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(42 - 50) 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 5. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
volebného obdobia 2014 -2018,  

konaného dňa 03. marca 2016 v kancelárii starostu obce 
_____________________________________________________________ 

 
 

42. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Program rokovania: 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 
5. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2016  
6. Rôzne 
7    Diskusia 
8. Návrh uznesenia  
9. Záver 

 
 

43. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 
 

44. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 v zmysle predloženého návrhu 
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45 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
1.  navýšenie finančnej dotácie pre ZŠ s MŠ Orlov na originálne kompetencie od 01.03.2016 
o 200,- € mesačne  t.j. na sumu 6.000,- € / mesačne 
2. finančná dotácie pre ZŠ s MŠ Orlov na originálne kompetencie vo výške 3.000,- € na 
vyrovnanie časového nesúladu na prelome rokov 2015/2016   
  
 

46. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
finančný príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 200,- €  pre ZŠ s MŠ Orlov  
 
 

47. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie 
záujem p. Miroslava Dopiráka o prenájom časti polyfunkčného objektu a jeho následnej 
možnej kúpy teda zabezpečenia predkupným právom 
 
 

48. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
finančný podiel Obce Orlov na dostavbe kanalizácie – preplatenie odbornej práce  a materiálu 
- v časti obce od Odevy smer Andrejovka po tzv. Koščulný jarok do výšky 1.000,- za 
podmienky odsúhlasenia rozpočtu investície ešte pred začatím prác 
 
 

49. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Neschvaľuje 
prenájom pozemkov s možnosťou odkúpenia v k.ú. Orlov, parc. č. 384 a 385 obchodnej 
spoločnosti Eurobau  JM spol. s r.o. so sídlom Orlov 235  
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50. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje  
prevod zhodnoteného majetku do správy RO ZŠ s MŠ Orlov v zmysle predloženého návrhu 
takto:   1. Technické zhodnotenie TV v hodnote    7.757,63 € 
 2. Plynová kotolňa TV K3 v hodnote  49.250,71 € 
 3. Plynová prípojka ZŠ s MŠ v hodnote 13.709,72 € 
 4. Plynová kotolňa ZŠ K1 v hodnote  63.741,89 € 
 5. Plynová kotolňa MŠ K2 v hodnote  35.447,29 €.  
Prevod do správy RO sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti kalaudačných rozhodnutí 
jednotlivých objektov. 
 
 
 
 
 
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko   v. r.  
                      starosta obce 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Renáta Knapíková 
 
V Orlove dňa  07. marca 2016 


