
43 Orlov 119

Z á p i s n i c a 

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 24. marca 2021 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 24. marca 2021 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

Prítomní: starosta obce: JUDr. Peter Timočko 
4 poslanci: Zuzana Žiláková, Ing.  Anna Drobňáková, Ján Plavčan,

Miroslav Drobňák
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
zapisovateľka: Andrea Timočková
hostia: PhDr.  Bibiána  Matisková,  Ing.  Vladimír  Jarabinský,

Ing. Ján Dubovecký

Program: 1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Zmluva o dielo o dodaní tovaru s montážou, uzavretá podľa ustanov. § 410
       ods. 2 a § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
       neskorších predpisov („Bezpečnostný systém v obci Orlov“)
6.    ČOV ORLOV – porucha technologickej linky, čistenie odpadových vôd
7.    Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl.  
       Obchodného  zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  
       („Rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad“)
8.    Zavedenie  triedeného  zberu  biologicky  rozložiteľného  kuchynského  

                   odpadu
9.    Verejné osvetlenie v obci Orlov
10.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
11.  Rôzne
12.  Diskusia
13.  Návrh uznesení
14.  Záver 

K bodu 1.

Rokovanie  12.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  otvoril
a viedol starosta obce – JUDr. Peter Timočko. V úvode privítal prítomných a skonštatoval, že
počet  zúčastnených  poslancov  je  4,  teda  obecné  zastupiteľstvo  je  spôsobilé  uznášať  sa.
Poslanci  Michal  Šujeta,  Marián  Fuchs  a  Miroslav  Dopirák  sa  na  zasadnutie  kvôli
nevyhovujúcemu termínu nedostavili.
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K bodu 2.

P. starosta oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu rokovania, ktorý bol
poslancom odoslaný týždeň pred zasadnutím. K návrhu programu neboli predložené žiadne
pozmeňujúce či  doplňujúce návrhy.  Obecné zastupiteľstvo  uznesením OZ č.  111 schválilo
program 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 3.

Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom
zložení – Zuzana Žiláková, Ján Plavčan, Ing. Anna Drobňáková.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Za  overovateľov  zápisnice  z  12.  riadneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  boli
navrhnutí poslanci Ján Plavčan a Miroslav Drobňák.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice neboli predložené iné návrhy.
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  schvaľuje voľbu  návrhovej  komisie  a  overovateľov
zápisnice – uznesenie OZ č. 112.

K bodu 4.

Pri kontrole plnenia uznesení p.  starosta  uviedol,  že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia sú splnené, avšak osobitne zdôraznil uznesenie OZ č. 102 bod C) /prehodnotenie
bežných  výdavkov  obce  a  ZŠ  s  MŠ  Orlov/,  ktoré  vyplynulo  zo  Stanoviska  hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej len „stanovisko“) a dodal:  „Napriek
tomu, že máme relatívne čas na plnenie tohto uznesenia, navrhujem úsporu papiera tým, že
budeme  častejšie  komunikovať  elektronicky,  čím  ušetríme  aj  poštovné,  výmenou  starých
elektrických  rozvodov  ušetríme  na  elektrine,  a  taktiež  budem  venovať  väčšiu  pozornosť
starostlivosti o techniku na úpravu verejného priestranstva.“

Riaditeľka  školy – PhDr.  Bibiána  Matisková podala  k tomuto  stanovisku písomné
vyjadrenie  a  zdôraznila,  že  na  ňom nemieni  nič  meniť.  Dodala,  že  je  proti  prepúšťaniu
zamestnancov  a  ani  ich  úväzky  krátiť  nechce.  Vyjadrenie  riaditeľky  školy  k  stanovisku
hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informáciu  starostu  obce  o  plnení  uznesení
z predchádzajúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  konaného  dňa
28. decembra 2020 – uznesenie OZ č. 113. 

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce a riaditeľky ZŠ s MŠ Orlov
o prehodnotení bežných výdavkov obce a školy – uznesenie OZ č. 114.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 5.

Na  základe  skorej  účasti  konateľa  spoločnosti  RIMI-Security  Bardejov,  s.r.o.
– Ing. Jána  Duboveckého,  bolo  rokovanie  ohľadne  kamerového  systému  presunuté  na
začiatok. P. starosta k tomuto bodu otvoril rozpravu. Poslanec Drobňák sa vyjadril, že voči
samotnej zmluve výhrady nemá ani ju nespochybňuje a rovnako nespochybňuje technické
parametre jednotlivých kamier, avšak kamerový systém v našej obci sa mu zdá predražený.
Do toho vstúpila Ing. Drobňáková s tvrdením, že v porovnaní s inými obcami máme menej
kamier a vyššiu cenu. Ing. Dubovecký sa vyjadril, že jednotlivé kamery sú jednotkou na trhu,
teda  aj  cena  tomu zodpovedá.  Poslanec  Drobňák sa  opätovne vyjadril,  že  kvalitu  kamier
nespochybňuje, avšak otázkou je, či potrebujeme také špičkové kamery a vybavenie, keďže
Orlov nemá rozpočet ako väčšie obce. 

Pripomienka  poslanca  Drobňáka  taktiež  smerovala  k  umiestneniu  kamier,  teda  že
kamery mali byť umiestnené na miestach, kde je najväčšia koncentrácia ľudí (v centre obce),
pričom u nás snímajú kompostovisko a obecný úrad. Na to zareagoval p. starosta tým, že na
kompostovisku dochádza k častým environmentálnym priestupkom, na obecnom úrade bola
poškodená fasáda a znak obce, ktorý sme museli zvesiť, taktiež sa tu konajú diskotéky, na
ktorých bol  rovnako nejeden priestupok.  V centre  obce zatiaľ  k ničomu takému nedošlo.
Poslanec Drobňák sa ďalej vyjadril, že poslanci neboli  oboznámení s ďalšími ponukami na
dodávku kamerového systému a že tým boli p. starostom obídení. P. starosta na to zareagoval,
že priebeh verejného obstarávania je daný zákonom, materiály ku kamerovému systému boli
pripravované  pred  pôsobením  súčasných  poslancov  a  podmienka  piatich  zúčastnených
uchádzačov bola splnená.  Dodal,  že  o tom, kedy bude pokračovať ďalšia  etapa rozhodne
obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní  berie na vedomie informácie  konateľa
spoločnosti  RIMI-Security  Bardejov,  s.r.o.  –  Ing.  Jána  Duboveckého  o  technických
parametroch kamerového systému v obci Orlov – uznesenie OZ č. 116.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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K bodu 6. 

Na  úvod  tohto  bodu  privítal  starosta  obce  konateľa  spoločnosti  W-Control,  s.r.o.
– Ing. Vladimíra  Jarabinského  a  požiadal  ho,  aby  obecné  zastupiteľstvo  oboznámil
s aktuálnou poblematikou na Čističke odpadových vôd v Orlove. Ing. Jarabinský uviedol, že
sa tam nachádza 20-ročný objekt, ktorý vzhľadom na to, že bol v prevádzke 24 hodín denne,
viacmenej pätnásť rokov plnil svoju funkciu. Strojnotechnologická časť je po toľkých rokoch
na vysokej úrovni opotrebovania a konštrukcie, koré sa tam nachádzajú si žiadajú komplexnú
výmenu. Koncom minulého roku sa objavili také technické nedostatky z pohľadu unavenosti
strojov, že čistička už nie je schopná spĺňať svoju funkciu tak, ako doposiaľ. 

Ing. Drobňáková sa opýtala prečo sa na tieto veci nepoukazovalo pred cca 5 rokmi
a nekontrolovalo sa to priebežne, na čo Ing. Jarabinský zareagoval, že doteraz to stále nejako
fungovalo a chodí tu pracovník, ktorý to kontroluje dva až trikrát do týždňa, no teraz sa to
dostalo  do  štádia,  kedy  už  nie  je  možné,  aby  to  tento  pracovník  dokázal  opraviť.
Po oboznámení  sa  poslancov s  danou problematikou sa  obecné zastupuiteľstvo  zhodlo  na
zvolaní mimoriadneho zasadnutia po veľkonočných sviatkoch za účelom prejednania tohto
bodu za účasti všetkých poslancov.

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
informácie  konateľa spoločnosti W-Control, s.r.o. – Ing. Vladimíra Jarabinského  ohľadne
poruchy technologickej linky čistenia odpadových vôd – ČOV Orlov

B) Odkladá
toto rokovanie na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 7.

V tomto  bode  požiadal  p.  starosta  poslancov  obecného  zastupiteľstva  o  poverenie
k podpisu Zmluvy o dielo o vykonaní prác uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného
zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  a  zdôraznil,  že  ak  zmluvu
nepodpíšeme, obec príde o dotáciu vo výške 35.000 EUR, ktorú sme dostali na rekonštrukciu
elektroinštalácie kultúrneho domu a obecného úradu, pričom ako spoluúčasť musíme použiť
peniaze  z rezervného  fondu  vo  výške  14.580,20  EUR.  Po  krátkej  diskusii  obecné
zastupiteľstvo uznesením OZ č. 117: 

A) Poveruje
starostu obce podpisom Zmluvy o dielo o vykonani prac uzavretej podľa ustanov. § 536
a nasl. Obchodneho zakonnika č. 513/1991 Zb. v zneni neskoršich predpisov („Rekonštrukcia
elektroinštalacie kulturny dom a obecny urad“)

B) Schvaľuje
použitie  rezervného  fondu  vo  výške  14.580,20  EUR,  ktory  bude  použity  na
spolufinancovanie projektu
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Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 8.

K  zavedeniu  triedeného  zberu  biologicky  rozložiteľného  kuchynského  odpadu
p. starosta  navrhol,  aby  boli  v  jednotlivých  častiach  obce  umiestnené  väčšie  nádoby  pre
všetkých  občanov,  ktoré  musia  byť  len  na  obecnom pozemku,  pričom podá  do  ďalšieho
riadneho zasadnutia poslancom návrh, kde by mohli byť nádoby umiestnené. 

Uznesenie  OZ č.  118: Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie  informáciu  starostu  obce
o prípravách na zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
v obci Orlov a časti Andrejovka

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 9.

Ponuka firmy VSD a. s. bola poslancom odoslaná spolu s pozvánkou a tvorí prílohu
tejto  zápisnice.  Firma VSD a.  s.  ponukla obci  komplexnú službu poskytovania verejného
osvetlenia  s  tým,  že  obec  by splácala  náklady spojené  s  odberným miestom a energiami
po dobu desať rokov. Služba poskytovania verejného osvetlenia by nemala prevýšiť sumu
523, 50  EUR  bez  DPH  mesačne/  628,  20  EUR  s  DPH  mesačne.  Poslanci  obecného
zastupiteľstva  sa  s  danou  ponukou  oboznámili  a  zhodli,  že  tento  bod  odložia  na  ďalšie
zasadnutie, kedy budú účastní aj ostatní poslanci, aby k tejto veci vyjadrili svoj názor.

Obecné zastupiteľstva uznesením OZ č. 119:

A) Berie na vedomie
informáciu starostu obce ohľadne služby poskytovania verejneho osvetlenia v obci Orlov

B) Odkladá
toto rokovanie na ďalšie najbližšie zasadnutie obecneho zastupiteľstva

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 10.

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 (ďalej aj „správa“)
predniesla  obecnému  zastupiteľstvu  hlavná  kontrolórka  obce,  oboznámila  prítomných
o vykonaných kontrolách a  zhodnotila,  že  v I.  ani  II.  polroku 2020 neboli  zistené  žiadne
závažné nedostatky. Dodala, že  obecné zastupiteľstvo bolo so správou oboznámené a o svojej
činnosti informovala priebežne počas roka. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Uznesenie OZ č. 120: 
Obecné zastupiteľstvo obce Orlov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Orlov za rok 2020.
Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 11.

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh kúpnych zmlúv na odpredaj
obecných pozemkov, ktoré poslanci jednohlasne schválili a poverili starostu obce podpísaním
týchto zmlúv.

Uznesenie OZ č. 121:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
Kúpnu  zmluvu  č.  1/2021 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,  trvale  bytom 065 01 Hniezdne 388 pozemok,
parc. reg. „E“ KN č. 190/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o vámere 1502  m²
v podiele 1/1 v sume 6.535 EUR

B) Poveruje
starostu  obce  podpisom  Kúpnej  zmluvy č.  1/2021 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.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Uznesenie OZ č. 122:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
Kúpnu  zmluvu  č.  2/2021  uzavretú  v  zmysle  ustanovenia  §  588  a  nasl.  Občianskeho
zákonníka  (zákona  č.  40/1964  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov),  ktorou  obec  Orlov
odpredáva kupujúcim Dávidovi Koščovi, trvale bytom 065 43 Orlov 243 a Tamare Koščovej,
trvale  bytom Obrancov mieru  523/19,  064 01 Stará  Ľubovňa novovytvorené  parcely reg.
„C“ KN č. 372/3 o výmere 18 m² a č. 372/4 o výmere 8 m², druh pozemkov: zastavaná plocha
a  nádvorie  (podľa  geometrického  plánu  č.  79/2020  zo  dňa  18.09.2020  vyhotoveného
geodetom Miroslavom Gladišom) v podiele 1/1 v sume 26 EUR (1 € /m2).

B) Poveruje
starostu obce podpisom  Kúpnej zmluvy č.  2/2021 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.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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Rôzne:  

K žiadosti  o zriadenie vecného bremena  a uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného
bremena sa poslanci zhodli na nasledovnom uznesení č. 123:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Žiada
starostu obce o postúpenie Žiadosti  o zriadenie vecného bremena a uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena vlastníkovi dopravného zariadenia (zrkadla), t. j. Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

V zmysle  schváleného  uznesenia  OZ č.  67  A)  bod  1  (zámer  kúpy trasy  verejnej
kanalizácie  vybudovanej  Ing.  Šestákom  a  spol.  v  sume  5.850  EUR)  navrhla  hlavná
kontrolórka  obecnému  zastupiteľstvu  spracovanie  znaleckého  posudku  ku  predmetnej
kanalizácii  s  tvrdením,  že  kanalizácia  prejde  do  majetku  obce,  teda  aj  všetky  náklady
súvisiace s prípadnou údržbou  prejdú na obec. Uznala, že spracovaním znaleckého posudku
sme sa mali zaoberať na začiatku pred schválením zámeru kúpy trasy verejnej kanalizácie, no
aj napriek tomu poslancom doporučuje spracovanie znaleckého posudku. Po krátkej diskusii
sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na nasledovnom uznesení č. 124:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Žiada
starostu obce o zadanie spracovania znaleckého posudku k verejnej kanalizácii vybudovanej
Ing. Šestákom a spol.

B) Žiada
žiadateľov  o  preplatenie  časti  nákladov  spojených  s  výstavbou  kanalizácie  o  predloženie
návrhu zmluvy na odpredaj spomínanej časti kanalizácie

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Ďalej  predniesol  p.  starosta  žiadosť  o  úpravu  cesty  v  Andrejovke  (parc.  registra
„C“ KN  č.  877/3,  druh  pozemku:  zastavaná  plocha  a  nádvorie),  pričom  sa  obecné
zastupiteľstvo zhodlo, že spomínanú cestu je jednoznačne potrebné opraviť. 

Uznesenie OZ č. 125: Obecné zastupiteľstvo obce Orlov berie na vedomie žiadosť o opravu
cesty, parc. registra „C“ KN č. 877/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Zuzana Žiláková, p.  Ing.  Anna Drobňáková,  p.  Miroslav Drobňák
p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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Na základe dotazov a ústnych sťažností obyvateľov časti Andrejovka ohľadne smetí
v Andrejovke,  p.  starosta  oznámil  poslancom  svoj  zámer,  ktorý  má  odkonzultovaný
so spoločnosťou EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, a to umiestniť na určitý čas (2 týždne)
veľkoobjemový kontajner  na  miesto  oproti  pohostinstve,  keďže tento  pozemok je  obecný
a natrvalo tam umiestniť dve 1100 l  nádoby na tuhý komunálny odpad.

P. starosta ďalej informoval poslancov o uhynutí obecného psa, ktorý bol umiestnený
v karanténnej stanici v Starej Ľubovni na základe Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých
psov. Nakoľko bol pes majetkom obce, po jeho uhynutí sme obdržali faktúru za umiestnenie
a starostlivosť vo výške 527 EUR, teda bude potrebné prijať k tomu rozpočtové opatrenie.
Rozpočtové  opatrenia  bude  taktiež  potrebné prijať  k  výdavkom z  I.  a  II.  vlny pandémie
COVID-19 a k zimnej údržbe miestnych komunikácií.

V rámci bodu „Rôzne“ boli zaznamenané tieto výstupy:

Poslanec Miroslav Drobňák 

– navrhol poupratovať orezané konáre pri ZŠ s MŠ Orlov, ktoré tam hnijú tri roky, na čo
p.  starosta  zareagoval,  že  pracovník  OÚ  je  najbližšie  obdobie  zaneprázdnený
roznášaním pošty a nálepiek za odpad 

– navrhol, aby pracovník obecného úradu vyčistil priestor, kde bolo v zime hokejové
ihrisko 

– navrhol  dať  do  najbližšieho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  ako  hlavné  body
VZN o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné
stavebné odpady a VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska 

– informoval prítomných ohľadne skládky hnoja, ktorá sa nachádza pri „Koščulnom“,
nakoľko pri dažďoch hnoj steká po ceste a zapácha – Uznesenie OZ č. 126:  Obecné
zastupiteľstvo žiada starostu obce o konanie vo veci skládky hnoja pri „Koščulnom“
Hlasovanie:  za  –  4  (p.  Zuzana  Žiláková,  p.  Ing.  Anna  Drobňáková,  p. Miroslav
Drobňák p. Ján Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Poslankyňa Ing. Anna Drobňáková

– poukázala na nákladné autá, ktoré prechádzajú obcou a ničia cestu, na čo p. starosta
zareagoval, že k tejto veci počul viacero sťažností, avšak PREFA ORLOV, s.r.o. má na
ťažbu riečneho materiálu všetky potrebné povolenia

K bodu 12.

Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.
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K bodu 13.

Na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov boli prijaté uznesenia
od č. 111 do č. 126.

K bodu 14.

Po  vyčerpaní  všetkých  bodov  programu,  starosta  obce  –  JUDr.  Peter  Timočko
poďakoval  všetkým prítomným za  účasť a  12.  riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva
obce Orlov ukončil.

Prílohy

– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Zmluva o dielo o dodaní tovaru s montážou, uzavretá podľa ustanov. § 410 ods. 2 a §

536 a  násl.  Obchodného zákonníka  č.  513/1991 Zb.  v  znení  neskorších  predpisov
(„Bezpečnostný systém v obci Orlov“)

– ČOV ORLOV – porucha technologickej linky, čistenie odpadových vôd
– Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného

zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  („Rekonštrukcia
elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad“)

– Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
– Vyjadrenie riaditeľky ZŠ s MŠ Orlov k stanovisku hlavného kontrolóra obce Orlov
– Služba poskytovania verejného osvetlenia 
– Kúpna zmluva č. 1/2021
– Kúpna zmluva č. 2/2021
– Žiadosť o úpravu cesty v Andrejovke

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

V Orlove, dňa 31. marca 2021      

       JUDr. Peter Timočko, v. r.
                            starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                             

Overovatelia: Ján Plavčan                                                           

Miroslav Drobňák                                                            

10


