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Z á p i s n i c a 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2022 – 2026, konaného dňa 3. januára 2023 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2022 – 2026,

konaného dňa 3. januára 2023 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

Prítomní: starosta obce: Ján Hnat
5 poslanci: Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP, Ing. Michal

Šesták, Bc. Ivan Hric, Peter Matisko, Marián Fuchs
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
zapisovateľka: Andrea Struková
1 hosť: PhDr. Bibiána Matisková

Program: 1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
4.    Kontrola plnenia uznesení 
5.    Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 1/2023 o určení výšky 
       príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 
       náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 
       pôsobnosti Obce Orlov – NÁVRH 
6.    Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
7.    Rôzne
8.    Návrh uznesení 
9.    Záver

K bodu 1. 

Rokovanie  2.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  otvoril  a  viedol
starosta obce Ján Hnat. V úvode privítal prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je spôsobilé uznášať sa. 

Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnili poslanci Filip Knapík a Miroslava Vancová.

K bodu 2.

Starosta  obce  predniesol  prítomným  návrh  programu,  opýtal  sa,  či  každý  z  poslancov
pozvánku dostal, resp. či chce niekto program doplniť.

K návrhu programu neboli predložené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

Uznesením OZ č. 27 obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania nasledovne:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
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4.    Kontrola plnenia uznesení 
5.    Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Orlov  č.  1/2023  o  určení  výšky  príspevku  na
       čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v
       školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov – NÁVRH 
6.    Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Orlov 
7.    Rôzne
8.    Návrh uznesení 
9.    Záver

Hlasovanie: za – 5  (Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP, Ing. Michal Šesták, Bc.
Ivan Hric, Peter Matisko, Marián Fuchs) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval - 0

K bodu 3.

Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom zložení:
Marián Fuchs, Ing. Michal Šesták, Peter Matisko.

Za overovateľov zápisnice z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí
poslanci Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP a Bc. Ivan Hric.

K voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice neboli predložené iné návrhy. 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Marián Fuchs, Ing. Michal Šesták, Peter Matisko

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Ing. Andreu Čižikovú, PhD., Ing. Pead. IGIP a Bc. Ivana Hrica

- uznesenie OZ č. 28.

Hlasovanie: za – 5  (Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP, Ing. Michal Šesták, Bc.
Ivan Hric, Peter Matisko, Marián Fuchs) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 4.

Starosta obce jednotlivo zrekapituloval uznesenia, ktoré boli prijaté na 1. riadnom zasadnutí,
t. j. od č. 13 do č. 26.

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie 
informáciu starostu  obce  o plnení  uznesení  z  predchádzajúceho  zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 27.12.2022

- uznesenie OZ č. 29.

Hlasovanie: za – 5  (Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP, Ing. Michal Šesták, Bc.
Ivan Hric, Peter Matisko, Marián Fuchs) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval - 0
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K bodu 5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Orlov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na
čiastočnú  úhradu  nákladov,  výšky  príspevku  na  režijné  náklady  a  podmienky  úhrady
v školskej  jedálni  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Obce  Orlov  bol  zverejnený  na  webovej
stránke obce dňa 19.12.2022 a tvorí prílohu tejto zápisnice. Zmena VZN sa týkala prechodu
do 2.  finančného pásma (A) na nákup potravín  na  jedno jedlo  podľa  vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023 (pre stravníkov MŠ a ZŠ) a prechodu do 2. finančného
pásma (B) na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne
stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy,
školských zariadení a iných fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2023 (stravník 15-19 rokov,
dospelý stravník).

VZN bude účinné od 01.02.2023.

K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pozmeňujúce či doplňujúce návrhy.

Veková
skupina

stravníkov
Desiata Obed Olovrant

Nákup
potravín

Stravný
lístok

celkom

Dotácia na
stravu

Úhrada
zákonného
zástupcu
bez réžie
stravníka

stravník
MŠ

(2 - 5
rokov)

0,45 € 1,10 € 0,35 € 1,90 € 1,90 € 0,00 € 1,90 €

stravník
MŠ (2 - 5

rokov)
-hmotná
núdza

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 0,00 € 1,54 €

stravník
MŠ (5 - 6

rokov)
predškolá

k

0,45 € 1,10 € 0,35 € 1,90 € 1,90 € 0,00 € 1,90 €

stravník
ZŠ

 I. stupeň
- 1,50 € - 1,50 € 1,50 € 0,00 € 1,50 €

stravník
ZŠ 

II. stupeň
- 1,70 € - 1,70 € 1,70 € 0,00 € 1,70 €

Stravník
15 - 19
rokov -
dospelý

stravník  

- 2,20 € - 2,20 € 2,20 € 0,00 € 2,20 €
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Uznesením OZ č. 30 obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce
Orlov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Orlov v znení predloženého návrhu.

Hlasovanie: za – 5  (Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP, Ing. Michal Šesták, Bc.
Ivan Hric, Peter Matisko, Marián Fuchs) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval - 0

K bodu 6.

V  tomto  bode  poslanci  diskutovali  ohľadne  Zásad  odmeňovania  poslancov  Obecného
zastupiteľstva  obce  Orlov  (ďalej  aj  „zásady“),  ktoré  ako  podotkli,  je  potrebné  zmeniť,
nakoľko  naposledy  boli  schválené  v  roku  2014.  Poslanci  chceli  najmä  doplniť  zásady
o možnosť  vzdania  sa  odmien,  ktoré  sú  im  poskytované.  Po  krátkej  diskusii  sa  obecné
zastupiteľstvo  zhodlo,  že  zásady je  potrebné  aktualizovať  celkovo,  pričom p.  kontrolórka
pripraví  do  ďalšieho  zastupiteľstva  návrh  nových  zásad,  teda  týmto  bodom  sa  budeme
zaoberať na ďalšom zasadnutí. 

Uznesením  OZ  č.  31 obecné  zastupiteľstvo  odkladá schvaľovanie  Zásad  odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Orlov na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: za – 5  (Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP, Ing. Michal Šesták, Bc.
Ivan Hric, Peter Matisko, Marián Fuchs) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval - 0

K bodu 7.

V rámci bodu „Rôzne“ boli zaznamenané tieto výstupy:

Starosta  obce  oboznámil  poslancov s  informáciami,  ktoré  zistil  ohľadne  verejného
osvetlenia. Čo sa týka rekonštrukcie, stálo by nás to cca 800 € až 850 € na jeden svetelný bod
(svietidlo,  výložník,  rozvádzač  VO,  projekt,  montáž,  demontáž  a  likvidácia  starého  VO,
revízia, atď.). Pri prenesenej správe verejného osvetlenia by bola pravidelná mesačná platba
cca  10  €  na  svetelný  bod  (správa,  údržba,  poruchová  služba)  plus  platba  za  spotrebu
elektrickej energie (prerátaná každý rok, v závislosti od vývoja cien elektrickej energie na
trhu). Pri 80 svetelných bodoch v našej obci by sme sa vedeli pohybovať niekde v rozmedzí
1000 € až 1400 €/ mesiac. Zmluvy o prenesenej správe verejného osvetlenia sa štandardne
podpisujú na obdobie 10 – 15 rokov. P. starosta tiež dodal, že osvetlenie, ktoré v súčasnosti
máme je úsporné. V roku 2021 sme za VO v obci Orlov platili cca 1316 €/ rok. Po uvedení
týchto  skutočností  sa  obecné  zastupiteľstvo  zhodlo,  že  nateraz  sa  novým  VO  zaoberať
nebudeme, keďže súčasné VO je úsporné a nestojí nás veľa.

Poslanec  Bc.  Hric  sa  informoval  ohľadne  detského  ihriska,  na  čo  p.  starosta
zareagoval, že firme  FUN & PLAY s. r. o. zašle po 10. januári výzvu, keďže dovtedy má
firma dovolenku.

Riaditeľka školy - PhDr. Bibiána Matisková apelovala na prítomných, aby premýšľali
nad knižnicou, ktorá je v zlom stave.
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Poslanec  Fuchs  informoval  ostatných,  že  by  si  vzal  správu  telocvične,  keďže
momentálne telocvičňa správcu nemá a neprenajíma sa kvôli neporiadku, ktorý tam mladí
nechávali.  V rámci  toho  sa  otvorila  diskusia  ohľadne  poplatku  a  nákladov  za  prenájom
telocvične,  ktorú  hlavná  kontrolórka  uzavrela  tým,  že  zistíme  náklady na  prenájom a  na
základe toho môžeme určiť poplatok. 

K bodu 9.

Poslanec  Ing.  Michal  Šesták  zrekapituloval  uznesenia,  ktoré  boli  prijaté  na  2.  riadnom
zasadnutí, t. j. od č. 27 do č. 31.

K bodu 10.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Orlov ukončil.

Prílohy

– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Orlov  č.  1/2023  o  určení  výšky

príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov,  výšky  príspevku  na  režijné  náklady  a
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov

– Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Orlov 

Prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sú prístupné k nahliadnutiu na 
Obecnom úrade v Orlove.

V Orlove, dňa 04.01.2023

                                                               
               Ján Hnat, v. r.

                             starosta obce

Zapisovateľka:

Andrea Struková                                                             

Overovatelia:

Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP                                                             

Bc. Ivan Hric                                                             
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