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(51 - 61) 

 

U Z N E S E N I A 
 

zo 6. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
volebného obdobia 2014 -2018,  

konaného dňa 09. júna 2016 v kancelárii starostu obce 
_____________________________________________________________ 

 
 

51. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Program rokovania: 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  
6. Záverečný úťet obce za rok 2015 
7    Schválenie rozpočtové opatrenia č. 2/2016 
8. Návrh VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016  
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Návrh uznesenia 
12. Záver 

 
 

52. 
uznesenie 

 
K návrhu Plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
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53. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Berie na vedomie  
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Orlov za rok 2015 predložené Ing. Martinom 
Brillom – hlavným kontrolórom obce  

 
 

54 
uznesenie 

 
K návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
1. Záverečný účet obce Orlov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 výrokom „ celoročné 
hospodárenie schvaľuje bez výhrad v zmysle predloženého návrhu 
 
Potvrdzuje 
2. vysporiadanie schodku z BR a KR vo výške 109 680,20 EUR, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a B) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
z finančných operácií vo výške 109.680,20 € 
 
Schvaľuje 
3. zostatok prostriedkov hospodárenia obce a jeho vysporiadanie vo výške 502,80 EUR 
tvorbou rezervného fondu  
 
 

55. 
uznesenie 

 
K návrhu Rozpočtového opatrenia č. 2/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 v zmysle predloženého návrhu 
 
 

56. 
uznesenie 

 
K návrhu VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
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Schvaľuje 
VZN obce Orlov o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Orlov a časti Andrejovka č. 1/2016 v znení predloženého návrhu 
 

57. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
 
 
Berie na vedomie 
Návrh opatrení, ktoré umožňujú MŠ, ŠKD, ŠJ dodržiavanie normatívov určených v zmysle 
ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. predložený riaditeľkou 
školy PhDr. Bibiánou Matiskovou  
 

58. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Neschvaľuje 
príspevok na dopravu žiakov počas školských výletov  
 
  

59. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje  
zámer odpredaja pozemkov p.č. KN-E 163/2 vo výmere 607 m2 a p.č. KN-E 163/1 vo výmere 
505 m2 v k.ú. Orlov. Cena pozemkov stanovená OZ na 1,- € / m2 
 
 

60. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
Schvaľuje  
1. prenájom časti polyfunkčného objektu p. Miroslavovi Dopirákovi, bytom Orlov 46. Ročná 
výška nájomného stanovená OZ 6,- €/m2   
2. zabezpečenie predkupného práva p. Dopiráka uzavretím zmluvy o budúcej zmluve 
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61. 
uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:  
 
 
 
Schvaľuje  
odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO pre p. Huňadyovú za rok 2013 vo výške 108,- 
€; p. Urdu za rok 2013 vo výške 72,- € a p. Vargu za rok 2014 vo výške 36,- € za rok 2014 na 
základe ich žiadosti  
 
 
 
 
 
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko   v. r.  
                      starosta obce 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Renáta Knapíková 
 
V Orlove dňa  13. júna  2016 

 


