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Z á p i s n i c a 

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 27. októbra 2022 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 27. októbra 2022 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

Prítomní: starosta obce: JUDr. Peter Timočko
4 poslanci: Zuzana Žiláková, Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric, Marián 

Fuchs
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
ekonómka obce: Renáta Knapíková
zapisovateľka: Andrea Struková
1 hosť: Peter Kuruc

Program: 1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Inventarizácia majetku k 31.10.2022
6.    Úprava rozpočtu na rok 2022
7.    Ukončenie volebného obdobia 2018 - 2022
8.    Rôzne
9.    Diskusia
10.  Návrh uznesení
11.  Záver 

K bodu 1.

Rokovanie  21.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  otvoril  a  viedol
starosta obce – JUDr. Peter Timočko. V úvode privítal prítomných a skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo  je  uznášaniaschopné.  Z  neúčasti  na  zasadnutí  sa  ospravedlnili  poslanci
Miroslav Dopirák, Mária Helemčínová a Ján Plavčan.

K bodu 2.

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.

Uznesenie OZ č. 215:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
program rokovania nasledovne:
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1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Inventarizácia majetku k 31.10.2022
6.    Úprava rozpočtu na rok 2022
7.    Ukončenie volebného obdobia 2018 - 2022
8.    Rôzne
9.    Diskusia
10.  Návrh uznesení
11.  Záver 

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Marián Fuchs, p. Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

 

K bodu 3.

Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom zložení:
Marián Fuchs, Zuzana Žiláková a Michal Šujeta.

Za overovateľov zápisnice z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí
poslanci Zuzana Žiláková 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: Zuzana Žiláková, Marián Fuchs a Michal Šujeta

B) Určuje
za overovateľov zápisnice Zuzanu Žilákovú a Bc. Ivana Hrica

 – uznesenie OZ č. 216.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Marián Fuchs, p. Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

K bodu 4.

Pri  kontrole  plnenia  uznesení  starosta  obce  jednotlivo  zrekapituloval  prijaté  uznesenia
z 20. riadneho zasadnutia (od č. 203 do č. 214).

K  uzneseniu  OZ č.  211  starosta  obce  poznamenal,  že  ohľadne  detského  ihriska  sa  nám
neozvali, ani po opakovaných telefonátoch a dodal, že sme v lehote, kedy ešte môžeme čerpať
tieto peniaze, nakoľko na realizáciu projektu máme 18 mesiacov od podpisu zmluvy. 

K uzneseniu OZ č. 213 (schválenie odvodnenia hornej časti nového cintorína) bolo uvedené,
že odvodnenie cintorína sa momentálne realizuje.
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K uzneseniu OZ č. 214 p. starosta spomenul, že medzičasom vznikla na PS-1 mimoriadna
situácia (porucha kalového čerpadla), kedy bola obyvateľom obce privolaná tiesňová linka
polície,  čo nás už teraz stálo cca 900 eur,  nakoľko to bolo počas nedele,  dni pracovného
pokoja.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov berie  na  vedomie  informáciu starostu  obce  o  plnení
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného
dňa 2. septembra 2022 – uznesenie OZ č. 217.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Marián Fuchs, p. Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

K bodu 5. 

Starosta obce predložil  poslancom návrh na vyradenie majetku z  evidencie majetku obce,
ktorý obsahuje inventúrny súpis predmetov, ktoré navrhuje vyradiť z majetku obce. Následne
si  poslanci  OZ  prešli  s  p.  starostom  osobitne  každú  položku  jednotlivých  inventúrnych
súpisov, kde predniesli svoje pozmeňujúce či dopĺňujúce návrhy.

Uznesením OZ č. 218:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Návrh na vyradenie  majetku obce podľa  jednotlivých  položiek  v  znení  pozmeňujúcich
návrhov;  s predloženým návrhom boli poslanci obecného zastupiteľstva oboznámení a tvorí
prílohu zápisnice z 21. riadneho zasadnutia

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Marián Fuchs, p. Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

Návrh  na  vyradenie  majetku  z  evidencie  majetku  obce  tvorí  prílohu  tejto  zápisnice  a  je
dostupný k nahliadnutiu na obecnom úrade.

K bodu 6.

K úprave  rozpočtu  na  rok  2022 predniesla  ekonómka obce  –  p.  Knapíková návrh,  ktorý
poslancom vysvetlila a následne ho spoločne odkonzultovali. Uznesením OZ č. 219:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
1. Rozpočtové  opatrenie  obce  Orlov  č.  10/2022  uskutočnené  v  súlade  s  §  14

ods.2 písmeno a) až c) a ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Orlov č. 3/2022 a č. 7/2022 uskutočnené v súlade s §
14 ods.2 písmeno a) až c) a ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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3. použitie rezervného fondu v zmysle rozpočtového opatrenia obce Orlov č. 10/2022

Popis úpravy rozpočtu:

1) Krytie odmien v zmysle KZ vyššieho stupňa a jej dodatku - bežný rozpočet

– v  príjmovej  časti  rozpočtu  pol.  111003  Výnos  dane  z  príjmov  poukázaný  US
zvýšenie +9.920 € na základe odhadu RRZ

– vo výdavkovej  časti  rozpočtu  -  zvýšenie  hl.  kategórie  610 Mzdy a 620 Poistné
a príspevok do poisťovní o +8.380 € v rozpočte ZŠ s MŠ Orlov - jedná sa o odmeny
350 € a 500 € v zmysle KZ (viď RO ZŠ s MŠ Orlov č. 3/2022 a RO č.  7/2022)
a zvýšenie položky 0111 632001 Energie o +1.540 € z dôvodu zvýšených nákladov
na energie počas rekonštrukcie budovy OcÚ a KD

Rekapitulácia po úprave: P: +9.920 €

V: +9.920 €

R: 0 €

2) Technická  rekultivácia  nového  cintorína  -  odvodnenie  pozemku  (odstránenie
následkov vodnej erózie) - kapitálový rozpočet, finančné operácie

– v príjmovej časti zvýšenie položky 233001 Z predaja pozemkov (uzn. OZ č. 208 a 
209) o +1.616 € - po úprave 2.946 € a presun v časti Finančné operácie z položky 
454001 Z RF obce - detské ihrisko vo výške -2.996 € na položku 454001 Z RF obce
- techn. rekultivácia (odvodnenie cintorína) +2.996 €

– vo  výdavkovej  časti  rozpočtu  na  položke  719200  Ost.  -  techn.  rekult.  cint.  -
odvodnenie o +5.942 €

Rekapitulácia po úprave: P: 5.942 €

V: 5.942 €

R: 0 €

3) Riešenie  havarijného  stavu  Dubničného  potoka  v  časti  pri  RD  Korduliak  po
povodniach - bežný rozpočet, finančné operácie – z RF obce

– v príjmovej  časti  FO presun z položky 454001 Z RF obce -  detské ihrisko vo
výške -1.700 € na položku 454001 Z RF obce - BV - úprava toku Dubničný potok
- HS vo výške 1.700€

– vo výdavkovej časti bežného rozpočtu položka 633006 Všeobecný materiál – z RF
- HS - Dubn. p. - povodeň +1.100 € a položka 637004 Vš. služby – z RF - HS -
Dubn. p. - povodeň +600 €

Rekapitulácia po úprave: P: 1.700 €

V: 1.700 €

R: 0 € 

4) Riešenie havarijnej situácie na prečerpávacej stanici č. 1 v centre obce dňa 16.10.2022
- bežné výdavky z rezervného fondu obce
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– v príjmovej  časti  FO zapojenie  a čerpanie  rezervného fondu obce na položke
454001 Z RF obce - prečerp. stanica ČOV - BV - HS +856,50 €

– vo výdavkovej  časti  bežného rozpočtu  na položke  637004 Všeobecné  služby  –
z RF - HS - prečerp. stanica +856,50 €

Rekapitulácia po úprave: P: 856,50 €

V: 856,50 €

R: 0,00 €

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Marián Fuchs, p. Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 7. 

Ukončenie  volebného  obdobia  2018  –  2022:  tento  bod  programu  bol  zaradený  na  záver
rokovania.

K bodu 8.

„Rôzne“

Starosta obce predniesol prítomným žiadosť p. Dáriusa Masaroviča o poskytnutie miesta na
prenájom  pre  poštovú  schránku,  ktorú  chce  využívať  na  korešpondenčné  účely  svojho
podnikania SZČO, bez potreby priestoru.

Uznesením OZ č. 220:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
žiadosť Dáriusa Masaroviča o poskytnutie miesta na prenájom pre poštovú schránku

B) Odkladá
túto žiadosť na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Marián Fuchs, p. Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Ďalej  p.  starosta  predniesol  žiadosť  Pozemkového  spoločenstva  –  združenie  bývalých
urbarialistov a obyvateľov obce ORLOV o finančný príspevok na opravu lesnej cesty.

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
žiadosť Pozemkového spoločenstva – združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce
ORLOV o finančný príspevok na opravu lesnej cesty

B) Odkladá
túto žiadosť na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
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- uznesenie OZ č. 221.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Marián Fuchs, p. Michal Šujeta, Bc. Ivan Hric)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 9.
Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.

K bodu 10.
Na  21.  riadnom  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  boli  prijaté  uznesenia
od č. 215 do č. 221.

K bodu 11.
Po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu,  starosta  obce  dodal,  že  ak  sa  nič  mimoriadne
nestane, tak toto je posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto zložení. Na záver
poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu počas volebného obdobia rokov 2018 – 2022
a 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.

Prílohy

– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku obce
– Rozpočtové opatrenie obce Orlov č. 10/2022
– Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Orlov č. 3/2022
– Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Orlov č. 7/2022
– Žiadosť  p.  Dáriusa  Masaroviča  o  poskytnutie  miesta  na  prenájom  pre  poštovú

schránku
– Žiadosť Pozemkového spoločenstva – združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov

obce ORLOV o finančný príspevok na opravu lesnej cesty

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

V Orlove, dňa 28.10.2022

                                                               
        JUDr. Peter Timočko, v. r.

                             starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Struková                                                             

Overovatelia: Zuzana Žiláková                                                           

Bc. Ivan Hric                                                            

7


