
Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2014 

v zasadačke obecného úradu vo Vyšnom Orlíku 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky 
 
Návrhová komisia: 
Overovatelia zýpisnice:  Jozef Mikula, Ján Miškovský 
 
1.Otvorenie 
 
     Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Ing. Michal 
Džupin, ktorý prívital všetkých prítomných poslancov, kontrolóra obce a zapisovateľku. Vo 
svojom prihovore na úvod sa poďakoval poslancom, ktorí s ním pracovali počas jeho 
volebného obdobia ako aj pracovníkom.  
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
   Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhol p. Ľubomíru 
Baranovu a overovateľov Jozefa Mikulu a Jána Miškovského. 
Poslanci s navrhnutými členmi súhlasili. 
 
3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o      
   zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
  (predseda miestnej volebnej komisie) 
 
      Starosta privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva predsedkyňu miestnej volebnej 
komisie p. Máriu Kaliňakovu, aby podala informáciu o výsledku volieb do orgánov 
samospravy obce, ktoré sa konali 15.11.2014. 
     P. Mária Kaliňaková sa ujala slova a povedala, že celkovy priebeh volieb v obci bol 
bezproblemový a na základe zápisnice podpísanej všetkými členmi miestnej volebnej komisie 
prečítala výsledky volieb. V zozname voličov bolo celkovo zapísaných 325 voličov, počet 
voličov ktorým boli vydane obálky bol 268, počet odovzdaných obálok taktiež 268. Počet 
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 265 
a počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 265. Do volieb 
za starostu obce kandidovali dvaja uchadzači a za poslancov do obecného zastupiteľstva 
kandidovalo 19 poslancov z radov občanov obce. 
 
Vo voľbách do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 5 poslancov s počtom hlasov: 
 
    Iveta Palková RNDr.    nezavislý kandidát          135 hlasov 
    Jozef Mikula                nezavislý kandidát         114 hlasov 
    Ján Miškovský             nezavislý kandidát            93 hlasov 
    Anna Džupinová Ing.   nezavislý kandidát            82 hlasov 
    Jaroslav Bolišinga       nezavislý kandidát            81 hlasov  
 



Vo voľbách bol za starostu obce zvolený. 
 
Mgr. Ján Džupin s počtom        s počtom hlasov  151 
a druhý protikandidát p. Róbert Keselica ziskal      114 hlasov 
 

 
Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa 
volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných hlasov sa stali: 
 
Juraj Cahajla Mgr.      nezavislý kandidát  s počtom hlasov     80 
Irena Čvaňová            nezavislý kandidát   s počtom hlasov     61 
 
Ostatní kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva podľa poštu hlasov: 
 
Milana Givová                         nezavislý kandidát                    55 hlasov 
Martin Štefanišin                     nezavislý kandidát                    54 hlasov 
Anna Štefanišinová                  nezavislý kandidát                     48 hlasov 
Jaroslav Grundza                     nezavislý kandidát                     46 hlasov    
Robert Kravčuk                        nezavislý kandidát                     45 hlasov 
Valentína Migová                    nezavislý kandidát                     41 hlasov   
Michal Čabara                         KSS                                             39 hlasov  
Miriam Nagajdová                  nezavislý kandidát                     39 hlasov   
Andrej Miškiv-Pavlík Ing.         SMER Sociálna demokracia      31 hlasov 
Martina Vyravcová                  nezavislý kandidát                     26 hlasov 
Zuzana Drotárová                    nezavislý kandidát                     17 hlasov 
Lenka Nováková                       nezavislý kandidát                     17 hlasov 
 
Fotokópia zápisnice z volieb do orgánov samosprávy obce Vyšný Orlík je súčasťou zápisnice. 
 
 Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Mária Kaliňaková zároveň odovzdala 
novozvolenému starostovi Mgr. Jánovi Džupinovi Osvedčenie o zvolení za starostu a 
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva Osvedčenia o zvolení za poslanca. 
 
4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenie   
   ustanonovujúceho zasadnutia  novozvoleným starostom 
 
  Novozvolený starosta zložil   Sľub starostu obce, ktorý na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísal. Ing. Michal Džupin predal novozvolenému starostovi insigniu a vedenie 
ustanovujúceho zasadnutia. 
 
 
5.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
   Novozvolený starosta Mgr. Ján Džupin sa ujal funkcie. Prečítal novozvoleným poslancom 
Sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý ho na znak súhlasu podísali. Sľub starostu ako 
aj sľub poslancov je säčasťou zápisnice. 
 



6.Vystúpenie novozvoleného starostu 
 
    Novozvolený starosta Mgr. Ján Džupin predniesol slávnostný prihovor, v ktorej sa v prvom 
rade poďakoval za vykonanú prácu starostovi Ing. Michalovi Džupinovi a poslancom 
obecného zastupiteľstva . Zároveň privítal novozvolených poslancov a poprial im veľa síl v ich 
nastavajúcej práci, ktorá ich čaká v tomto volebnom období. 
 
 
7.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
  Starosta obce prečítal program ktorým  bude pokračovať zasadnutie. Poslanci tento 
program schválili. 
 
8.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude opravnený zvolávať a viesť 
   zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
     Starosta navrhol RNDr. Ivetu Palkovu poslankyňu, ktorá v neprítomnosti starostu, alebo 
odmietnutí starostu zvolať obecné zastupiteľstvo, môže zvolať zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Prítomní poslanci s návrhom súhlasili. 
 
9.Návrh komisii a voľba predsedov 
 
     Starosta navrhol zriadiť pre ďalšie volebné obdobie komisie a ich predsedov po dohode 
s poslancami takto:  
 
 Komisia finančná:                                   predseda   Ing. Anna Džupinová 
 Komisia pre verejný poriadok:               predseda Jaroslav Bolišinga 
 Komisia pre kultúru a školstvo:              predseda RNDr. Iveta Palková 
 Komisia pre telovýchovu a šport:           predseda Jozef Mikula 
  
  Zároveň požiadal  predsedov jednotlivých komisii, aby do ďalšieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva predložili po dvoch členov do jednotlivých komisii z radov občanov. 
 
10.Určenie platu starostu 
 
    Starosta povedal, že dňa 15.08.2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo 
prerokované a určený úväzok starostu na 100% a jeho plat sa bude odvíjať od priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve  x  koeficient 1,49  podľa počtu obyvateľov obce. Plat 
starostu obce  môže  zastupiteľstvo 1-krat ročne upraviť. 
 
11.Diskusia 
 
  V diskusii vystúpil p. Ing. Michal Džupin, ktorý navrhol posilniť komisiu pre verejný poriadok 
poslancom p. Miškovským, nakoľko je to dôležita komisia, ktorá rieši problemy v obci medzi 
občanmi. 
   Starosta hneď reagoval s tým, že on s p. poslancom počíta na zvolenie za zástupcu obce 
a tam bude mať práce dosť. 



 
  V diskusii vystúpila aj p. Anna Štefanišinová, ktorá sa informovala o pripravovanom projekte 
na rekonštrukciu kultúrno správnerj budovy, ktorý bol započatý ešte za jej pôsobenia 
poslankyne obce.  
   Starosta hneď odpovedal, že čo sa týka projektovej dokumentácie ta bola spracovaná,  
žiadosť predložena ako aj zaplatená faktúra za spracovanie projektu a žiadosti vo výške 
6900,00 €, no ma také informácie, že projekt v prvej etape neprešiel, ale v apríli 2015 bude 
ďalšie konanie. Do projektu sa dopracovava aj možnosť využitia solárnych kolektorov na 
ohrev teplej užitkovej vody. 
V ďalšom projekte sa budeme snažiť dopracovať kamerový systém ochrany budov. Ďalej 
povedal, že cestou ďalšieho projektu sa bude snažiť o rekonštrukciu WC-ženy a iné. 
 
 
12.Schválenie uznesenia 
 
    Uznesenie z ustanovujúcého zasadnutia prečítal prítomným poslancom p. Ján Miškovský, 
ktorý poslanci schválili. 
 
13.Záver 
 
   Na záver sa p. starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnuti a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
Zaspísala:Ľubomíra Baranová                       overovatelia zápisnice: 
 
                                                                       Jozef Mikula................................................. 
 
                                                                       Ján Miškovský..............................................     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, 

zo dňa 15.12.2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

3.   Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu predsedov komisií. 

1. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce. 

 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku 

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B.  k o n š t a t u j e,   ž e 

2. novozvolený starosta obce Mgr. Ján Džupin zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

3. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Jaroslav  Bolišinga 

Ing. Anna  Džupinová 

Jozef  Mikula 

Ján Miškovský 

RNDr. Iveta Palková 

 

 

 



Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku 

p o v e r u j e 

poslanca RNDr. PALKOVÚ Ivetu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku 

A.  z r i a ď u j e 

komisie a to:     Finančná komisia      

    Komisia pre verejný poriadok    

    Komisia pre kultúru a školstvo    

    Komisia pre telovýchovu a šport     

B.  v o l í 

a) predsedu Finančnej komisie    Ing. DŽUPINOVÁ Anna   

b) predsedu Komisie pre verejný poriadok   BOLIŠINGA Jaroslav  

c) predsedu Komisie pre kultúru a školstvo   RNDr. PALKOVÁ Iveta 

d) predsedu Komisie pre telovýchovu a šport  MIKULA Jozef  

 

Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku 

u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch  

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške – 100 % 

úväzku (Uznesenie č. 4, 2. Schvaľuje, bod. 2 zo dňa 15.8.2014).  

 

 

 


