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Z á p i s n i c a 

zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, volebného obdobia 
2018 – 2022, konaného dňa 9. decembra 2021 v zasadačke Obecného úradu
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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov



Z á p i s n i c a

zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov,
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 9. decembra 2021 v zasadačke Obecného úradu
                                                                                                                                                                       

Prítomní: starosta obce: JUDr. Peter Timočko 
4 poslanci: Miroslav  Dopirák,  Marián  Fuchs,  Zuzana  Žiláková,  

Mária Helemčínová
hlavná kontrolórka: Mária Tomková
ekonómka obce: Renáta Knapíková
zapisovateľka: Andrea Timočková

Program: 1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Zloženie sľubu poslancov
3.    Schválenie programu 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
5.    Kontrola plnenia uznesení
6.    Návrh VZN OBCE ORLOV č. 1/2021 o miestnych  daniach a miestnom 
       poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
       Orlov a časti Andrejovka na rok 2022
7.    Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024
8.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na I. polrok 2022 
9.    Rôzne
10.  Diskusia
11.  Návrh uznesení
12.  Záver 

K bodu 1.

Rokovanie  17.  riadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  otvoril  a  viedol
starosta obce – JUDr. Peter Timočko. V úvode privítal prítomných a informoval o zániku
mandátu poslancov Ing. Anny Drobňákovej a Miroslava Drobňáka. Následne skonštatoval,
že po zložení sľubu náhradníčky Márie Helemčínovej bude obecné zastupiteľstvo spôsobilé
uznášať sa.

K bodu 2.

V tomto  bode  zložila  Mária  Helemčínová  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  obecného
zastupiteľstva, ktorý potvrdila svojim podpisom. Po zložení sľubu si p. Helemčínová prevzala
z  rúk  starostu  obce  osvedčenie.  Marek  Knapik  ako  druhý  náhradník  sa  na  zasadnutie
nedostavil.
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Uznesenie OZ č. 153:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
informáciu  starostu  obce  o  zániku  mandátu  poslanca  Miroslava  Drobňáka dňom
26.10.2021  a poslankyne  Ing. Anny Drobňákovej dňom  25.11.2021 v súlade s § 25 ods.
2 písm.  c) zákona  č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov
písomným oznámením doručeným obecnému úradu

B) Vyhlasuje
v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 – 2022  nastúpenie náhradníka:
Mária  Helemčínová,  bytom 065 43 Orlov 79 za  poslanca  Obecného zastupiteľstva  obce
Orlov

C) Konštatuje,  že
1. náhradník Mária Helemčínová, bytom 065 43 Orlov 79, zložila zákonom predpísaný

sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. náhradník Mária Helemčínová, bytom 065 43 Orlov 79, prevzala z rúk starostu obce

osvedčenie  obecného  zastupiteľstva  o  tom,  že  sa  stala  dňa  09.12.2021  poslancom
Obecného zastupiteľstva obce Orlov

3. Marek  Knapik  ako  druhý  náhradník  sa  napriek  doručenej  pozvánke  zasadnutia
nezúčastnil  a  k  prijatiu  mandátu  poslanca  obecného  zastupiteľstva  sa  relevantne
nevyjadril

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

K bodu 3.

Starosta  obce  predniesol  prítomným  návrh  programu  rokovania,  ktorý  bol  poslancom
doručený  spolu  s  pozvánkou.  K návrhu programu neboli  predložené  žiadne  pozmeňujúce
či doplňujúce návrhy.

Obecné  zastupiteľstvo  uznesením  OZ  č.  154 schvaľuje  program 17.  riadneho  zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Orlov.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

K bodu 4.

Podľa predloženého návrhu pracovala návrhová komisia na rokovaní v nasledovnom zložení:
Marián Fuchs, Mária Helemčínová a Miroslav Dopirák.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 
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Za overovateľov zápisnice zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli navrhnutí
poslanci Zuzana Žiláková a Mária Helemčínová.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) 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. 155.

K bodu 5.

Pri  kontrole  plnenia  uznesení  p.  starosta  jednotlivo  zrekapituloval  prijaté  uznesenia
zo 16. riadneho zasadnutia a zdôraznil, že uznesenie č. 149 sme nemohli plniť, nakoľko sme
na predošlom zasadnutí v schválenom uznesení nešpecifikovali vek dôchodcov, ktorí dostanú
darčekové poukážky. Z tohto dôvodu bude potrebné uznesenie č. 149 zrušiť a prijať nové
s presnou špecifikáciou. 

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Orlov berie  na vedomie  informáciu starostu  obce  o plnení
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného
dňa 1. októbra 2021 – uznesenie č. 156.

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

Uznesenie č. 157:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. ceninu v hodnote 10 EUR pre občanov obce Orlov, s trvalým pobytom v obci Orlov,

ktorí dovŕšia k 31.12.2021 vek 60 rokov a viac; cenina bude mať formu poukážky;
poukážka musí  obsahovať  meno,  priezvisko,  dátum narodenia,  bydlisko a  dátum
platnosti (do 24.12.2021)

2. doručenie týchto cenín prostredníctvom zamestnancov obce

B) Ruší
uznesenie obecného zastupiteľstva č. 149 zo dňa 1. októbra 2021

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

K bodu 6.

V tomto bode p. starosta uviedol, že k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov
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a časti Andrejovka na rok 2022 (ďalej aj „VZN“) sme nedostali od poslancov žiadne návrhy
pre prípravu nového VZN, teda v návrhu VZN, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke
obce dňa 23.11.2021 je uvedená sadzba poplatku za komunálny odpad za osobu a kalendárny
deň 0,0658 €.  Poslanci  sa  vyjadrili,  že  poplatok za komunálny odpad je  potrebné zvýšiť,
avšak  navrhnutá  suma  je  podľa  ich  názoru  vysoká.  Po  krátkej  diskusii  sa  obecné
zastupiteľstvo zhodlo na sume 0,0548 € za osobu a kalendárny deň. V tejto súvislosti hlavná
kontrolórka taktiež poukázala na opravu VZN pri ročnej sadzbe dane zo stavieb (stavby na
bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu),  a to na sumu 0,10 €
(doteraz 0,07 €) za každý aj začatý m² zastavanej plochy.

Uznesenie OZ č. 158:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 1/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov
a časti Andrejovka v znení predložených zmien

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

K bodu 7. 

Návrh  rozpočtu  na  roky  2022  –  2024  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce  dňa
23.11.2021.  Na  úvod  tohto  bodu  predniesla  hlavná  kontrolórka  prítomným  Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. Následne
ekonómka obce – p. Renáta Knapíková vysvetlila a objasnila prítomným jednotlivé položky
v rozpočte. 

Uznesenie č. 159:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024

B) Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2022 v znení predloženého návrhu

C) Berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2023 – 2024

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

Odchádza ekonómka obce – p. Renáta Knapíková
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K bodu 8.

Hlavná kontrolórka obce predniesla prítomným Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Orlov na I. polrok 2022 a oboznámila ich o výsledku kontrol realizovaných v II. polroku
2021. Plán kontrolnej činnosti je zverejnený na stránke obce a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Plánované kontroly v I. polroku 2022:
1. Kontrola  inventarizácie  obce  k  31.12.2021  a  dodržiavanie  platnej  legislatívy

a vnútorných predpisov k vykonávaniu inventarizácie.
2. Kontrola evidencie hrobových miest, uzavretie nájomných zmlúv a výber nájomného,

účtovanie nájomného a pohľadávok z uzavretých zmlúv. 
3. Kontrola pohľadávok na miestnych daniach a poplatkov v zmysle zákona 582/2004

Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch, uplatňovanie zákona 563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uznesenie č. 160:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na I. polrok 2022

B) Berie na vedomie
informácie o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce v II. polroku 2021

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav
Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0 

K bodu 9.

„Rôzne“

Starosta obce:

Oznámil  prítomným,  že  z Environmentálneho  fondu  nám  bolo  doručené  Oznámenie
o poskytnutí  podpory  formou  dotácie  na  rok  2021  na  projekt  „Zvyšovanie  energetickej
hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov“ vo výške 31.104, 00 EUR.

Predniesol nasledovné žiadosti:

1. Žiadosť EUROBAU - JM spol. s r.o. o preplatenie nákladov na zhotovenie prístupovej
cesty a  kanalizácie.  Uznesením č.  161 obecné  zastupiteľstvo  nevyhovuje  žiadosti
EUROBAU - JM spol. s r.o.  o preplatenie nákladov na zhotovenie prístupovej cesty
a kanalizácie, parc. reg. „C“ KN č. 1021/13. Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková,
p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0,
nehlasoval – 0
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2. Žiadosť  p.  Tomáša  Jaržembovského,  bytom  065  45  Plavnica  247  o  odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Orlov, a to pozemku, parc.  reg. „C“ KN č. 22/3
o výmere  115  m².  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  zámer  odpredať  obecný
pozemok, parcela reg. „C“ KN č. 22/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 115 m², žiadateľovi Tomášovi Jaržembovskému, bytom 065 45 Plavnica 247
za podmienok hodných osobitného zreteľa – uznesenie č. 162. Hlasovanie: za – 4
(p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. Miroslav Dopirák)
proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

ZÁMER PREVODU

majetku Obce Orlov PREDAJOM

Obec Orlov, v zastúpení JUDr. Petrom Timočkom, v súlade s § 9a, odsek 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 162
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 09.12.2021
týmto

o z n a m u j e

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek
8, písm. e) –  prípad hodný osobitného zreteľa,  a to pozemku parc. reg. „C“ KN č. 22/3,
druh pozemku: zastavaná plocha  a  nádvorie  o výmere 115 m² v podiele  1/1 žiadateľovi:
Tomáš Jaržembovský, bytom 065 45 Plavnica 247 za cenu navrhnutú žiadateľom, t. j. 12€/m²
(1380 €).

Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: uvedený pozemok sa nachádza pred
pozemkom žiadateľa a  slúži  ako jediná možná prístupová cesta  k pozemku a rodinnému
domu (súp. č. 132) žiadateľa;  obec s uvedeným pozemkom nemá vlastný zámer, nakoľko
pozemok je vzhľadom na umiestnenie pre obec nevyužiteľný.

3. Žiadosť p. Jána Hnata o predaj obecného pozemku, parc. reg. „E“ KN č. 238 („C“ KN
750/1). 

Uznesenie č. 163:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie 
žiadosť o odpredaj obecného pozemku, parc. reg. „E“ KN č. 238 („C“ KN 750/1),
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m²

B) Odkladá
túto žiadosť na ďalšie najbližšie zasadnutie s  tým, že sa vykoná osobná obhliadka
pozemku

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p.
Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0
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4. Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie dotácie na rok 2022 vo výške
500 EUR na prevádzkové náklady zariadenia Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, ktoré
navštevuje aj prijímateľ sociálnych služieb z Andrejovky.

Uznesenie č. 164:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

A) Berie na vedomie 
žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o poskytnutie dotácie na rok 2022 v sume 
500 EUR na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Anny v  
Starej Ľubovni

B) Odkladá
túto žiadosť na ďalšie najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p.
Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

5. Žiadosť ZŠ s MŠ Orlov o príspevok na Mikulášsky balíček.

Uznesenie č. 165:

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje dotáciu v sume 118 EUR na Mikulášske balíčky pre žiakov ZŠ a deti MŠ 
v Orlove

Hlasovanie: za – 4 (p. Zuzana Žiláková, p. Mária Helemčínová, p. Marián Fuchs, p. 
Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

Uznesením č. 166 obecné zastupiteľstvo obce Orlov  schválilo  použitie rezervného fondu
vo výške 21.816,84 EUR, ktoré budú použité na úhradu nevyhnutných prác nezahrnutých do
rozpočtu obce na rok 2021, vyvolané realizáciou projektu - „Rekonštrukcia elektroinštalácie
kultúrny dom a obecný úrad“ podľa predloženej a prejednanej cenovej ponuky firmy Tomáš
Dinis, Kamenica 119.

Hlasovanie:  za  –  4  (p.  Zuzana  Žiláková,  p.  Mária  Helemčínová,  p.  Marián  Fuchs,  p.
Miroslav Dopirák) proti – 0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 0

K bodu 10.
Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v jednotlivých bodoch rokovania.

K bodu 11.
Na  17.  riadnom  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  obce  Orlov  boli  prijaté  uznesenia
od č. 153 do č. 166.

8



K bodu 12.
Po vyčerpaní  všetkých bodov programu,  starosta  obce – JUDr.  Peter  Timočko poďakoval
všetkým prítomným za účasť a 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov
ukončil.

Prílohy

– Pozvánka
– Prezenčná listina
– Prehľad hospodárenia na úseku nakladania s komunálnym odpadom za roky 2014 –

2021
– Návrh VZN OBCE ORLOV č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka
na rok 2022

– Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 –
2024

– Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024
– Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na I. polrok 2022
– Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
– Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Orlov (Tomáš Jaržembovský)
– Žiadosť o predaj pozemku (Jan Hnat)
– Žiadosť o preplatenie nákladov na zhotovenie prístupovej cesty a kanalizácie, parc.

reg. „C“ KN č. 1021/13
– Žiadosť o príspevok na Mikulášsky balíček
– Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 (Gréckokatolícka charita Prešov)

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

V Orlove, dňa 13.12.2021 

                                                               
        JUDr. Peter Timočko, v. r.

                             starosta obce

Zapisovateľka: Andrea Timočková                                                             

Overovatelia: Zuzana Žiláková                                                           

Mária Helemčínová                                                            
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