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Z á p i s n i c a 
 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, volebného obdobia 2014 – 2018, 
konaného dňa 04. júna 2015 v kancelárii starostu obce 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  
6. Záverečný účet obce za rok 2014 
7. Rôzne  
8. Diskusia 
9. Návrh uznesenia 
10. Záver 

 
Priebeh zasadnutia:  
 
K bodu 1. 
2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov vo volebnom období 2014 -  2018 
otvoril a viedol starosta obce JUDr. Peter Timočko. Privítal  poslancov OZ a hlavného 
kontrolóra obce. Predložil program rokovania, a navrhol doplniť do hlavného programu bod 
6.1.„Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na  rekonštrukciu telocvične, výstavbu 
plynovej prípojky a kotolne telocvične ZŠ s MŠ Orlov prostredníctvom investičného úveru“, 
s čím poslanci súhlasili. 
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý program rokovania – 
uznesenie OZ č. 7.  
 
Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom:  
 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce  
6. Záverečný účet obce za rok 2014 
6.1.Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične,  
      výstavbu plynovej prípojky a kotolne telocvične ZŠ s MŠ Orlov  
      prostredníctvom investičného úveru 
7. Rôzne  
8. Diskusia 
9. Návrh uznesenia
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10. Záver 
 
K bodu 2. 
Do návrhovej komisie boli určení Bc. Daňková, p. Žiláková, Dopiráková a za  overovateľov 
zápisnice p. Korduliak a Mgr. Troščáková. 
 
K bodu 3. 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, pričom konštatoval, že uznesenia  minulého 
zasadania sú splnené.  
 
K bodu 4. 
Hlavný kontrolór obce Ing. Martin Brilla predniesol návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2015, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci nemali k prednesenému plánu 
výhrady.  
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený Plán kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2015 – uznesenie OZ č. 8.   
 
K bodu 5. 
V tomto bode oboznámil hlavný kontrolór obce poslancov so svojim stanoviskom 
k záverečnému účtu obce, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 
účtu obce Orlov za rok 2014  – uznesenie OZ č. 9. 
  
K bodu 6. 
Poslancom bol predložený Záverečný účet obce za rok 2014, ktorí tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Po jeho oboznámení nemal nikto zo zúčastnených k predloženému dokumentu 
žiadne výhrady.  
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený Záverečný účet obce za 
rok 2014 výrokom: „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“ – uznesenie OZ č. 9.  
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený zostatok prostriedkov 
z hospodárenia obce a jeho vysporiadanie vo výške 420,- € tvorbou rezervného fondu – 
uznesenie OZ č. 9.   
 
K bodu 6.1. 
V tomto bode predložil starosta obce ponuky na poskytnutie investičného úveru určeného na 
rekonštrukciu telocvične, výstavbu plynovej prípojky a kotolne telocvične ZŠ s MŠ Orlov.  
Ponuky predložené SLSP, a.s. a VÚB, a.s. tvoria prílohu tejto zápisnice.  
 
Ďalej kontrolór obce oboznámil prítomných poslancov a starostu obce o výsledku preverenia 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice 
a konštatoval, že finančná situácia obce je priaznivá a nič nebráni tomu, aby obec využila 
cudzie finančné zdroje. Podľa účtovnej závierky za rok 2014 môže obec čerpať úver až do 
výšky 394 927,20 € .  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce – preverenie 
podmienok na prijatie návratných zdrojov  – uznesenie OZ č. 10. 
 
Poslanci sa podrobne oboznámili s podmienkami predložených ponúk financovania a so 
zreteľom na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania hlavným 
kontrolórom vyslovili súhlas s čerpaním investičného úveru z VÚB, a.s., s dobou splatnosti na 
15 rokov  a výškou úveru do 70 000,- € na hore uvádzané stavebné akcie.   
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Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené čerpanie investičného 
úveru z VÚB, a.s. do výšky 70 000,- € so splatnosťou na 15 rokov a úrokovou sadzbou 3 M 
EURIBOR + 2 % p.a. a ďalšími podmienkami vyplývajúcimi z predloženej ponuky – 
uznesenie OZ č. 10. 
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené zabezpečenie úveru 
blankozmenkou a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke – uznesenie OZ č. 10.  
 
Prijatím rozhodnutia o schválení investičného úveru obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu 
rozpočtu Rozpočtovým opatrením zmysle použitých prostriedkov.  
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené  Rozpočtové opatrenie č. 
1 – uznesenie OZ č. 10. 
 
K bodu 7. 
 V bode „ Rôzne“ hlavný kontrolór informoval o svojej novej povinnosti – prijímanie 
podnetov na protispoločenskú činnosť na úrovni obce a organizácii v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti, ktoré sa týka zamestnancov Obecného úradu.  
 
 Ďalej starosta obce v náväznosti na informáciu hl. kontrolóra informoval poslancov, že 
pri svojich pochybnostiach resp. nejasnostiach sa tiež môžu so svojimi požiadavkami obracať 
na hlavného kontrolóra.  
 
 Ďalej vystúpila Bc. Daňková, kde poukázala na nedostatky resp. málo aktivít 
v školskom procese. Starosta v reakcii na pripomienku povedal, že obecné zastupiteľstvo nie 
je kompetentné hodnotiť školský proces a odporúčal Bc. Daňkovej obrátiť sa na Radu školy 
pri ZŠ s MŠ Orlov resp. na rodičovskom združení predniesť svoje výhrady pedagogickým 
pracovníkom školy.   
Ďalej sa informovala, kedy sa zrealizuje osadenie detského ihriska v časti Andrejovka 
a pripomenula, že je potrebné okolo predmetného pozemku vymeniť resp. opraviť plot. 
Starosta v reakcii na otázku Bc. Daňkovej povedal, že osadenie detského ihriska a oprava 
oplotenia pozemku  sa bude realizovať v rámci finančných možnosti obce. 
Ďalšie podnety Bc. Daňkovej:  - oprava lávky Čirč – Andrejovka 
     - plánovaná oprava cesty smerom z Orlova do  
     Andrejovky 
K tomuto starosta povedal, že s opravou lávky Čirč – Andrejovka sa v obci neplánuje, 
nakoľko predmetná lávka nie je majetkom obce a k plánovanej oprave cesty smerom z Orlova 
do Andrejovky povedal, že skutočne, Správa ciest bude realizovať v tomto roku opravu tejto 
cesty, ale len v rozsahu, podľa možnosti finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii.
   
 Starosta obce informoval o stave odstránenia havarijného stavu v telocvični 
a následnej nutnej rekonštrukcii: 

- dobudovanie plynovej prípojky – plánované práce na júl 2015 
- plynová kotolňa telocvične – dokončená 
- telocvičňa, WC, kabinet – dokončené 
- sprchy, chodba – prebiehajú dokončovacie práce.  

 
 V rámci bodu „Rôzne“ vystúpila aj p. Dopiráková  so svojimi pripomienkami 
a postrehmi:  - priekopy v Andrejovke by bolo dobré vyložiť zatrávňovačkami 
  - v Andrejovke v oblasti od Dopiráka po Kopaňáka sa zosúva cesta 
  - v Andrejovke okolo Štefana Dopiráka  - potreba vyčistenia potoka 
  - v Andrejovke pri autobusovej zastávke je potrebné vybudovať rigol resp.  
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  odrážku, čo by zabezpečilo odvod vody pri výdatných dažďoch 
  - v Andrejovke po búrke  nesvietia 2 ks svetiel VO 
  - v Andrejovke okolo veľkoobjemového kontajnera je potrebné vyložiť                 
  dláždicové kocky, ktoré sú tam dovezené a prerastajú trávou  
  - v Andrejovke je zvýšený výskyt túlajúcich sa psov 
  - v Orlove v smere od Ľubotína, okolo fy. PL PROFI, s.r.o. ostali konáre po 
  výrube drevín, ktoré kazia dojem pri vstupe do obce – je ich potrebné vyviesť 
  - vysadenie stromčekov po výrube drevín okolo fy. PL PROFI, s.r.o. 
  - pracovníci VPP sa málo venujú časti Andrejovka, pričom aj tam je potrebné 
  v tomto čase už kosiť.  
Na pripomienky reagoval starosta obce, kde zdôraznil, že koordináciu VPP pracovníkov 
a bežné nedostatky bude riadiť zástupca starostu p. Kopaňák a niektoré potreby sa budú 
realizovať postupne podľa dostupnosti finančných prostriedkov a pracovných síl. Ku 
konárom, ktoré ostali po výrube drevín povedal, že čiastočne sa pracuje na ich odstránení 
podľa možnosti  spoločnosti, ktorá výrub drevín realizovala.  
 
 V bode „ Rôzne“ vystúpil aj p. Korduliak, ktorý poukázal na potrebu kosiť ihrisko, 
okolie potoka (hliný jarok) a pozemky, ktoré sú zarastené.  
Ďalej poukázal:  
- na nie veľmi dobrú koordináciu FK Orlov, na ktorom financovaní sa podieľa aj obec, pričom 
v klube pretrváva nezáujem a nezodpovednosť (napr. nemá kto hrať, nestarajú sa o zverený 
majetok, atď.).  
- na potrebu orezania stromov v centre obce Orlov, nakoľko sú značne prerastené.  
Na vystúpenie p. Korduliaka starosta obce uviedol, že kosenie a orezanie stromov sa bude 
realizovať priebežne podľa priorít v jednotlivých lokalitách obce, nakoľko počet pracovných 
síl v obci je obmedzený. K výhradám činnosti FK Orlov uviedol, že bude informovať 
vedúceho klubu o pohľade poslancov na ich činnosť a vyzve ho na nápravu.  
 
 Hlavný kontrolór obce informoval o iniciatíve odstúpenia od  Zmluvy o pristúpení ku 
Školskému úradu Ľubotín obcí Plavnica, Šarišské Jastrabie a Plaveč.   
 
 V tomto bode starosta obce informoval poslancov o stave riešenia odkúpenia 
schátralého domu pri pošte so zámerom využitia pozemku pod týmto domom na verejný 
priestor obce príp. časť aj na parkovisko. Oboznámil ich, že aj naďalej prebiehajú rokovania  
s majiteľom predmetného domu p. Šujetom o jeho odkúpení a so Slovenským pozemkovým 
fondom, ktorý  spravuje časť pozemku v okolí domu.  
 
 V rámci bodu „Rôzne“ starosta obce predložil návrh na udelenie Čestného občianstva 
Obce Orlov pre pána Lubomíra Hužvíka za šírenie dobrého mena obce Orlov v zahraničí. 
Voči návrhu poslanci nemali pripomienky.  
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) OZ v zmysle § 31 Štatútu Obce Orlov 
OZ schválilo  udelenie Čestného občianstva Obce Orlov pre p. Lubomíra Hužvíka za šírenie 
dobrého mena obce Orlov v zahraničí a odporúča starostovi obce odovzdanie ocenenia 
v súlade so štatútom obce pri vhodnej príležitosti  – uznesenie OZ č. 11.  
 
 Tento bod využil starosta na slávnostné poďakovanie a zablahoželanie poslankyni      
p. Zuzane Žilákovej pri príležitosti jej životného jubilea 70-tich narodenín. K blahoželaniu sa 
pridali aj prítomní poslanci a hlavný kontrolór obce.  
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K bodu 8. 
 Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v bode 7. 
  
K bodu 9. 
 V zmysle programu, Bc. Lenka Daňková z návrhovej komisie zrekapitulovala 
uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia od č.  
7 do č. 11 vrátane.  
 
K bodu 10. 
 Týmto bol program rokovania obecného zastupiteľstva prerokovaný.  
 JUDr. Peter Timočko, starosta obce – poďakoval prítomným za účasť a 2. riadne 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.   
 
Prílohy:  -   Pozvánka 
  -   Prezenčná listina 
  -   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 - Návrh 
  -   Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2014 
  -   Záverečný účet Obce Orlov za rok 2014 
  -   Indikatívna ponuka na poskytnutie investičného úveru  - VÚB, a.s. 
  -   Indikatívna ponuka financovania pre obec Orlov – SLSP, a.s. 
  -   Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania -   
  stanovisko hlavného kontrolóra  
  -   Rozpočtové opatrenie č. 1 – Návrh 
  -   Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Orlov 
 
 
 
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko   v. r.  
                       starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ:  Renáta Knapíková   v. r.  

Overovatelia: Mgr. Mária Troščáková   v. r.  

  Michal Korduliak   v. r.  

 

 

V Orlove dňa  05. júna 2015 

 


