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Z á p i s n i c a 

zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 7. mája 2021 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 7. mája 2021 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

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

Marián Fuchs
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
zapisovateľka: Andrea Timočková
hostia: PhDr. Bibiána Matisková, Mgr. Helena Matisková

Program: 1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 14. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    ČOV ORLOV – porucha technologickej linky, čistenie odpadových vôd
6.    Oprava cesty v Andrejovke, parc. registra „C“ KN č. 877/3
7.    Správa o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné 
       obdobie roka 2019
8.    Správa  o  overení  konsolidovanej  účtovnej  závierky a  súladu  výročnej  
       správy s KUZ za účtovné obdobie roka 2019 v obci ORLOV
9.    Rôzne
10.  Diskusia
11.  Návrh uznesení
12.  Záver 

K bodu 1.

Rokovanie  14.  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 Michal Šujeta, Miroslav Drobňák a Miroslav Dopirák.

K bodu 2.

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu rokovania,  ktorý bol
poslancom odoslaný štyri dni pred zasadnutím a navrhol doplniť program o kontrolu plnenia
uznesení,  keďže  tento  bod  nebol  omylom  zahrnutý  do  programu.  K  návrhu  a doplneniu
programu neboli vznesené žiadne pripomienky a obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 127
schválilo doplnený program 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Marián Fuchs, p. Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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K bodu 3.

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

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

Za overovateľov zápisnice zo 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí
poslanci Zuzana Žiláková a Marián Fuchs.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Marián Fuchs, 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. 128.

K bodu 4.

Pri kontrole plnenia uznesení p. starosta podal bližšie informácie k jednotlivým uzneseniam
z 12. riadneho zasadnutia:

Uznesenie OZ č. 117 (Rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad): Zmluva
je  podpísaná,  potrebujeme  ešte  stavebný  dozor,  k  čomu  bude  potrebné  urobiť  výberové
konanie.

Uznesenie  OZ č.  118 (Zavedenie  triedeného zberu  biologicky  rozložiteľného  kuchynského
odpadu): Na stretnutí s riaditeľom firmy EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa sme sa dohodli, že
v obci budú umiestnené tri nádoby na zber oleja a kuchynského odpadu so 7-dňovým cyklom
vývozu, čo by nám malo stačiť.  V Andrejovke bude umiestnená jedna nádoba. Bolo nám
doporučené začínať s menším množstvom. Od súkromných osôb možno budeme potrebovať
čestné prehlásenie o tom, že likvidáciu kuchynského odpadu si uskutočňujú sami.

Uznesenie  OZ č.  121 a 122 (Kúpne zmluvy  č.  1/2021,  2/2021): Kúpne ceny boli  oboma
kupujúcimi uhradené a materiály na doručenie návrhu zápisu na kataster sú pripravené.

Uznesenie OZ č. 123 (Žiadosť o zriadenie vecného bremena a uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného  bremena):  Žiadosť  sme  postúpili  na  Správu  a  údržbu  ciest  Prešovského
samosprávneho kraja na priame vybavenie, zatiaľ nám neprišla žiadna odozva.

Uznesenie OZ č.  124:  P. starosta oznámil,  že oslovil  znalca,  ktorý nám spracuje znalecký
posudok k verejnej kanalizácii vybudovanej Ing. Šestákom a spol. 

Uznesenie OZ č. 126 (skládka hnoja pri „Koščulnom“): Predsedovi družstva AGROK Orlov,
družstvo bola zaslaná Žiadosť o odstránenie skládky maštaľného hnoja a vápenného hnojiva
s tým, že po telefonickom rozhovore nám bolo prisľúbené, že ak to trochu vyschne, vyvezú
hnoj preč. Starosta ďalej dodal, že ak skládku neodstránia, zašleme im výzvu alebo budeme
žiadať o písomnú reakciu.
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Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informáciu  starostu  obce  o  plnení  uznesení
z predchádzajúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  konaného  dňa
24. marca 2021 – uznesenie OZ č. 129. 

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

K bodu 5.

K rokovaniu ohľadne poruchy technologickej linky, čistenie odpadových vôd – ČOV ORLOV
sa  p.  Plavčan  opýtal,  či  by  oprava  čističky  nemohla  ísť  cez  nejaké  fondy.  P. starosta
zareagoval,  že  na  PSK  taká  výzva  nie  je,  väčšinou  majú  výzvy  na  kultúrne  veci.
Ing. Drobňáková  do  toho  vstúpila  s  otázkou,  či  nie  je  možné  požiadať  o  investíciu  na
havarijný  stav,  nakoľko  naša  čistička  je  v  havarijnom  stave.  Hlavná  kontrolórka  obce
zareagovala, že keďže máme peniaze na rezervnom fonde odporúčili by nám použiť peniaze
z rezervného fondu. 

Keďže  cieľom odkladu  tohto  bodu  rokovania  bolo,  aby sa  daná  problematika  prejednala
za účasti všetkých poslancov, obecné zastupiteľstvo uznesením OZ č. 130 odložilo rokovanie
ohľadne  poruchy technologickej  linky čistenia  odpadových  vôd  –  ČOV Orlov  na  ďalšie
najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

K bodu 6. 

K oprave cesty v Andrejovke, parc. registra „C“ KN č. 877/3 boli poslancom predložené dve
cenové ponuky. Poslanci uprednostnili cenovú ponuku firmy Prefa Orlov, s.r.o., no nakoľko
predložená cenová ponuka bola nejednoznačná,  požiadali  starostu obce,  aby vyzval  firmu
Prefa Orlov, s.r.o. na upresnenie ceny za hotové dielo nielen predpoklad.

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní: 

žiada starostu  obce  vyzvať  firmu  Prefa  Orlov,  s.r.o.  na  upresnenie  predloženej  cenovej
ponuky na opravu cesty v Andrejovke, parc. registra „C“ KN č. 877/3.

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

K bodu 7.

Správa o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné obdobie roka 2019
bola poslancom odoslaná s pozvánkou. Kontrolórka obce uviedla, že pre nás je dôležitý záver,
kedy audítor ako zodpovedná osoba prehlasuje, že vedenie účtovníctva v obci je v poriadku.
Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  po  prerokovaní berie  na  vedomie Správu  o overení
individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné obdobie roka 2019  – uznesenie OZ
č.     132.
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Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Ing. Anna Drobňáková, p. Marián Fuchs, p. Ján
Plavčan) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 8.

Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súlad výročnej správy s KUZ za účtovné
obdobie roka 2019 v obci ORLOV bola poslancom obecného zastupiteľstva taktiež odoslaná
pred  zasadnutím.  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  berie  na  vedomie  Správu  o overení
konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KUZ za účtovné obdobie roka
2019 v obci ORLOV –   uznesenie OZ č. 133.

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

K bodu 9.

V bode „Rôzne“ predniesol starosta obce obecnému zastupiteľstvu žiadosť TJ Orpann ZZ
Orlov o dotáciu vo výške 500 € na činnosť združenia v roku 2021. Pridelené financie budú
použité na zaplatenie členských poplatkov pre SFZ, ISSF a MAS „Horný Šariš“, vyplatenie
faktúr SFZ, nákup pohonných hmôt na kosenie a bežnú údržbu futbalového ihriska. Žiadosť
o dotáciu obecné zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo uznesením OZ č. 134.

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

Riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov – PhDr. Bibiána Matisková oznámila prítomným poslancom zámer
starostu obce Čirč zriadiť v Čirči základnú školu. Za účelom tejto problematiky bolo zvolané
na Obecnom úrade v Orlove stretnutie s kompetentými osobami. Pani riaditeľka oboznámila
poslancov s danými záležitosťami a týmto aj  navrhla prítomným porozmýšľať o tom, ako
udržať mladých ľudí v obci, nakoľko pri našom počte obyvateľov to bude postupom času
problém.

K bodu 10.

Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.

K bodu 13.

Na 14. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov boli prijaté uznesenia od č.
127 do č. 134.

K bodu 14.

Po vyčerpaní  všetkých bodov programu,  starosta  obce – JUDr.  Peter  Timočko poďakoval
všetkým prítomným za účasť a 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov
ukončil.
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Prílohy

– Pozvánka
– Prezenčná listina
– ČOV ORLOV – porucha technologickej linky, čistenie odpadových vôd
– Správa o overení individuálnej účtovnej závierky obce Orlov za účtovné obdobie roka

2019 
– Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KUZ

za účtovné obdobie roka 2019 v obci ORLOV 
– Cenová ponuka  na opravu cesty v Andrejovke
– Žiadosť o dotáciu TJ Orpann ZZ Orlov 

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

V Orlove, dňa 10.05.2021.      

       JUDr. Peter Timočko, v. r.
                            starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                             

Overovatelia: Marián Fuchs                                                           

Zuzana Žiláková                                                            
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