záver
61.
uznesenie
k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v tomto zložení: Zuzana Žiláková, Miroslav Drobňák, Marián Fuchs
B) Určuje
za overovateľov zápisnice Ing. Annu Drobňákovú a Jána Plavčana
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62.
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 27.09.2019

63.
uznesenie
k návrhu VZN č. 2/2019 o určení školského obvodu základnej školy s materskou
školou zriadenej obcou Orlov
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 2/2019 o určení školského obvodu základnej
školy s materskou školou zriadenej obcou Orlov v znení predloženého návrhu

64.
uznesenie
k návrhu VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti
Andrejovka podľa navrhnutých zmien
65.
uznesenie
k schváleniu Kúpnych zmlúv na odpredaj obecných pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
Schvaľuje
1. Kúpnu zmluvu č. 1/2019, ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcim Eve a Michalovi
Javošovým, trv. bytom Lounská 629/1, 031 04 Liptovský Mikuláš, pozemok parcela
registra „C“ KN č. 70, druh pozemku: orná pôda o výmere 1860 m² v sume 13.224,6
EUR
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2. Kúpnu zmluvu č. 2/2019, ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcemu Márii
Veselovskej, trv. bytom Železničiarska 291/11, 065 41 Ľubotín, pozemok parcela
registra „C“ KN č. 68, druh pozemku: orná pôda o výmere 303 m² v celkovej výške
1.760,43 EUR a pozemok parcela reg. „C“ KN č. 69, druh pozemku: orná pôda
o výmere 587 m² v sume 3.410,47 EUR
3. Kúpnu zmluvu č. 3/2019, ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcim Miroslavovi
a Ivane Mindekovým, trv. bytom 065 43 Orlov 354, pozemok parcela registra „C“ KN
č. 273/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 880 m² v sume 4.857,60 EUR
4. Kúpnu zmluvu č. 4/2019, ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcemu Petrovi
Židovskému, trv. bytom 065 48 Šarišské Jastrabie 90, pozemok parcela reg. „E“ KN
č. 12/1 („C“ KN č. 74), druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 973 m²
v sume 6.003,41 EUR
5. Kúpnu zmluvu č. 5/2019, ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcim Jánovi a Viere
Čižíkovým, trv. bytom 065 43 Orlov 53, pozemok parcela reg. „E“ KN č. 41/1, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 190 m² v celkovej výške 190 EUR
a pozemok parcely registra „E“ KN č. 41/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 435
m² v sume 435 EUR
6. Kúpnu zmluvu č. 6/2019, ktorou obec Orlov odpredáva kupujúcemu Igorovi
Dopirákovi, trv. bytom 065 43 Orlov 117, pozemok parcela reg. „C“ KN č. 44/2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a budovu so súpisným číslom 124 na parcele
registra „C“ KN č. 44/2, druh stavby: iná budova v sume 500 EUR
66.
uznesnie
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
Schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 predloženú riaditeľkou školy ZŠ s MŠ Orlov
67.
uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. Zámer kúpy trasy verejnej kanalizácie vybudovanej Ing. Šestákom a spol. v sume
5.850 EUR
2. Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie dotácie na rok 2020 v sume
500 EUR na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny
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3. Zámer odpredať obecný pozemok parcela reg. „E“ KN č. 21, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 220 m² v podiele 27/28 v sume 3€/m² (660 EUR)
žiadateľom Ivete a Jánovi Novotným, trvale bytom L. Novomenského 20, 080 01
Prešov za podmienok hodných osobitného zreteľa, tzn. žiadatelia sa o pozemok
dlhodobo starajú, kosia ho a udržiavajú, pozemok je čiastočne svahovitý a
neprístupný, čiže jediný možný prístup k uvedenej parcele vedie len cez pozemok
žiadateľov; obec s uvedeným pozemkom nemá vlastný zámer

ZÁMER PREVODU
majetku Obce Orlov PREDAJOM
Obec Orlov v zastúpení JUDr. Petrom Timočkom v súlade s § 9a, odsek 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 67 A) bod 3
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 22.11.2019
týmto
oznamuje
„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek
8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to pozemku parc. č. KN – E 21, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m² v podiele 27/28 žiadateľom Ivete a
Jánovi Novotným, trvale bytom L. Novomenského 20, 080 01 Prešov v sume 3€/m² (660
EUR).
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: žiadatelia sa o pozemok dlhodobo
starajú, kosia ho a udržiavajú, pozemok je čiastočne svahovitý a neprístupný, čiže jediný
možný prístup k uvedenej parcele vedie len cez pozemok žiadateľov; obec s uvedeným
pozemkom nemá vlastný zámer.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na Mikulášsky balíček pre žiakov ZŠ a deti MŠ
s trvalým pobytom v obci Orlov a časti Andrejovka v sume 126 EUR
5. Žiadosť TJ Orpann ZZ Orlov o dotáciu vo výške 300 EUR na usporiadanie
nohejbalového turnaja, ktorý sa bude konať dňa 28.12.2019 v telocvični ZŠ Orlov
B) Berie na vedomie
1. Žiadosť o opravu regulácie potoka medzi mostíkmi domov č. 18 a č. 17
2. Žiadosť o osadenie stĺpa verejného osvetlenia na konci ulice v blízkosti domu č. 104

JUDr. Peter Timočko, v. r.
starosta obce
V Orlove, dňa 25. novembra 2019
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková
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