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Z á p i s n i c a 

 
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného dňa 15. októbra 2015 v kancelárii starostu obce 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2014/2015  
5. Návrh aktualizácie PHSR 
6. Rôzne  
7. Diskusia 
8. Návrh uznesenia 
9. Záver 

 
Priebeh zasadnutia:  
 
K bodu 1. 
3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov vo volebnom období 2014 -  2018 
otvoril a viedol starosta obce JUDr. Peter Timočko. Privítal  poslancov OZ, hlavného 
kontrolóra obce a riaditeľku školy PhDr. Bibiánu Matiskovú ako hosťa.  
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 6 poslancov zo 7 a  je 
uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnil p. Matej Leščinský.  
Program 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dostali poslanci písomne. 
K programu neboli vznesené pripomienky.  
Hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol program  rokovania 3. riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený – uznesenie OZ č. 20.    
 
Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom:  
 

1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice  a návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2014/2015  
5. Návrh aktualizácie PHSR 
6. Rôzne  
7. Diskusia 
8. Návrh uznesenia 
9. Záver 

 
 
 



 

3 

K bodu 2. 
Do návrhovej komisie boli určení p. Žiláková, Mgr. Hardoňová, p. Korduliak a za  
overovateľov zápisnice Bc. Daňková a p. Kopaňák.  
 
K bodu 3. 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, pričom konštatoval, že uznesenia  minulého 
zasadania sú splnené.  
 
K bodu 4. 
Riaditeľka školy PhDr. Bibiána Matisková predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, ktorá tvorí prílohu tejto 
zápisnice.   
Hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola schválená Správa o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 – uznesenie 
OZ č. 21.   
 
K bodu 5. 
V tomto bode predložil starosta obce návrh aktualizácie PHSR, ktorý tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  
K návrhu p. Kopaňák predniesol pripomienku, kde žiadal spresniť na str. 12 odsek „Obec 
Orlov je dopravne sprístupnená ...“ takto: „Obec Orlov je dopravne sprístupnená 
prostredníctvom cesty III/5441, ktorá je napojená na cestu I/77 – Stará Ľubovňa -  
Bardejov a cestu III/54345, ktorá je napojená na cestu I/68 – Stará Ľubovňa –Prešov.“ 
Ostatní poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu aktualizácie PHSR obce 
Orlov 2015 - 2020. 
Hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol po zapracovaní pripomienky p. 
Kopaňáka schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orlov 2015 - 2020  – 
uznesenie OZ č. 22.    
 
K bodu 6. 
 V bode „ Rôzne“ sa zväčša preberali problémy, ktoré boli prejednávané v bode 
„Rôzne“ na 2. riadnom zasadnutí OZ a 1. mimoriadnom zasadnutí OZ.  

- pri autobusovej zastávke v Andrejovke vybudovať rigol – nedostatočné riešenie 
realizované OcÚ. Rovnaký problém vzniká v Orlove pred rodinným domom 
Rindošových. 

- priekopa - cca 100 m úsek pred rodinným domom Dopirákovcov v Andrejovke 
OZ poveruje starostu obce osloviť Správu a údržbu ciest PSK so žiadosťou o riešenie 
pretrvávajúcej situácie – priekopa pred rodinným domom Dopirákovcov - v Andrejovke. 
 
 Ďalej vystúpil p. Kopaňák, kde poukázal na potrebu orezať brezy (2 ks) pri kríži 
v Andrejovke a v náväznosti aj p. Korduliak, ktorý poukázal na potrebu orezania topoľov za 
ihriskom.  

Starosta v reakcii na uvedené pripomienky informoval poslancov, že predmetné 
stromy zadá orezať obchodnej spoločnosti, ktorá bude orezávať agáty pri ZŠ v Orlove.  
 

Ďalej sa  Bc. Daňková informovala, kedy sa zrealizuje osadenie detského ihriska 
v časti Andrejovka.  

Starosta informoval poslancov, vzhľadom k tomu, že je jesenné obdobie, detské 
ihrisko sa bude realizovať až v jarnom období súčasne s detským ihriskom v Orlove.  
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V rámci bodu „Rôzne vystúpila aj p. Dopiráková, ktorá poukázala na plytkú priekopu 
v Andrejovke od obchodu ku chráme a p. Kopaňák poukázal na potrebu opravy plota okolo 
telocvične.  

Starosta v reakcii na prednesené pripomienky, informoval poslancov, že aj tieto 
potreby sa budú realizovať postupne, podľa finančných a materiálno-technických možností.  

 
Na záver starosta privítal p. Lubomíra Hužvíka, ktorý poďakoval poslancom za uznanie 
a udelenie Čestného občianstva Obce Orlov. Pri tejto príležitosti im odovzdal knihu, ktorej je 
autorom.  
 
 K bodu 7. 
 Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v bode 7. 
  
K bodu 8. 
 V zmysle programu, p. Žiláková z návrhovej komisie zrekapitulovala uznesenia prijaté 
na 3. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia od č.  20 do č. 22 
vrátane.  
 
K bodu 9. 
 Týmto bol program rokovania obecného zastupiteľstva prerokovaný.  
 JUDr. Peter Timočko, starosta obce – poďakoval prítomným za účasť a 3. riadne 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.   
 
Prílohy:  -   Pozvánka 
  -   Prezenčná listina 

 -   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za  
     školský rok 2014/2015 

  -   Návrh PHSR obce Orlov 2015-2020 
   
 
 
 
 
        _______________________ 
                     JUDr. Peter Timočko   v. r. 
                       starosta obce 
 
 
 
Zapisovateľ:  Renáta Knapíková   v. r.  

Overovatelia: Bc Lenka Daňková   v. r.  

  Jozef Kopaňák   v. r.  

 

 

V Orlove dňa  16. októbra  2015 


