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Z á p i s n i c a  
 

 
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia     

2014-2018, konaného dňa 19. septembra 2017 v kancelárii starostu obce 
 

___________________________________________________________________________
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Z á p i s n i c a 

 
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného dňa 19. septembra 2017 v kancelárii starostu obce 

 
 
Prítomní:  4 poslanci 
  JUDr. Peter Timočko, starosta obce 
  Ing. Martin Brilla, hlavný kontrolór 
  zapisovateľka  
 
Program: 

 
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 
 
 
Priebeh zasadnutia:  
 

K bodu 1. 
11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov vo volebnom období 2014 -  2018 
otvoril a viedol starosta obce JUDr. Peter Timočko. Privítal prítomných poslancov OZ a 
hlavného kontrolóra a oboznámil  ich s priebehom zasadnutia a návrhom programu. 
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní sú prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva zo 7 
a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci Bc. Lenka 
Daňková, Matej Leščinský a Mgr. Mária Hardoňová.  
Program 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dostali poslanci písomne. 
K programu neboli vznesené pripomienky.  
Hlasovaním (za 4  – p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal sa 
0; nehlasoval 0) bol program  rokovania 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
schválený – uznesenie OZ č. 105.    
 
Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom:  

 
1. Otvorenie  
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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 
 
K bodu 2. 

Za overovateľov zápisnice z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení 
poslanci obecného zastupiteľstva p. Jozef Kopaňak a p. Mária Dopiráková.  
Overovatelia zápisnice z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 
mája 2017,  p. Zuzana Žiláková a p. Michal Korduliak  potvrdili, že si zápisnicu prečítali 
a keďže zápisnica sa zhodovala s priebehom rokovania tak i podpísali. 
Do návrhovej komisie boli určení p. Jozef Kopaňak, p. Zuzana Žiláková a p. Michal 
Korduliak.  
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.  
Hlasovaním (za 4  – Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal sa 0; 
nehlasoval 0) bola návrhová komisia schválená v zložení:  p. Jozef Kopaňak, p. Zuzana 
Žiláková a p. Michal Korduliak  – uznesenie OZ č. 106.    
 
K bodu 3. 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, pričom konštatoval, že uznesenia  minulého 
zasadania sú splnené.  
 
K bodu 4. 
Starosta obce oboznámil poslancov s informačným materiálom „Organizačné zabezpečenie 
školy v školskom roku 2017/2018“ predloženým riaditeľkou školy.   
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informačný materiál „Organizačné zabezpečenie 
školy v školskom roku 2017/2018“ predložený riaditeľkou školy  – uznesenie OZ č. 107. 
 
K bodu 5. 
V tomto bode poslanci prejednávali návrh VZN o zeleni a ochrane drevín na území obce 
Orlov, ktorý bol v stanovenej dobe zverejnený a tvorí prílohu tejto zápisnice.  
K predloženému materiálu prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovaním (za 4  – p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal sa 
0; nehlasoval 0) bolo schválené VZN č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov 
v znení predloženého návrhu  – uznesenie OZ č. 108.    
 
K bodu 6. 

V tomto bode poslanci prejednávali návrh VZN o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 
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voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 
orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov, ktorý bol 
v stanovenej dobe zverejnený a tvorí prílohu tejto zápisnice.  Poslanci  nemali 
k predloženému návrhu VZN žiadne výhrady.  
Hlasovaním (za 4  – p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal sa 
0; nehlasoval 0) bolo schválené 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 v znení 
predloženého návrhu  – uznesenie OZ č. 109.    
 
K bodu 7. 
V tomto bode poslanci prejednávali návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických 
výrobkov na území obce Orlov, ktorý bol v stanovenej dobe zverejnený a tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  K predloženému materiálu prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovaním (za 4  – p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, p. Žiláková;  proti 0; zdržal sa 
0; nehlasoval 0) bolo schválené VZN č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických 
výrobkov na území obce Orlov v znení predloženého návrhu  – uznesenie OZ č. 110.    
 
K bodu 8. 
V tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o nedoplatkoch na miestnych 
daniach za KO a DSO, nedoplatkoch na daniach z nehnuteľnosti, o príjmoch a nákladoch na 
úseku nakladania s odpadovými vodami za roky 2016 – 2017 a o príjmoch a nákladoch na 
úseku nakladania s odpadmi za roky 2014 – 2017.  
 
Ďalej v bode Rôzne starosta obce informoval prítomných poslancov 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. 
 
Ďalej starosta informoval poslancov, že v tomto čase prebieha rekonštrukcia cesty v smere na 
Plaveč, ktorú realizuje SUC PSK.  
 
Ďalej starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcom oreze agátov pri škole.  
 
Zaznamenané bolo vystúpenie poslancov:  
 
p. Jozef Kopaňák poukázal na potrebu častejšieho vývozu skla v letných mesiacoch. 
V reakcii na vystúpenie poslanca Kopaňáka, starosta obce nechá preveriť možnosti 
častejšieho vývozu skla v obchodnej spoločnosti EKOS, spol. s r.o., ktorá vývoz v obci 
zabezpečuje.  
 
p. Mária Dopiráková sa informovala o možnosti osadenia lavičky aspoň v jednom mieste 
pozdĺž plánovanej cyklotrasy v Andrejovke.  
Starosta obce prítomných oboznámil, že práve prebieha verejné obstarávanie na realizáciu 
cyklotrasy, teda projekt cyklotrasy je už uzavretý, ale nevylučuje v budúcnosti osadiť lavičku 
z vlastných zdrojov obce. 
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  p. Michal Korduliak poukázal na potrebu orezať topole v blízkosti futbalového ihriska.  
Starosta obce informoval prítomných, že obec zabezpečí orez predmetných drevín v čase 
vegetačného pokoja.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
1.  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 

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

– uznesenie OZ č. 111. 
 
 Ďalšie vystúpenia v bode „Rôzne“ neboli zaznamenané.  
 
K bodu 9. 

 Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v bode 8. 
 
K bodu 10. 
 V zmysle programu, p. Kopaňak z návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté 
na 11. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia od č.  105 do č. 111 
vrátane.  
 
K bodu 11. 

 Týmto bol program rokovania obecného zastupiteľstva prerokovaný.  
 JUDr. Peter Timočko, starosta obce – poďakoval prítomným za účasť a 11. riadne 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.   
 
Prílohy:  -   Pozvánka 
  -   Prezenčná listina 
  -   Organizačné zabezpečenie školy v školskom roku 2017/2018  

-   Návrh VZN č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov 
- 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 
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- Návrh VZN č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na 
území obce Orlov 

 
 
 
 
   
 
 
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko  v. r. 
                     starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ:  Renáta Knapíková  v. r.   _______________________ 

Overovatelia:  Jozef Kopaňak. v. r.   _______________________ 

  Mária Dopiráková  v. r.    _______________________ 

 

 

V Orlove dňa  19. septembra 2017


