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(105 - 111) 

 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 11. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
volebného obdobia 2014 -2018,  

konaného dňa 19. septembra 2017 v kancelárii starostu obce 
__________________________________________________________________________ 

 
 

105. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 

Program rokovania: 
1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informácia o organizačnom, personálnom a materiálno-technickom zabezpečení ZŠ 

s MŠ Orlov v šk. roku 2017/2018 
5. Návrh VZN č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov 
6. Návrh VZN č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 
orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov 

7. Návrh VZN č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území 
obce Orlov 

8. Rôzne  
9. Diskusia 
10. Návrh uznesenia 
11. Záver 

 

 
106. 

uznesenie 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: p. Jozef Kopaňak, p. Zuzana Žiláková a p. Michal Korduliak  
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107. 

uznesenie 
K informácii o organizačnom zabezpečení školy v šk. roku 2017/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie 

informačný materiál „Organizačné zabezpečenie školy v školskom roku 2017/2018“ 
predložený riaditeľkou školy.  
 
 

108. 
uznesenie 

 
K návrhu VZN obce Orlov o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území 
obce Orlov v znení predloženého návrhu. 

 
 

109. 
uznesenie 

 
K návrhu VZN obce Orlov o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 

orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 2/2017 o vyhradení miest a určení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov 
samosprávy obce Orlov  v znení predloženého návrhu. 

 
 

110. 
uznesenie 

 

K návrhu VZN obce Orlov o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov  
na území  obce Orlov 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
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Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 3/2017 o obmedzení používania 
pyrotechnických výrobkov na území  obce Orlov v znení predloženého návrhu. 
 
 

111. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie 

3. informácie prednesené starostom obce:   
- prehľad o nedoplatkoch na miestnych poplatkoch za KO a DSO 
- prehľad o nedoplatkoch na daniach z nehnuteľnosti 
- prehľad príjmov a nákladov na úseku nakladania s odpadovými vodami za roky 2016 - 

2017 
- prehľad príjmov a nákladov na úseku nakladania s odpadmi za roky 2014 – 2017 
- o schválenej dotácii z MF SR na „Rekonštrukciu cesty na cintorín“ vo výške 13 500,- 

EUR. Zároveň oboznámil prítomných poslancov, že celkové rozpočtové   náklady  vo  
výške 16 tis.  EUR  (13 500,-  eur z dotácie MF SR a 2 500,- eur vlastné zdroje) na 
túto stavebnú akciu nebudú postačovať, keďže je potrebné dobudovať plochu na 
pokládku VOK, žľaby na zachytenie povrchovej vody z cintorína, drenážne žľaby na 
konci cesty na záchyt povrchovej vody z hornej časti cintorína a nevyhnutná bude aj 
prekládka verejného osvetlenia. 

- rekonštrukcia  cesty smerom na Plaveč (realizácia SUC PSK) 
- orez agátov pri škole 

4. pripomienky prítomných poslancov takto: 
- p. Kopaňak –v letných mesiacoch častejší vývoz skla 
- p. Dopiráková – lavička Andrejovka - cyklotrasa (starosta: prebieha VO) 
- p. Korduliak – topole - ihrisko 

  
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko. v. r. 
                    starosta obce 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Renáta Knapíková 
 
V Orlove dňa  21. septembra 2017 


