
Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.12.2014  

o 16,00hod v zasadačke obecného úradu vo Vyšnom Orlíku 
 
Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
Program: dľa pozvánky 
 
Návrhová komisia:  RNDr. Palková Iveta, Ing. Džupinová Anna 
Overovatelia zápisnice: Bolišinga Jaroslav, Mikula Jozef 
 
1.Zahájenie 
 
      Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva obce, na ktorom privítal 
prítomných poslancov, kontrolóra obce a zapisovateľku a oboznámil ich s programom 
jednania. Poslanci programom schválili. 
 
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  
    Starosta navrhol za členov návrhovej komisie p. RNDr. Ivetu Palkovu, Ing. Annu Džupinovu 
    za overovateľov zápisnice navrhol p .Jaroslava Bolišingu, Jozefa Mikulu 
 
  Poslanci návrh členov komisii schválili. 
 
3.Úprava rozpočtu obce  za rok 2014 
 
     Starosta obce predložil na chválenie poslancom obce úpravu rozpočtu č.2/2014 a podal aj 
podrobnú informáciu o úprave rozpočtu za rok 2014 a to v príjmovej o -24585,42€ 
a výdajovej časti  o -24585,42€ poskytnutých finančných prostriedkoch zo ŠR (111) . Po 
úprave č.2/2014 je rozpočet vyrovnaný (32407,60€) a príjmovej o -610,00€ a výdajovej časti -
610,00 vlastných prostriedkov (41). Po úprave č.2/2014 je rozpočet príjmov 131162,00   
výdavky 130962,00 €. Celkový upravený rozpočet sú Príjmy  163569,60 € a Výdavky 
163369,60 €. Táto úprava rozpočtu č.2/2014 je súčasťou zápisnice.  
   Poslanci schválili úpravu rozpočtu č.2/2014 tak ako bol predložený. 
 
4.Informácia o rozpočte na rok 2015 
 
   Starosta informoval o rozpočte na rok 2015. Rok 2015 obec začne rozpočtovom provizóriu, 
nakoľko v časovej tiesni nebolo možne rozpočet na rok 2015 spracovať. 
   Poslanci schválili rozpočtové provizórium na rok 2015 (čerpanie 1/12) 
 
5.Inventarizácia majetku obce –príkaz starostu obce 
 
     Starosta informoval o prevzatom majetku obce od bývalého starostu Ing. Michala Džupina 
a zároveň dal príkaz na spracovanie inventarizácie k 31.12.2014. Navrhol nové zloženie 
čiastkových inventarizačných komisii OcÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ a vyraďovacej komisie a likvidačnej 
komisie.  
 



 Inventarizačná čiastková komisia OcÚ v zložení:   RNDr. Iveta Palková – predseda 
                                                                                 Jozef Mikula – člen  
                                                                                 Jaroslav Bolišinga – člen      

-2- 
 

Inventarizačná čiastková komisia ZŠ v zložení:  Mgr. Jana Červeňaková –predseda 
                                                                           Milana Gibová – člen 
 
Inventarizačná čiastková komisia MŠ v zložení: Anna Mihaľová –predseda  
                                                                            Kvetoslava Kosťová – člen     
                                                                            Monika Fedoreňková – člen      
 
Inventarizačná čiastková komisia ŠJ v zložení:   Monika Fedoreňková – predseda  
                                                                            Anna Vojtaničová – člen  
                                                                            Kvetoslava Kosťová – člen   
 
Vyraďovacia komisia v zložení:                          Mikula Jozef – predseda 
                                                                            Bolišinga Jaroslav – člen 
                                                                            Miškovský Ján – člen    
                                                                            Ing. Anna Džupinová –člen 
 
Likvidačná komisia v zložení:                            RNDr. Iveta Palková- predseda 
                                                                          Ján Miškovský – člen 
Poslanci schválili zloženie komisii 
 
6.Rôzne 
 
      Starosta informoval prítomných poslancov a kontrolóra obce o nevyčerpanej dovolenke 
bývalého starostu obce Ing. Michala Džupina za rok 2013 a 2014 v počte 32 dní. Na 
preplatenie nevyčerpanej dovolenky (s odôvodnením nevyčerpania) má nárok len za rok 
2014. Pýta sa prečo ale p. Ing. Michal Džupin nepredložil svoju požiadavku starému 
zastupiteľstvu na schválenie. Nové zastupiteľstvo sa k tomu vyjadrí až po oficiálne 
predloženej žiadosti o preplatenie dovolenky Ing. Michalom Džupinom. Zároveň je potrebne 
urobiť splátkový kalendár na vyplatenie odstupného nakoľko obec nemá dostatok finančných 
prostriedkov na jednorazové vyplatenie. Bývalý starosta Ing. Michal Džupin, ktorý bol 
oficiálne pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa  z dôvodu práceneschopnosti 
nedostavil. 
     Poslanci túto ústnu informáciu zobrali na vedomie. 
 
7.Diskusia 
 
      V diskusii sa p. kontrolór Ing. Andrej Miškiv-Pavlík informoval o pokute za nevčasne 
zaslanie výkazu za internet, ktorá už bola zaplatená. Starosta hneď odpovedal, že 
k predmetnej pokute nebudeme  prijímať žiadne stanovisko, nakoľko o tom malo rozhodnúť 
bývalé zastupiteľstvo.  
 
 



8.Schválenie uznesenia 
 
    Uznesenie č.3/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala RNDr. Iveta Palková, 
ktoré poslanci schválili.  
 

 
9.Záver 
 
     Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva sa p. starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
Zapísala: Baranová Ľubomíra                                         overovatelia zápisnice:         
    
                                                                                         Jaroslav Bolišinga.............................. 
 
                                                                                         Jozef Mikula...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 3 /2014 

z  mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík 

konaného dňa 30.12.2014 (utorok) o 16.00 hod. na obecnom úrade 

  

1. Berie na vedomie: 

 

1. Stanovisko kontrolóra obce Ing. Andreja Miškiv-Pavlika k druhej úprave rozpočtu  

      obce na rok 2014 

2. Informáciu o rozpočte na rok 2015 

 

3. Informáciu o prevedení inventarizácie obce k 31.12.2014 

 

4. Informáciu o finančných nákladoch pri predplatení dovoleniek bývalého starostu Ing. 

Michala Džupina  

 

 

2.   Schvaľuje: 

     1.   Program schôdze 

     2.   Zapisovateľa: Baranová Ľubomíra 

     3.   Návrhovú komisiu: RNDr. Iveta Palková, Ing. Anna Džupinová  

4.   Overovateľov zápisnice: Jaroslav Bolišinga, Jozef Mikula 

 

5.   Úpravu rozpočtu obce č. 2/2014 

 

6.   Inventarizačné komisie podľa príkazného listu starostu obce 


