
43 Orlov 119

 

Z á p i s n i c a 

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 24. júna 2021 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 24. júna 2021 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

Prítomní: starosta obce: JUDr. Peter Timočko 
4 poslanci: Miroslav Drobňák, Marián Fuchs, Michal Šujeta, Zuzana

Žiláková
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
zapisovateľka: Andrea Timočková
hostia: PhDr. Bibiána Matisková, Ing. Michal Šesták

Program: 1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 15. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020
6.    Rôzne
7.    Diskusia
8.    Návrh uznesení
9.    Záver 

K bodu 1.

Rokovanie  15.  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. Zasadnutia
sa nezúčastnili poslanci: Ing. Anna Drobňáková, Miroslav Dopirák a Ján Plavčan.

K bodu 2.

Starosta  obce  predniesol  prítomným  návrh  programu  rokovania,  ktorý  bol  poslancom
doručený spolu s pozvánkou. 

K návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Obecné  zastupiteľstvo  uznesením  OZ č.  135 schvaľuje  program 15.  riadneho  zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Orlov.

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

K bodu 3.

Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom zložení:
Zuzana Žiláková, Marián Fuchs, Miroslav Drobňák.

2



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

Za overovateľov zápisnice z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí
poslanci Marián Fuchs a Michal Šujeta.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Miroslav Drobňák, p.  Marián Fuchs, p.  Michal Šujeta,  p. Zuzana
Žiláková) 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. 136.

K bodu 4.

Pri  kontrole  plnenia  uznesení  p.  starosta  jednotlivo  zrekapituloval  prijaté  uznesenia
zo 14. riadneho zasadnutia a podal bližšie informácie k nasledovným uzneseniam:

Uznesenie OZ č. 130 (Čistička odpadových vôd Orlov  )

Starosta  obce: „Nakoľko je situácia  rovnaká ako na predošlom zasadnutí,  opäť ste  štyria,
neviem, či sa chcete k tomuto bodu vrátiť.“ Poslanec Drobňák zareagoval, že na webovej
stránke  Ministerstva  životného  prostredia  si  všimol  projekty  na  havarijné  stavy.  Hlavná
kontrolórka obce sa k tomu vyjadrila, že ak sa zasiela žiadosť o riešenie havarijného stavu,
skúmajú sa peniaze na rezervnom fonde. V prípade, že sa na rezervnom fonde nachádza viac
ako 30.000 EUR, žiadosť je zamietnutá alebo len čiastočne daná, a keďže my na rezervnom
fonde peniaze máme, nevieme, či by nám to vôbec prešlo. Poslanec Drobňák sa opäť vyjadril,
že je lepšie skúsiť podať žiadosť, ako čakať. 

P.  starosta dodal,  že na čističku máme podané aktuálne dve žiadosti  z roku 2019 a 2020.
Po krátkej  diskusii  sa  obecné  zastupiteľstvo  zhodlo,  že  p.  starosta  požiada  Ministerstvo
životného prostredia o pomoc pri havarijnom stave ČOV.

Uznesenie OZ č. 131 (Oprava cesty v Andrejovke, parc. registra „C“ KN č. 877/3) 

Vedúceho strediska Prefa Orlov, s.r.o. sme písomne vyzvali o upresnenie predloženej cenovej
ponuky na opravu cesty v Andrejovke, avšak stanovisko sme zatiaľ nedostali.  Budeme ho
urgovať.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  berie  na  vedomie  informáciu  starostu  obce  o  plnení
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov konaného dňa
7. mája 2021 – uznesenie OZ č. 137.

Hlasovanie: za – 4 (p.  Miroslav Drobňák, p.  Marián Fuchs, p.  Michal Šujeta,  p. Zuzana
Žiláková) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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K bodu 5.

Materiály k  Záverečnému účtu  obce  Orlov  za  rok  2020 (ďalej  aj  „záverečný účet“)  boli
zverejnené na webovej stránke a úradnej tabuli obce, a taktiež doručené poslancom.

V úvode tohto bodu p. starosta ospravedlnil ekonómku obce z neúčasti na rokovaní ohľadne
záverečného účtu a podal slovo hlavnej kontrolórke obce.

Pani kontrolórka sa opýtala prítomných, či  majú k záverečnému účtu nejaké pripomienky,
resp. otázky. V kompetencii obecného zastupiteľstva je schváliť celoročné hospodárenie obce
bez výhrad alebo s výhradami. Jadro rozhodovania o hospodárení obce sa uskutočňuje pri
schvaľovaní  rozpočtu.  Záverečný  účet  je  vlastne  schvaľovanie  skutočností,  ako  obec
hospodárila v roku 2020.

Poslanec  Drobňák  argumentoval,  že  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  rozpočet,  ktorý  sa
v priebehu roka zmenil 28 rozpočtovými opatreniami, teda je názoru, aby o využití (presune)
nepoužitých finančných prostriedkoch rozhodovalo obecné zastupiteľstvo. Taktiež dodal, že
poslanci  o  prijatých rozpočtových opatreniach  neboli  informovaní.  Hlavná  kontrolórka  sa
k tomu vyjadrila,  že  obecné zastupiteľstvo prijalo nové zásady hospodárenia a nakladania
s finančnými  prostriedkami  obce,  čiže  s  účinnosťou  od  1.  januára  2021  starosta  obce
informuje obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní o rozpočtových opatreniach, ktoré
v rámci svojich kompetencii realizoval.

Uznesenie OZ č. 138:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2020

B) Schvaľuje
Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020 s výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje
s výhradami“

Výhrady k Záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2020: 

Väčšia  zainteresovanosť  poslancov  obecného  zastupiteľstva  pri  rozhodovaní  o  použití
finančných prostriedkov z rozpočtu obce. 

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

K bodu 6. 

„Rôzne“

Hlavná  kontrolórka  obce predniesla  obecnému  zastupiteľstvu  Plán  kontrolnej  činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021, ktorý pozostáva z kontroly plnenia uznesení,
kontroly  dodržiavania  zákona  o  cestovných  náhradách  v  I.  polroku  2021,  kontroly
zverejňovania zmlúv za rok 2021, a taktiež rozdelenie čerpania rezervného fondu. 
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2021 – uznesenie OZ č. 139.

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

Starosta obce:

1. Navrhol obecnému zastupiteľstvu prijatie nového zamestnanca obecného úradu.

Uznesenie OZ č. 140: 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
vytvorenie nového pracovného miesta  zamestnanca obecného úradu s pracovnou náplňou:
starostlivosť  o  verejné  priestranstvá,  verejnú zeleň  a  dočasné  úložisko odpadu; vytvorené
pracovné miesto bude na dobu určitú, a to na štyri mesiace (od 01.07.2021 do 31.10.2021)
s pracovným  úväzkom  4  hodiny  denne; mzdové  prostriedky  na  novovytvorené  pracovné
miesto vo výške 1.680 EUR neboli  rozpočtované v rozpočte na rok 2021, z toho dôvodu
je potrebné  prijať  rozpočtové  opatrenie  na  zvýšenie  limitu  mzdových  prostriedkov,  a  to
presunom finančných prostriedkov z položky: Občianskym združeniam a nadáciám

B) Schvaľuje
rozpočtové  opatrenie  vo  výške  1.680  EUR  na  mzdové  prostriedky  v  súvislosti
s novovytvoreným pracovným miestom

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

2.  Predniesol  žiadosti  o  odpredaj  obecného  pozemku,  parcela  reg.  „C“  KN  č.  233/1
(pri telocvični). Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že nakoľko ide o majetok obce, bude lepšie
ak sa tento bod prerokuje za účasti všetkých poslancov. V tejto súvislosti poslanci obecného
zastupiteľstva vyjadrili taktiež návrh na využitie pozemku pod budovou starej materskej školy
či už výstavbou nájomných bytov alebo rodinných domov.

Uznesením OZ č. 141 Obecné zastupiteľstvo obce Orlov:

A) Berie na vedomie
žiadosti (2) o odpredaj pozemku, parc. reg. „C“ KN č. 233/1, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, LV č. 919

B) Odkladá
toto rokovanie na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: za – 4 (p.  Miroslav Drobňák, p.  Marián Fuchs, p.  Michal Šujeta,  p. Zuzana
Žiláková) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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3. Predniesol žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na organizáciu MDD vo výške 150 EUR,
ktorú  poslanci  bez  pripomienok  schválili.  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  schvaľuje
príspevok vo výške 150 EUR pre ZŠ s MŠ Orlov na organizáciu MDD – uznesenie OZ č. 142.

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

4. Oboznámil prítomných o oprave kanalizačnej prípojky nachádzajúcej sa pred rodinným
domom č. 7 a dodal, že tu bude potrebné prijať rozpočtové opatrenie.

Uznesenie OZ č. 143:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
informáciu  starostu  obce  o  odstránení  havarijného  stavu  a  oprave  kanalizačnej  prípojky
– objekt starej materskej školy a rodinného domu č. 7

B) Schvaľuje
rozpočtové opatrenie vo výške 2.106,12 EUR (úhrada faktúry č. 04680621)

C) Schvaľuje
čerpanie  rezervného  fondu  vo  výške  2.106,12  EUR  na  úhradu  faktúry  súvisiacej
s odstránením havarijného stavu a opravou kanalizačnej prípojky – objekt starej  materskej
školy a rodinného domu č. 7

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

Ing. Michal Šesták (hosť) sa opýtal aký je ďalší postup pri odkúpení kanalizácie vybudovanej
Ing. Šestákom a spol., keďže znalecký posudok by mal byť v priebehu piatich dní hotový.
P. starosta sa vyjadril, že ak budeme mať znalecký posudok, spracujeme návrh zmluvy, ktorá
sa  predloží  na  schválenie  obecnému  zastupiteľstvu.  Po  jej  schválení  môžeme  zmluvu
podpísať.

Poslanec Michal Šujeta sa informoval ohľadne pozemkov v časti  Kopaniská,  nakoľko bol
oslovený občanom z obce, ktorý užíva jeden z týchto pozemkov či by nebolo možné, aby
obec tieto pozemky predala. Starosta obce zareagoval, že užívateľom časti Kopaniská sme
zasielali  výzvu  na  predloženie  podkladov  (celkovú  výmeru  užívaného  pozemku,  spôsob
užívania,  druh  a  spôsob  využitia  drobnej  stavby  na  pozemku)  za  účelom  spracovania
nájomnej zmluvy, no doposiaľ nám jeden z užívateľov podklady nepredložil. P. starosta ďalej
dodal,  že  danou  vecou  sa  bude  zaoberať,  pričom  podľa  jeho  názoru  by  to  bolo
najjednoduchšie urobiť formou nájomných zmlúv. Pri predaji by sme museli mať spracovaný
geometrický plán.

K bodu 7.

Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.
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K bodu 8.

Na 15.  riadnom zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  boli  prijaté  uznesenia  od
č. 135 do č. 143.

K bodu 9.

Po vyčerpaní  všetkých bodov programu,  starosta  obce – JUDr.  Peter  Timočko poďakoval
všetkým prítomným za účasť a 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov
ukončil.

Prílohy

– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Záverečný účet Obce Orlov za rok 2020
– Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2020
– Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
– Žiadosť o príspevok na MDD
– Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Orlov (2)

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

V Orlove, dňa 28.06.2021.      

                                                               
        JUDr. Peter Timočko, v. r.

                             starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                             

Overovatelia: Marián Fuchs                                                           

Michal Šujeta                                                            
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