Obecné zastupiteľstvo obce Orlov

43 Orlov 119

Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia
2018 – 2022, konaného dňa 2. septembra 2022 v zasadačke Obecného úradu
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Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,
konaného dňa 2. septembra 2022 v zasadačke Obecného úradu

Prítomní:

starosta obce:
4 poslanci:
hlavná kontrolórka:
zapisovateľka:

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

JUDr. Peter Timočko
Mária Helemčínová, Zuzana Žiláková, Michal Šujeta,
Ján Plavčan
Mária Tomková
Andrea Struková

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 1/2022 o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovnovzdelávacích zariadeniach – NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 2/2022 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
Kúpna zmluva č. 2/2022 uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov) – NÁVRH
Kúpna zmluva č. 3/2022 uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov) – NÁVRH
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

K bodu 1.
Rokovanie 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov otvoril a viedol
starosta obce – JUDr. Peter Timočko. V úvode privítal prítomných a skonštatoval, že počet
prítomných poslancov je 4, teda obecné zastupiteľstvo je spôsobilé uznášať sa. Z neúčasti na
zasadnutí sa ospravedlnili poslanci Miroslav Dopirák, Bc. Ivan Hric a Marián Fuchs.
K bodu 2.
Ďalej starosta obce predniesol prítomným návrh programu rokovania, ktorý bol poslancom
doručený spolu s pozvánkou pred zasadnutím. K návrhu programu neboli predložené žiadne
pozmeňujúce či doplňujúce návrhy.
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Uznesenie OZ č. 203:
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
Schvaľuje
program rokovania nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
– NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 2/2022 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
Kúpna zmluva č. 2/2022 uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) – NÁVRH
Kúpna zmluva č. 3/2022 uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) – NÁVRH
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
K bodu 3.
Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom zložení:
Mária Helemčínová, Zuzana Žiláková a Ján Plavčan.
Za overovateľov zápisnice z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí
poslanci Mária Helemčínová a Michal Šujeta.
K voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice neboli predložené iné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
A) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Žiláková, Mária Helemčínová a Ján Plavčan
B) Určuje
za overovateľov zápisnice Máriu Helemčínovú a Michala Šujetu
– uznesenie OZ č. 204.

3

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta,
Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
K bodu 4.
Pri kontrole plnenia uznesení starosta obce jednotlivo zrekapituloval prijaté uznesenia
z 19. riadneho zasadnutia (od č. 181 do č. 202).
K uzneseniu OZ č. 187 poznamenal, že nakoľko sa stretol s negatívnymi reakciami
k odpredaju školskej studne, nateraz nebude v tejto veci konať ďalej. K uzneseniam OZ č. 190
a č. 191 dodal, že pohľadávka za nájomné – Potraviny v Andrejovke bola uhradená a od firmy
TRUCKSTAV, s.r.o. sme nedostali žiadnu reakciu. Čo sa týka odstránenia drevenej
autobusovej zastávky, umiestnenej na parcele reg. „C“ KN č. 2906 (uznesenie OZ č. 196)
p. starosta poznamenal, že sa rozprával s občanom z Andrejovky, ktorý mu povedal, že túto
zastávku rozoberie.
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov berie na vedomie informáciu starostu obce o plnení
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného
dňa 10. júna 2022 – uznesenie OZ č. 205.
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
K bodu 5. a 6.
Návrhy VZN obce Orlov č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a VZN obce Orlov
č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov boli
zverejnené na webovej stránke obce dňa 09.08.2022 a poslancom doručené spolu
s pozvánkou.
Pri VZN č. 1/2022 bola zmena v určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, ktorým prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, sa mesačne na jedno dieťa
určuje v rozsahu – najmenej 12,00 EUR a najviac 15 % sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa. Zmena sa taktiež týkala výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí. Na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí sa určila výška mesačného príspevku na
žiaka v rozsahu – najmenej 10,00 EUR a najviac 15 % sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa.
Uznesením OZ č. 206 Obecné zastupiteľstvo obce Orlov schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Orlov č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v znení predloženého
návrhu
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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Pri VZN č. 2/2022 sa zmena týkala prechodu do tretieho finančného pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
Uznesením OZ č. 207 Obecné zastupiteľstvo obce Orlov schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Orlov č. 2/2022 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 – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
K bodu 7. a 8.
Návrh Kúpnej zmluvy č. 2/2022 a Kúpnej zmluvy č. 3/2022 bol poslancom taktiež doručený
spolu s pozvánkou pred zasadnutím. K predmetným zmluvám neboli predložené žiadne
pripomienky poslancov.
Uznesením OZ č. 208:
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. kúpnu cenu 1.250 €
2. Kúpnu zmluvu č. 2/2022 uzavretú v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorou obec Orlov
odpredáva kupujúcemu Martinovi Jurákovi, nar.: 09.12.1991, trvale bytom
Hniezdne 388, 065 01 Hniezdne, obecný pozemok podľa zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 1, písm. a) – na základe obchodnej verejnej súťaže
(vyhlásenej dňa 04.04.2022), a to parc. reg. „E“ KN č. 190/2, druh pozemku: orná
pôda o výmere 313 m² v podiele 1/1
B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č. 2/2022 uzavretej v zmysle ustanovenia § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
Uznesením OZ č. 209:
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. kúpnu cenu 3 €/m² (366 €)
2. Kúpnu zmluvu č. 3/2022 uzavretú v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorou obec Orlov
odpredáva kupujúcemu Jánovi Hnatovi, nar.: 19.04.1984, trvale bytom 065 43
Orlov 151, obecný pozemok podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a,
odsek 8, písm. e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to novovytvorenú parcelu
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reg. „C“ KN č. 750/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 122 m² podľa
geometrického plánu č. 52/2022 zo dňa 08.04.2022, vyhotoveného geodetom
Miroslavom Ščurkom, IČO: 10768394, v podiele 1/1, za podmienok hodných
osobitného zreteľa, spočívajúcich v skutočnosti, že uvedený pozemok žiadateľ
dlhodobo užíva, udržiava ho a slúži ako jediná prístupová cesta k rodinnému domu
žiadateľa; obec s týmto pozemkom nemá vlastný zámer a vzhľadom na jeho
umiestnenie a rozlohu je pre účely obce nevyužiteľný
B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č. 3/2022 uzavretej v zmysle ustanovenia § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
K bodu 9.
„Rôzne“
Starosta obce predložil prítomným poslancom Protest prokurátora proti článku 1 ods. 1,
ods. 3, ods. 4, článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 6, článku 7 a článku 8
ods. 1 VZN obce Orlov č. 3/2017, ktorý bol poslancom doručený pred zasadnutím. Následne
objasnil a bližšie špecifikoval jednotlivé výhrady prokurátora voči predmetnému všeobecne
záväznému nariadeniu a navrhol prítomným poslancom vyhovieť protestu prokurátora a VZN
č. 3/2017 zrušiť.
Uznesením OZ č. 210:
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:
A) Vyhovuje
protestu prokurátora proti článku 1 ods. 1, ods. 3, ods. 4, článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 2,
článku 5 ods. 3, článku 6, článku 7 a článku 8 ods. 1 VZN obce Orlov č. 3/2017
B) Ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 3/2017 o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
Ďalej p. starosta informoval prítomných ohľadne detského ihriska. Nakoľko vyšiel cenový
nárast a rozdiel v cenách kobercov a jednotlivých zariadení, kt. napočítal dodávateľ na
4.410 eur, potrebuje záväzné stanovisko, že obec uhradí navýšenie rozpočtu z vlastných
prostriedkov. Taktiež dodal, že v súvislosti s navýšeným rozpočtom požiada Pôdohospodársku
platobnú agentúru o príspevok.
Po vzájomnej diskusii obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 211:
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A) Súhlasí
s navýšením rozpočtu o 4.410 € na realizáciu projektu „ORLOV – Detské ihrisko pri ZŠ“
B) Schvaľuje
čerpanie rezervného fondu vo výške 4.410 € na realizáciu projektu „ORLOV – Detské
ihrisko pri ZŠ“
C) Poveruje
starostu obce požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru o príspevok v súvislosti
s navýšeným rozpočtom na realizáciu projektu „ORLOV – Detské ihrisko pri ZŠ“
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
Poslanci sa taktiež informovali ohľadne ekonómky obce, ktorá vykonáva prácu z domu.
Uznesením OZ č. 212 Obecné zastupiteľstvo obce Orlov zaväzuje starostu obce, aby
zamestnankyňa obecného úradu – p. Renáta Knapíková vykonávala svoju prácu na pracovisku
Obecného úradu v Orlove.
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
Poslankyňa Žiláková sa informovala ohľadne odvodnenia hornej časti nového cintorína, na čo
p. starosta zareagoval, že dostal cenovú ponuku na 4.000 eur bez zásypového materiálu,
pričom peniaze z rezervného fondu budeme potrebovať aj na havarijný stav za kúpu čerpadla
na PS1. Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila, že zistí aktuálny stav v rezervnom fonde.
Uznesením OZ č. 213 Obecné zastupiteľstvo obce Orlov schvaľuje odvodnenie hornej časti
nového cintorína podľa finančných možností obce.
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
Uznesením OZ č. 214 Obecné zastupiteľstvo obce Orlov súhlasí s použitím rezervného fondu
vo výške 2.004 € na úhradu faktúry spoločnosti W-Control, s.r.o (kúpa čerpadla na PS1)
v súvislosti s odstránením vzniknutého havarijného stavu.
Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Michal Šujeta, Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
Opätovne boli spomenuté výhrady voči režimu na skládke odpadu, pričom p. starosta uviedol,
že skládka a kompostovisko boli upratané a vyčistené, medzičasom nám tam odišla kamera,
ktorá je momentálne v oprave, avšak znovu sa tam vozí množsvo odpadu. Veľkoobjemové
kontajnery boli taktiež vyprázdnené a do týždňa znovu plné. Nakoľko sa nám nepodarilo
nájsť osobu, ktorá by tam robila dozor, možným riešením by bolo nahlásenie
environmentálneho priestupku na základe záznamu z kamery, avšak tento proces je príliš
zdĺhavý.
K bodu 10.
Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.
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K bodu 11.
Na 20. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov boli prijaté uznesenia
od č. 203 do č. 214.
K bodu 12.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.
Prílohy
–
–
–
–

–
–
–

Pozvánka
Prezenčná listina
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 2/2022 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov
Kúpna zmluva č. 2/2022 uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Kúpna zmluva č. 3/2022 uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Protest prokurátora proti článku 1 ods. 1, ods. 3, ods. 4, článku 2 ods. 3, článku 4 ods.
2, článku 5 ods. 3, článku 6, článku 7 a článku 8 ods. 1 VZN obce Orlov č. 3/2017
Prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sú prístupné k nahliadnutiu na
Obecnom úrade v Orlove.

V Orlove, dňa 06.09.2022

JUDr. Peter Timočko, v. r.
starosta obce

Zapisovateľka:

Andrea Struková

Overovatelia:

Mária Helemčínová
Michal Šujeta
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