Obecné zastupiteľstvo obce Orlov
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia
2018-2022, konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu
__________________________________________________________________________
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Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,
konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:

6 poslanci
JUDr. Peter Timočko, starosta obce
Ing. Martin Brilla, hlavný kontrolór
zapisovateľka
Elena Fuchs, predseda MVK
3 hostia – Richard Ščerbák, Stanislav Kravčák, Filip Knapík

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
5. Voľba pracovných komisií
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
8. Určenie platu starostu
9. Návrh na náhradu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
10. Návrh na sobášiacich
11. Rôzne
12. Záver
Priebeh zasadnutia:
Na úvod rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
oboznámil starosta prítomných, že zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov sa
vyhotovuje zvukový záznam v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2048
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 1.
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia, v súlade so znením § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.
63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a o ich používaní v znení neskorších predpisov, pred
prvým zasadnutím obecného zastupiteľstva hrala štátna hymna.
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov vo volebnom období 2018 2022 otvoril a viedol starosta obce JUDr. Peter Timočko. Privítal prítomných poslancov OZ
a prítomných hostí a oboznámil prítomných s priebehom zasadnutia a návrhom programu.
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K bodu 2.
Starosta obce určil za zapisovateľa p. Renátu Knapíkovú.
K bodu 3.
Predseda Miestnej volebnej komisie Obce Orlov p. Elena Fuchs predniesla Správu Miestnej
volebnej komisie Obce Orlov o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Orlov, ktorá
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ďalej pokračovalo ustanovujúce zastupiteľstvo zložením sľubov starostu a poslancov.
Doterajší starosta a zároveň novozvolený starosta JUDr. Peter Timočko prečítal sľub
a potvrdil ho svojim podpisom pod text sľubu na osobitnom liste. Následne vyzval poslancov
jednotlivo na zloženie sľubu poslancov. Poslanci – Miroslav Drobňák, Ing. Anna
Drobňáková, Marián Fuchs, Ján Plavčan, Michal Šujeta a Zuzana Žiláková - jednotlivo
prečítali sľub a podpísali sa pod text sľubu napísaný na osobitnom liste.
Zvolený poslanec Miroslav Dopirák pre neúčasť na ustanovujúcom zasadnutí, sľub poslanca
obecného zastupiteľstva zatiaľ nezložil.
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov berie na vedomie Správu Miestnej volebnej komisie Obce
Orlov o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Orlov – uznesenie OZ č. 1 bod A).
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov konštatuje, že novozvolený starosta obce JUDr. Peter
Timočko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce – uznesenie OZ č. 1 bod B) 1.
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
- Miroslav Drobňák
- Ing. Anna Drobňáková
- Marián Fuchs
- Ján Plavčan
- Michal Šujeta
- Zuzana Žiláková
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva – uznesenie OZ č. 1 bod B)
2.
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva
- Miroslav Dopirák
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva nezložil, pre neúčasť na
ustanovujúcom zasadnutí – uznesenie OZ č. 1 bod B) 3.
Odchádza predseda MVK p. Elena Fuchs
K bodu 4.
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 6 poslancov obecného zastupiteľstva
zo 7 a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Rokovania sa nezúčastnil poslanec
Miroslav Dopirák.
Ďalej starosta predložil zastupiteľstvu návrh programu rokovania zastupiteľstva
ustanovujúceho zasadnutia, tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce. K návrhu
programu neboli vznesené pripomienky.
Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení
poslanci obecného zastupiteľstva p. Ján Plavčan a Michal Šujeta.
Hlasovaním (za 6 – p. Drobňák, Ing. Drobňáková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Šujeta a p.
Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bol program rokovania ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený – uznesenie OZ č. 2 bod A).
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Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
5. Voľba pracovných komisií
6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
8. Určenie platu starostu
9. Návrh na náhradu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
10. Návrh na sobášiacich
11. Rôzne
12. Záver
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov určuje za overovateľov zápisnice p. Jána Plavčana a p.
Michala Šujetu – uznesenie OZ č. 2 bod B).
K bodu 5.
V tomto bode si prítomní poslanci určili, že na rokovaní bude pracovať návrhová komisia
v zložení p. Miroslav Drobňák a Ing. Anna Drobňáková.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Hlasovaním (za 4 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan a p. Šujeta; proti 0; zdržal sa 2 – p.
Drobňák a Ing. Drobňáková; nehlasoval 0) bola návrhová komisia schválená v zložení: p.
Miroslav Drobňák a Ing. Anna Drobňáková – uznesenie OZ č. 3.
K bodu 6.
V tomto bode starosta obce oznámil prítomným poslancom, že zastupovaním starostu
poveruje poslankyňu p. Zuzanu Žilákovú.
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov berie na vedomie informáciu starostu obce, že
zastupovaním starostu poveruje poslankyňu p. Zuzanu Žilákovú – uznesenie OZ č. 4.
K bodu 7.
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov o možnostiach zriadenia
komisií, určení náplne ich práce, voľby ich predsedov a členov. Podotkol, že je povinnosťou
obce zriadiť komisiu podľa zákona č. 357/2014 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Ďalej hlavný kontrolór
podrobnejšie informoval prítomných poslancov o možnostiach zriadenia komisií, ich zložení
a zodpovedal prítomným ich otázky.
Prítomný poslanci po vzájomnej diskusii sa dohodli na zriadení Komisie podľa čl. 7 ods. 5
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov a vzhľadom k zloženiu komisie, ktoré vyplýva
priamo z hore uvádzaného zákona sa dohodli, že členmi komisie sa stávajú všetci poslanci
a za predsedu komisie si určujú - volia Ing. Annu Drobňákovú. Hlavný kontrolór podotkol, že
poslanec Dopirák sa členom komisie môže stať až po zložení sľubu poslanca. Ing.
Drobňáková poznamenala, že zriadením ďalších komisií a ich kreovaním sa poslanci budú
zaoberať na jednom z ďalších rokovaní OZ.
Hlasovaním (za 6 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Šujeta, p. Drobňák a Ing.
Dobňáková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) OZ v Orlove zriaďuje Komisiu podľa čl. 7
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ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – uznesenie OZ č. 5 bod A).
Hlasovaním (za 6 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Šujeta, p. Drobňák a Ing.
Dobňáková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) OZ v Orlove volí za predsedu komisie Ing.
Annu Drobňákovú – uznesenie OZ č. 5 bod B) 1.
Hlasovaním (za 6 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Šujeta, p. Drobňák a Ing.
Dobňáková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) OZ v Orlove volí členov komisie: Miroslava
Drobňáka, Mariána Fuchsa, Jána Plavčana, Michala Šujetu, Zuzanu Žilákovú a Miroslava
Dopiráka, ktorý sa stane platným členom komisie po zložení sľubu poslanca – uznesenie OZ
č. 5 bod B) 2.
K bodu 8.
V tomto bode bol prítomným poslancom predložený materiál s návrhom na určenie platu
starostu. Po vzájomnej diskusii OZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov a v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 (1,65-násobok)
zvýšený podľa § 4 ods. 2 rozhodnutím OZ o 10 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu t.j.
v peňažnom vyjadrení 1.732 €.
Hlasovaním (za 6 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Šujeta, p. Drobňák a Ing.
Dobňáková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) OZ v Orlove rozhodnutím zvyšuje plat
starostu ustanovený v § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v súlade s § 4 ods. 2 o 10 % – uznesenie OZ č. 6 bod A).
Hlasovaním (za 6 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan a p. Šujeta, p. Drobňák a Ing.
Dobňáková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) OZ v Orlove určuje v súlade so zákonom NR
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce
Orlov mesačný plat starostu JUDr. Petra Timočka vo výške 1.732 € – uznesenie OZ č. 6 bod
B).
K bodu 9.
V tomto bode bol prítomným poslancom predložený materiál s návrhom na náhradu platu
starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017 v rozsahu 22 dní a za rok 2018
v rozsahu 21 dní spolu 43 dní. Po vzájomnej diskusii OZ a vzhľadom na ustanovenie § 2 ods.
2 a § 7 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, že starosta nesmie byť pre
výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo
obdobného pomeru, OZ schvaľuje náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 43 dní.
Hlasovaním (za 5 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Drobňák a Ing. Dobňáková; proti
0; zdržal sa 1 – p. Šujeta; nehlasoval 0) OZ v Orlove schvaľuje náhradu platu za nevyčerpanú
dovolenku starostu obce v rozsahu 43 dní – uznesenie OZ č. 7.
K bodu 10.
V tomto bode poslanci navrhli za sobášiacich p. Žilákovú a p. Drobňáka. K návrhu
sobášiacich neboli vznesené žiadne námietky.
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Hlasovaním (za 6 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Drobňák, p. Šujeta a Ing.
Dobňáková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) OZ v Orlove schvaľuje sobášiacich poslancov
Zuzanu Žilákovú a Miroslava Drobňáka – uznesenie OZ č. 8.
K bodu 11.
V tomto bode poslanec Miroslav Drobňák podal návrh na zverejnenie mzdových nákladov
vynaložených na platy a odmeny všetkých zamestnancov OÚ za rok 2017 a 2018, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice. Starosta uviedol, že predloží materiál na nasledujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Orlov v zmysle platných právnych predpisov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov berie na vedomie návrh na zverejnenie mzdových nákladov
vynaložených na platy a odmeny všetkých zamestnancov OÚ za rok 2017 a 2018 poslanca
Miroslava Drobňáka – uznesenie OZ č. 9 bod A) 1.
Ďalej poslanci Drobňák a Ing. Drobňáková požiadali starostu obce o predloženie interných
aktov riadenia obce. Starosta oznámil prítomným poslancom, že interné akty riadenia obce
budú zverejnené na webovom sídle obce. Na zasadnutí poslanci obdržali platné Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Orlov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov berie na vedomie požiadavku poslancov Miroslava
Drobňáka a Ing. Anny Drobňákovej na predloženie interných aktov riadenia obce –
uznesenie OZ č. 9 bod A) 2.
Poslanec Miroslav Drobňák predložil Žiadosť o dotáciu v mene TJ ORPANN ZZ Orlov vo
výške 300 € na usporiadanie Silvestrovského nohejbalového turnaja obce ORLOV, pričom
pridelené financie budú použité na nákup cien, nealko občerstvenia a stravy pre účastníkov
turnaja. Písomná žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice. K požiadavke neboli vznesené žiadne
pripomienky a tak poslanci požadovanú dotáciu jednomyseľne schválili v požadovanej výške
300 €.
Hlasovaním (za 6 – p. Žiláková, p. Fuchs, p. Plavčan, p. Drobňák, p. Šujeta a Ing.
Dobňáková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bola schválená dotácia TJ ORPANN ZZ
Orlov na usporiadanie „Silvestrovského nohejbalového turnaja obce Orlov“ na pokrytie
nákladov na nákup cien, nealko občerstvenia a stravy pre účastníkov turnaja vo výške 300 € –
uznesenie OZ č. 9 bod B).
Ďalej starosta obce požiadal prítomných poslancov o predloženie návrhov a požiadaviek
k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021.
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov berie na vedomie požiadavku starostu obce o predloženie
poslaneckých návrhov a požiadaviek k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 – uznesenie OZ
č. 9 bod A) 3.
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o návrh termínov pre spracovanie Plánu
zasadnutí OZ na rok 2019 v zmysle § 12 bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(raz za tri mesiace).
Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov berie na vedomie požiadavku starostu obce o návrh
termínov pre spracovanie Plánu zasadnutí OZ na rok 2019 v zmysle § 12 bod 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení (raz za tri mesiace) – uznesenie OZ č. 9 bod A) 4.
Ďalšie vystúpenia v bode „Rôzne“ neboli zaznamenané.
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K bodu 12.
V zmysle programu, p. Drobňák, predseda návrhovej komisie, zrekapituloval
uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia
od č. 1 do č. 9 vrátane.
Týmto bol program rokovania obecného zastupiteľstva prerokovaný.
JUDr. Peter Timočko, starosta obce – poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.
Prílohy:

-

Pozvánka
Prezenčná listina
Správa Miestnej volebnej komisie Obce Orlov o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce Orlov
Návrh na určenie platu starostu obce
Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
Návrh na zverejnenie mzdových nákladov vynaložených na platy a odmeny
všetkých zamestnancov OÚ za rok 2017 a 2018 – návrh poslanca Miroslava
Drobňáka
Žiadosť o dotáciu TJ ORPANN ZZ Orlov predložená poslancom obce
Miroslavom Drobňákom
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Orlov (schválené OZ
v Orlove dňa 12.12.2014 uznesením č. 1/V/3)

Prílohy zo zasadnutia OZ k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Orlove.

JUDr. Peter Timočko
starosta obce

Zapisovateľ: Renáta Knapíková

_______________________

Overovatelia: Ján Plavčan

_______________________

Michal Šujeta

_______________________

V Orlove dňa 03. decembra 2018
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