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Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného dňa 03. decembra 2015 v kancelárii starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete
škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov, na kalendárny rok 2016
5. Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
6. Návrh dodatku VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom
zariadení
7. Návrh dodatku VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
10. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
12. Schválenie rozpočtového opatrenia
13. Schválenie úveru
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Návrh uznesenia
17. Záver

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1.
4. 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 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dostali poslanci písomne.
K programu neboli vznesené pripomienky.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bol program rokovania 4. riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený – uznesenie OZ č. 23.
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Obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete
škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov, na kalendárny rok 2016
5. Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
6. Návrh dodatku VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom
zariadení
7. Návrh dodatku VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
10. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
12. Schválenie rozpočtového opatrenia
13. Schválenie úveru
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Návrh uznesenia
17. Záver
K bodu 2.
Do návrhovej komisie boli určení Bc. Daňková, Mgr. Hardoňová, p. Kopaňák a za
overovateľov zápisnice p. Žiláková a p. Korduliak.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, pričom konštatoval, že uznesenia minulého
zasadania sú splnené. Ďalej informoval, že sa neuskutočnil plánovaný a objednaný orez
stromov a v krátkom čase bude kontaktovať spoločnosť, ktorá mala orez vykonať.
K bodu 4.
V tomto bode poslanci prejednávali návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov, na
kalendárny rok 2016, ktorý bol v predpísanej dobe zverejnený a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN výhrady.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bolo schválené VZN č. 7/2015 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
zriadených na území obce Orlov, na kalendárny rok 2016 v znení predloženého návrhu –
uznesenie OZ č. 24.
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K bodu 5.
V tomto bode poslanci prejednávali návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorý bol v predpísanej dobe zverejnený a tvorí prílohu tejto
zápisnice. Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN žiadne výhrady.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bolo schválené VZN č. 6/2015 o zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v znení predloženého návrhu –
uznesenie OZ č. 25.
K bodu 6.
V tomto bode poslanci prejednávali návrh dodatku VZN o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov
v školskom stravovacom zariadení, ktorý bol v predpísanej dobe zverejnený a tvorí prílohu
tejto zápisnice. Pre prehľadnosť VZN vydaných obcou bude tento dodatok k VZN
zapracovaný riadne v plnom znení VZN a pod novým číslom VZN aj vydané. Poslanci
nemali k predloženému návrhu VZN žiadne výhrady.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňák, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bolo schválené VZN č. 5/2015 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na
čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení v znení predloženého návrhu
– uznesenie OZ č. 26.
K bodu 7.
V tomto bode poslanci prejednávali návrh dodatku VZN o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorý
bol v predpísanej dobe zverejnený a tvorí prílohu tejto zápisnice. Pre prehľadnosť VZN
vydaných obcou bude tento dodatok k VZN zapracovaný riadne v plnom znení VZN a pod
novým číslom VZN aj vydané. K tomuto návrhu vystúpil poslanec Kopaňák s pripomienkou,
že navrhovaný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ najmenej 8,- až 9,- EUR mesačne a navrhovaný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou ŠKD najmenej 6,- EUR sú neprimerane vysoké
a poznamenal, že tak ako aj u väčšiny zákonných zástupcov detí navštevujúcich dané
zariadenia, tak aj v jeho domácnosti navrhované príspevky v značnej miere zaťažia rodinný
rozpočet, keďže aj on sám má 2 deti, ktoré navštevujú ŠKD a 1 dieťa navštevuje MŠ. Na
pripomienku p. Kopaňáka reagovali ostatní poslanci názorom, že obec nemôže suplovať
úlohu rodičov, keďže väčšina rodičov detí navštevujúcich hore menované zariadenia je
zárobkovo činná a v sociálne slabších rodinách obec má možnosť v zmysle navrhovaného
VZN znížiť resp. odpustiť príspevok čo sa týka ŠKD a v prípade MŠ odpustenie príspevku
priamo vyplýva z navrhovaného VZN. V rámci diskusie poslankyňa Daňková predniesla
návrh príspevku na ŠKD vo výške najmenej 5,- EUR a MŠ vo výške najmenej 9,- EUR.
O tomto návrhu dal starosta hlasovať.
Hlasovaním (za 5 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová, p. Žiláková;
proti 0; zdržal sa 1 - p. Kopaňák; nehlasoval 0) bolo schválené VZN č. 4/2015 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovnovzdelávacích zariadeniach v znení pripomienok a návrhov OZ t.j. Čl. II. ods. 1 - výška
príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou, ktorým prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov MŠ je najmenej 9,- EUR mesačne a Čl. II. ods. 1 – na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa určuje výška 5,- EUR mesačne – uznesenie
OZ č. 27.
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K bodu 8.
V tomto bode poslanci prejednávali návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka, ktorý
bol v predpísanej dobe zverejnený a tvorí prílohu tejto zápisnice. V tomto bode znova vystúpil
poslanec Kopaňák, že navrhovaná výška miestneho poplatku za KO 15,- EUR na osobu je
neprimerane vysoká a v značnej miere bude zaťažovať rodinné rozpočty obyvateľov obce. Na
túto pripomienku reagoval starosta obce a upozornil poslancov, že obec by nemala takto
nepriamo dotovať obyvateľov a tým aj pôvodcov KO a DSO a hospodáriť v tejto oblasti
vyrovnane t.j. obec by nemala doplácať na túto službu zabezpečovanú pre občanov. V tomto
bode vystúpil aj hlavný kontrolór, ktorý upozornil na nevyvážené hospodárenie v tejto oblasti
a predniesol fakty z účtovníctva obce, kde je značný nepomer príjmov a výdavkov za danú
službu. Po vystúpení hlavného kontrolóra dal starosta obce hlasovať o návrhu daného VZN,
tak ako bolo predložené.
Hlasovaním (za 3 – p. Korduliak, p. Leščinský, p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 3 – Bc.
Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňák; nehlasoval 0) nebol schválený predložený návrh VZN
č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka.
Po neúspešnom hlasovaní starosta obce vyzval poslancov na predloženie ďalších návrhov.
Poslanec Kopaňak predniesol návrh poplatku za KO vo výške 0,0383 € za osobu a kalendárny
deň (cca 14,02 € ročne) a ostatné dane a poplatky nezmenené, tak ako sú uvedené v návrhu
VZN. O tomto návrhu dal následne starosta obce hlasovať.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková , p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr.
Hardoňová, p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bolo schválené VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Orlov a časti Andrejovka v znení predloženého návrhu poslanca Kopaňáka t.j. IV.
Časť ods. 5 písm. a/ 0,0383 za osobu a kalendárny deň; písm. b/ 14,02 € (nehnuteľnosť/rok
FO, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt a písm. c/ za zamestnanca – sadzba 0,0383 za osobu
a kalendárny deň x 366 x koeficient 0,5 – uznesenie OZ č. 28.
K bodu 9.
V tomto bode hlavný kontrolór predniesol OZ svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na
rok 2016 a roky 2017 – 2018, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce na rok 2016 a roky 2017 – 2018 – uznesenie OZ č. 29.
K bodu 10.
V tomto bode hlavný kontrolór oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2016 a roky
2017 – 2018, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci k predloženému návrhu nemali
žiadne pripomienky a návrhy.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bol rozpočet obce na rozpočtový rok 2016
schválený v znení predloženého návrhu – uznesenie OZ č. 30.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce na roky 2017 – 2018 v znení
predloženého návrhu – uznesenie OZ č. 30.
K bodu 11.
V tomto bode hlavný kontrolór predložil OZ návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2016, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne
pripomienky a návrhy.
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Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková,p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bol Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
schválený – uznesenie OZ č. 31.
K bodu 12.
V tomto bode hlavný kontrolór predložil OZ návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2015, ktorý
tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky
a návrhy.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
schválené v znení predloženého návrhu – uznesenie OZ č. 33.
K bodu 13.
V tomto bode starosta obce v zmysle poverenia OZ predložil poslancom ponuku VÚB, a.s.,
od ktorej sme už jeden investičný úver čerpali, na poskytnutie investičného úveru určeného na
financovanie výstavby samostatnej plynovej kotolne pre MŠ – K2, ktorá tvorí 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. 34 ods. 1.
Poslanci sa podrobne oboznámili s podmienkami predloženej ponuky financovania a so
zreteľom na preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania hlavným
kontrolórom vyslovili súhlas s čerpaním investičného úveru z VÚB, a.s. do výšky 30.000,EUR, s dobou splatnosti na 176 mesiacov (podľa splatnosti termínovaného úveru č.
793/2015/UZ) a úrokovou sadzbou 3 M EURIBOR + Marža 1,8 % p.a. a ďalšími
podmienkami vyplývajúcimi z predloženej ponuky na hore uvádzanú stavebnú akciu.
Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené čerpanie investičného
úveru z VÚB, a.s. do výšky 30.000,- EUR, s dobou splatnosti na 176 mesiacov (podľa
splatnosti termínovaného úveru č. 793/2015/UZ) a úrokovou sadzbou 3 M EURIBOR +
Marža 1,8 % p.a. a ďalšími podmienkami vyplývajúcimi z predloženej ponuky - uznesenie OZ
č. 34 ods. 2 písm. a).
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bolo schválené zabezpečenie úveru
blankozmenkou a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke – uznesenie OZ č. 34 ods. 2
písm. b).
K bodu 14.
V bode „Rôzne“ starosta obce predniesol poslancom Správu nezávislého audítora
Obecnému zastupiteľstvu obce Orlov k účtovnej závierke za rok 2014 a Dodatok správy
audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Z.z. § 23 ods. 5 obecnému zastupiteľstvu obce Orlov za rok 2014, ktoré tvoria prílohu tejto
zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu obce Orlov k účtovnej závierke za rok 2014 a Dodatok správy audítora
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o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23
ods. 5 obecnému zastupiteľstvu obce Orlov za rok 2014 – uznesenie OZ č. 32.
Ďalej v bode „Rôzne“ vystúpil p. Korduliak s návrhom odmien pre zamestnancov ZŠ
s MŠ v Orlove spadajúcich pod originálne kompetencie obce vo výške spolu 700 EUR t.j. 7
zamestnancov x 100,- EUR/zamestnanec. Svoj návrh zdôvodnil tým, že MŠVVaŠ SR v rámci
prenesených kompetencií v mesiaci december zaslalo školám o 100,- EUR na zamestnanca
viac. K prednesenému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky a ďalšie návrhy.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bola schválená odmena v mesiaci december
pre zamestnancov ZŠ s MŠ v Orlove spadajúcich pod originálne kompetencie obce vo výške
spolu 700,- EUR t.j. 100,- EUR na zamestnanca (7 zamestnancov) - uznesenie OZ č. 35.
V bode „Rôzne“ starosta predložil poslancom aktualizovaný návrh sadzobníka
poplatkov vyberaných obcou, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. K predloženému materiálu
neboli poslancami vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bol schválený sadzobník poplatkov vyberaných
obcou Orlov - uznesenie OZ č. 36.
Ďalej starosta obce navrhol mimoriadne odmeny pre poslancov v zmysle platných
zásad o odmeňovaní po 100,- EUR. V diskusii vystúpil p. Korduliak, kde navrhol odmenu
zvýšiť na 150,- EUR (s prihliadnutím výšky odmeny a povinných odvodov z tejto odmeny).
Na reakciu p. Korduliaka starosta navrhol mimoriadne odmeny pre poslancov takto:
p. Žiláková - 250,- za angažovanie sa pri oprave kríža na cintoríne ako aj materiálnotechnické zabezpečenie opravy; p. Korduliak - 250,- EUR - za angažovanie pri rekonštrukcii
TV, Leščinský - 50,- EUR; Bc. Daňková - 150,- EUR; p. Dopiráková - 150,- EUR; Mgr.
Hardoňová - 150,- EUR a p. Kopaňák - 150,- EUR. K posledne prednesenému návrhu starostu
obce poslanci nemali pripomienky a ďalšie návrhy.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr.
Hardoňová, p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) boli schválené mimoriadne
odmeny v zmysle platných zásad o odmeňovaní takto: p. Žiláková - 250,-; p. Korduliak - 250,EUR; Leščinský 50,- EUR; Bc. Daňková - 150,- EUR; p. Dopiráková - 150,- EUR; Mgr.
Hardoňová - 150,- EUR a p. Kopaňák - 150,- EUR - uznesenie OZ č. 37.
Ďalej starosta informoval poslancov o pôsobení DHZ v našej obci, kde zdôraznil aj
dobrú technickú vybavenosť, kde ako štatutár prevzal v mesiaci november od MV SR
„Balíček protipovodňovej pomoci“ v rámci výpožičky. Zdôraznil, že treba oslovovať osobne
ale aj na web stránkach obce resp. v MR ďalších potencionálnych členov DHZ a sám osloví aj
Mareka Kravčáka, ktorý navštevuje požiarnickú školu.
Ďalej starosta informoval poslancov o prebiehajúcom súdnom spore s p. Knapíkom
Petrom z Andrejovky, ktorého predmetom je budova v Andrejovke.
Ďalej starosta obce predniesol poslancom zmenu úradných hodín na OcÚ platných od
01.01.2016.
Ďalej starosta obce informoval o návrhu poplatkov za prenájom telocvične v letnom
období vo výške 6 € / hod. a v zimnom období 10 € / hod.
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Ďalej starosta obce predniesol návrh na ročnú odmenu za r. 2015 pre hlavného
kontrolóra obce vo výške 20 % ročného príjmu za rok 2015 a paušálnu mesačnú odmenu pre
rok 2016 vyplácanú mesačne vo výške 25 % mesačnej mzdy. K prednesenému návrhu
poslanci nemali žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bola schválená ročná odmena pre hlavného
kontrolóra obce za rok 2015 vo výške 20 % ročného príjmu za rok 2015 - uznesenie OZ č. 38
ods. 1.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bola schválená mesačná odmena pre hlavného
kontrolóra obce pre rok 2016 vo výške 25 % mesačnej mzdy vyplácanej mesačne - uznesenie
OZ č. 38 ods. 2.
Ďalej hlavný kontrolór obce predniesol poslancom potrebu opätovného prehodnotenia
platu starostu. Poslanci nevzniesli pripomienky a ani pozmeňujúce návrhy a súhlasia s platom
starostu platného v súčasnosti.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bol schválený a potvrdený doterajší plat
starostu t.j. plat - priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci
rok zverejnená ŠÚ SR x koeficient násobku 1,65 (zákon č. 154/2011 Z.z. § 4, ods. 1) a zvýšenie
platu o 64 % - uznesenie OZ č. 39.
V tomto bode starosta obce predniesol poslancom zámer o vstupe obce Orlov do
novovznikajúceho spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb so sídlom
na Meste Stará Ľubovňa, keďže obec nedisponuje sociálnym pracovníkom znalej tejto
problematiky a vyplýva z čoraz väčšej potreby riešiť sociálnu oblasť starších občanov žijúcich
na území obce Orlov. Poslancom predložil Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného
úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Poslanci sa jednotne zhodli, že takúto službu je
potrebné riešiť v našej obci a súhlasia so vstupom Obce Orlov do spoločného obecného úradu
pre zabezpečenie sociálnych služieb.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bol schválený vstup Obce Orlov do spoločného
obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb so sídlom Mestský úrad v Starej
Ľubovni, Námestie sv. Mikuláša č. 2, 064 01 Stará Ľubovňa - uznesenie OZ č. 40 ods. 1.
Poslanci poverujú starostu obce podpisom zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre
zabezpečenie sociálnych služieb - uznesenie OZ č. 40 ods.2.
Ďalej v bode „Rôzne“ starosta obce predložil žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov
o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 vo výške 331,94 €. Vzhľadom k tomu, že služby
Gréckokatolíckej charity Prešov – Dómu sv. Alžbety v Starej Ľubovni využívajú aj občania
našej obce, poslanci nemali žiadne námietky a všetci finančnou podporou súhlasili.
Hlasovaním (za 6 – Bc. Daňková, p. Dopiráková, p. Kopaňak, p. Korduliak, Mgr. Hardoňová,
p. Žiláková; proti 0; zdržal sa 0; nehlasoval 0) bolo schválené poskytnutie finančnej dotácie
na rok 2016 vo výške 331,94 € pre Gréckokatolícku charitu Prešov - uznesenie OZ č. 41.
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Ďalšie pripomienky a návrhy prednesené v bode „Rôzne“ poslancami:
- Bc. Daňkovou - pripomienka k PSHR, v ktorom sa okrem iného spomína aj zámer
vybudovania kanalizácie v miestnej časti Andrejovka, s ktorým nesúhlasí, keďže časť trasy je
plánovaná cez pozemok patriaci k rodinnému domu č.s. 30
Starosta upozornil Bc. Daňkovú, že k uvedenému PSHR Obce Orlov sa mohla
vyjadriť a pripomienkovať na jednom z predchádzajúcich zasadnutí OZ, kedy sa prejednával
jeho návrh. Odporúčal jej svoju pripomienku predniesť pri jeho prípadnej aktualizácii, keďže
teraz túto akciu považuje za bezpredmetnú, pre jej vysoké vstupné investície.
- p. Kopaňákom – preveriť LED osvetlenie v obci - úspora
- p. Dopirákovou – vstup do obce – priestranstvo okolo pomníka v strede obce – betónový
panel
Starosta oznámil poslancom, že v budúcnosti, podľa finančných možností v obci,
plánuje aj túto časť obce zveľadiť, pričom betónový panel môže slúžiť aj ako informačná
tabuľa obce s mapou.
- p. Korduliakom – hroby cudzích, príp. poplatky za hrobové miesta
V reakcii na túto pripomienku sa poslanci a starosta obce zhodli, že táto tému bude
predmetom jedného z nasledujúcich zasadnutí.
K bodu 15.
Diskusia prebiehala priebežne a je popísaná v bode 14.
K bodu 16.
V zmysle programu, Bc. Lenka Daňková z návrhovej komisie zrekapitulovala
uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia od č.
23 do č. 41 vrátane.
K bodu 17.
Týmto bol program rokovania obecného zastupiteľstva prerokovaný.
JUDr. Peter Timočko, starosta obce – poďakoval prítomným za účasť a 4. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov ukončil.

Prílohy:

- Pozvánka
- Prezenčná listina
- Návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl,
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
zriadených na území obce Orlov, na kalendárny rok 2016
- Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
- Návrh dodatku VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov
v školskom stravovacom zariadení
- Návrh dodatku VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
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- Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 /2017 a
2018
- Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017-2018
- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 - návrh
- Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Orlov
k účtovnej závierke za rok 2014 a Dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23
ods. 5 obecnému zastupiteľstvu obce Orlov za rok 2014
- Rozpočtové opatrenie č. 2 - návrh
- Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –
stanovisko hlavného kontrolóra
- Indikatívna ponuka na poskytnutie investičného úveru - VÚB, a.s.
- Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Orlov - návrh
- Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie
sociálnych služieb
- Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016

_______________________
JUDr. Peter Timočko v. r.
starosta obce

Zapisovateľ: Renáta Knapíková v. r.
Overovatelia: Zuzana Žiláková v. r.
Michal Korduliak v. r.

V Orlove dňa 07. decembra 2015
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