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Z á p i s n i c a 

zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 1. októbra 2021 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 1. októbra 2021 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

Prítomní: starosta obce: JUDr. Peter Timočko 
7 poslanci: Miroslav  Dopirák,  Miroslav  Drobňák,  Marián  Fuchs,  

Ing. Anna Drobňáková, Zuzana Žiláková, Ján Plavčan,  
Michal Šujeta

hlavná kontrolórka: Mária Tomková
zapisovateľka: Andrea Timočková
hostia: PhDr. Bibiána Matisková, Jozef Mišenko, Peter 

Tarasovič, PaeDr. PhDr. Milan Buk 

Program: 1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Schválenie programu 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Analýza podkladov pre prípravu VZN o miestnych  daniach a miestnom 
       poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
       Orlov a časti Andrejovka na rok 2022
6.    Rôzne
7.    Diskusia
8.    Návrh uznesení
9.    Záver 

K bodu 1.

Rokovanie  16.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  otvoril  a viedol
starosta obce – JUDr. Peter Timočko. V úvode privítal prítomných a skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé uznášať sa. 

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.  144 schvaľuje  program 16.  riadneho  zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Orlov.

Hlasovanie: za – 5 (p.  Miroslav Dopirák,  p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Ján
Plavčan, p. Zuzana Žiláková) 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:
Miroslav Drobňák, Ján Plavčan, Zuzana Žiláková.

Hlasovanie: za – 5 (p.  Miroslav Dopirák,  p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Ján
Plavčan, p. Zuzana Žiláková) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Za overovateľov zápisnice zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí
poslanci Marián Fuchs a Miroslav Dopirák.

Hlasovanie: za – 5 (p.  Miroslav Dopirák,  p. Miroslav Drobňák, p. Marián Fuchs, p. Ján
Plavčan, 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. 145.

Prichádza poslankyňa Ing. Anna Drobňáková

K bodu 4.

Pri  kontrole  plnenia  uznesení  p.  starosta  jednotlivo  zrekapituloval  prijaté  uznesenia
z 15. riadneho zasadnutia a oznámil nasledovné:

Z  Environmentálneho  fondu  nám  bolo  doručené  Oznámenie  o  nezaradení  žiadosti
o poskytnutie  podpory  formou  dotácie  do  zoznamu  žiadostí  na  rok  2021  na  projekt:
„Rekonštrukcia strojno – technologickej časti ČOV“.

Od  Pôdohospodárskej  platobnej  agentúry  sme  obdržali  Rozhodnutie  o  schválení  žiadosti
o nenávratný finančný príspevok vo výške 20.262,00 EUR na Detské ihrisko pri ZŠ.

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov  berie  na  vedomie informáciu starostu  obce  o plnení
uznesení  z  predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov konaného
dňa 24. júna 2021– uznesenie OZ č. 146.

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

Prichádza poslanec Michal Šujeta
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K bodu 5.

V rámci tohto bodu bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený Prehľad hospodárenia
na úseku nakladania s komunálnym odpadom za roky 2014 – 2021, ktorý tvorí prílohu tejto
zápisnice. P. starosta uviedol, že poplatok za odpad bude potrebné zvýšiť, nakoľko stále málo
separujeme. Všetky náklady na odpad má znášať ten,  kto odpad produkuje,  obec nemôže
doplácať na odpad z podielových daní. Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila, že ak by sme
si vedeli  ustrážiť  veľkoobjemové  kontajnery  na  zbernom  dvore,  nemuseli  by  sme  nejak
razantne  zvyšovať  odpad.  P.  starosta  povedal,  že  má  návrh,  ktorý  konzultoval
aj s kontrolórkou obce, t. j. vyčleniť do rozpočtu budúceho roku mzdové prostriedky na dozor
nad zberným dvorom s tým, že tam bude brána, otváracie hodiny a v čase otváracích hodín
bude  táto  osoba  dozerať  na  poriadok  a  usmerňovať  občanov  pri  separovaní  jednotlivého
odpadu. 

Po skončení otváracích hodín sa brána bude zamykať. Keď tam príde niekto mimo otváracích
hodín, zistíme si to z kamerového systému a následne môžeme začať priestupkové konanie,
no musíme o tomto zámere občanov informovať postupne, teda že od určitého dátumu bude
na zbernom dvore prebiehať takýto režim,  a to  formou oznamu na webovej  stránke obce
a opakovaným  hlásením  v  miestnom  rozhlase.  V  tejto  súvislosti  p.  starosta  navrhol
poslancom, aby porozmýšľali  o osobe,  ktorá by bola na túto pozíciu vhodná.  Čo sa týka
zvyšovania poplatku za odpad, resp. poskytnutie úľav pre dôchodcov a tých, ktorí sa v obci
dlhodobo nezdržiavajú p. starosta navrhol poslancom, aby si do ďalšieho zasadnutia prezreli
aktuálne  všeobecne  záväzné  nariadenie  a  pripravili  návrhy,  ktoré  by  doň  chceli
zakomponovať.

Uznesenie OZ č. 147:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadne nakladania s komunálnym odpadom v obci Orlov s tým,
že  poslanci  obecného  zastupiteľstva  doložia  do  ďalšieho  zasadnutia  návrhy  pre  prípravu
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka na rok 2022

Hlasovanie:  za  –  7  (p.  Miroslav  Dopirák,  p.  Miroslav  Drobňák,  Ing.  Anna Drobňáková,
p. Marián Fuchs, p. Ján Plavčan, p. Michal Šujeta, p. Zuzana Žiláková) proti – 0, zdržal sa
– 0, nehlasoval – 0

K bodu 6. 

„Rôzne“

PaeDr. PhDr. Milan Buk, riaditeľ SOCIO FAMILY, n. o.  oboznámil prítomných s aktuálnou
situáciou  ohľadne  zriadenia  zariadenia  pre  seniorov  a  denného  stacionára  v  obci  Orlov.
Obecnému  zastupiteľstvu  navrhol  dve  alternatívy,  pričom  prvou  by  bola  rekonštrukcia
a dobudovanie ďalšieho poschodia na budove polyfunkčného objektu s kapacitou 35 klientov
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a  druhou  alternatívou  by  bola  výstavba  novej  budovy  na  lúke  s  kapacitou  40  klientov.
Do konca novembra 2021 budeme mať od PaeDr. PhDr. Milana Buka jednoznačné stanovisko
k danej problematike. 

Starosta obce:

1.  Predniesol  obecnému  zastupiteľstvu  tri  žiadosti  o  odkúpenie  pozemku  pri  telocvični
ZŠ s MŠ Orlov  (parc.  reg.  "C"  KN č.  233/1).  Rokovanie  k  tomuto  bodu  bolo  predčasne
ukončené, pričom nedošlo k dohode poslancov.

odchádzajú poslanci: Ing. Anna Drobňáková, Zuzana Žiláková a Miroslav Drobňák

2. Navrhol v rámci „Mesiaca úcty k starším“ pre dôchodcov darčekové poukážky v hodnote
10 EUR na nákup v potravinách FRESH v našej obci, nakoľko vzhľadom na nepriaznivú
epidemiologickú situáciu nebude ani tento rok pripravované každoročné podujatie pre našich
dôchodcov a ostali nám peniaze z akcií,  ktoré sa nekonali.  Tento návrh poslanci podporili
a bez pripomienok schválili.

Uznesenie OZ č. 149

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
použitie finančných prostriedkov v rámci RP 637 002 peňažné prostriedky,  ktoré neboli
využité pre neuskutočnené akcie: 

Deň ľudových tradícií: 640,- EUR, 

Deň matiek: 220,- EUR, 

Deň rodiny: 500,-EUR, 

použiť spolu s rozpočtovanými finančnými prostriedkami na 

Deň úcty k starším: 1.220,- EUR 

/spolu 2.580,- EUR/ na zakúpenie poukážok v hodnote 10,- EUR/ dôchodca, pre dôchodcov
obce Orlov a časti Andrejovka

Hlasovanie: za – 4 (p. Miroslav Dopirák, p. Marián Fuchs, p. Ján Plavčan, p. Michal Šujeta)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

3. Predniesol žiadosť o odvodnenie hornej časti nového cintorína, v ktorej žiadatelia uvádzajú,
že z dôvodu vysokej hladiny podzemných vôd a málo priepustného podložia v hornej časti
nového cintorína sú hrobové miesta neustále zatopené vodou do výšky minimálne 1,5 metra
a viac. 
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Uznesenie OZ č. 150:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
zámer odvodniť hornú časť nového miestneho cintorína 

Hlasovanie: za – 4 (p. Miroslav Dopirák, p. Marián Fuchs, p. Ján Plavčan, p. Michal Šujeta)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

4. Kúpna zmluva na odkúpenie stavby "Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov" bola
prekonzultovaná s Ing. Šestákom, no teraz ju potrebujeme schváliť. Z našej strany bude ešte
potrebné zaplatiť súdneho znalca, porealizačné zameranie a náklady na zápis.

Uznesenie OZ č. 151:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. kúpu stavby – Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov (o celkovej dĺžke cca

123  m,  s tromi  šachtami),  nezapísanej  na  liste  vlastníctva,  nachádzajúcej  sa
v katastrálnom území  Orlov,  postavenej  pod  cestnou  komunikáciou  vo  vlastníctve
Prešovského  samosprávneho  kraja,  nachádzajúcou  sa  na  parcele  registra  „C“  KN
č. 2934

2. kúpnu cenu predmetnej stavby vo výške 5.850 EUR
3. Kúpnu zmluvu č. 3/2021, uzatvorenú medzi obcou Orlov a Ing. Michalom Šestákom,

ktorou obec Orlov odkupuje stavbu Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov
4. použitie  prostriedkov rezervného fondu vo výške 5.850 EUR na úhradu kúpnej

ceny

B) Poveruje
starostu obce podpisom Kúpnej zmluvy č. 3/2021

Hlasovanie: za – 4 (p. Miroslav Dopirák, p. Marián Fuchs, p. Ján Plavčan, p. Michal Šujeta)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Poslanec Fuchs upozornil,  že na autobusovej zastávke v centre obce je potrebné vymeniť
prasknutý lexan. Taktiež sa opýtal, či sú nájom za pohostinstvo v Andrejovke, ako aj nájomné
od firmy TRUCKSTAV, s.r.o. uhradené, na čo p. starosta zareagoval, že nájomné uhradené
nie je.

Peter  Tarasovič  –  konateľ  spoločnosti  Pe3x,  s.r.o.  predniesol  žiadosť  o  povolenie
zorganizovania kultúrneho podujatia na obecnom ihrisku v termíne 02.07.2022, ktoré bude
trvať približne v čase od 15.00 h – 4.00 h.  Zároveň požiadal o povolenie použiť obecný
pozemok pred telocvičňou ZŠ s MŠ Orlov na parkovanie áut hostí, ktorí by prišli na dané
podujatie. Túto aktivitu poslanci bez pripomienok schválili.
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Uznesenie OZ č. 148:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
zorganizovanie kultúrneho podujatia na futbalovom ihrisku v termíne 02.07.2022

B) Povoľuje
použiť obecný pozemok pred telocvičňou ZŠ s MŠ Orlov na parkovanie áut hostí, ktorí sa
zúčastnia kultúrneho podujatia

Hlasovanie: za – 4 (p. Miroslav Dopirák, p. Marián Fuchs, p. Ján Plavčan, p. Michal Šujeta)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Oprava formálnej chyby k uzneseniu č. 138 zo dňa 24. júna 2021 (Záverečný účet Obce Orlov
za rok 2020):

Uznesenie OZ č. 152 (Oprava formálnej chyby)

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje

1. prebytok  rozpočtu v  sume  16.600,30  EUR zistený  podľa  ustanovenia  §  10  ods.
3 písm. a) a b) Z. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  použiť na
tvorbu rezervného fondu

2. zostatok  finančných  operácií v  sume  1.380,61  EUR  podľa  § 15  ods.  1  písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  použiť  na  tvorbu
rezervného fondu

Hlasovanie: za – 4 (p. Miroslav Dopirák, p. Marián Fuchs, p. Ján Plavčan, p. Michal Šujeta)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 7.
Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.

K bodu 8.
Na 16.  riadnom zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  boli  prijaté  uznesenia  od
č. 144 do č. 152.

K bodu 9.
Po vyčerpaní  všetkých bodov programu,  starosta  obce – JUDr.  Peter  Timočko poďakoval
všetkým prítomným za účasť a 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov
ukončil.
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Prílohy

– Pozvánka
– Prezenčná listina
– VZN obce Orlov č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka
– Žiadosť o odkúpenie pozemkov
– Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Orlov
– Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
– Prehľad hospodárenia na úseku nakladania s komunálnym odpadom za roky 2014 –

2021
– Žiadosť o povolenie zorganizovania podujatia
– Žiadosť o odvodnenie hornej časti nového cintorína
– Kúpna zmluva
– Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
– Oznámenie o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie do zoznamu

žiadostí na rok 2021

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

V Orlove, dňa 04.10.2021.      

                                                               
        JUDr. Peter Timočko, v. r.

                             starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                             

Overovatelia: Marián Fuchs                                                           

Miroslav Dopirák                                                            
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