
O B E C   V Y Š N Ý   O R L Í K  

Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14 

  

          Vo Vyšnom Orlíku, dňa 22.10.2015 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A  
 

 
     Starosta obce Vyšný Orlík Mgr. Ján Džupin  v zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 

369/1990 Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov    z v o l á v a 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň   

 

30. októbra 2015 (piatok) o 17.00 hodine 

 
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku. 

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Úprava rozpočtu obce na rok 2015  

5.   Prejednanie nájomnej zmluvy č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR   

6.   Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)      

7.   Rôzne  

 - došla pošta 

 - mandátna zmluvy s PO servis, s.r.o. Bardejov 

            - úlohy na ďalšie obdobie   

8.   Diskusia 

9.   Návrh na uznesenie    

10. Záver  

 

 

 

        Mgr. Ján Džupin 

      starosta obce   

 

 

 

 

 

 



P R E Z E N Č N Á    L I S T I N A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý    O r l í k , konaného 

dňa 30.10.2015 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

 

 

1. Mgr. Ján DŽUPIN      ...................................... 

 

2. Jaroslav  BOLIŠINGA     ...................................... 

 

3. Ing. Anna  DŽUPINOVÁ     ...................................... 

 

4. Jozef  MIKULA       ...................................... 

 

5. Ján  MIŠKOVSKÝ      ...................................... 

 

6. RNDr. Iveta  PALKOVÁ     ...................................... 

 

7. Ing. Andrej Miškiv-Pavlík                                            .......................................     

              kontrolór     

 

 

 

 

Hostia: 

 

.............................................................       ...................................... 

............................................................    ...................................... 

.............................................................   ...................................... 

.............................................................   ...................................... 

.............................................................   ...................................... 

.............................................................   ...................................... 

.............................................................   ...................................... 

.............................................................   ...................................... 

.............................................................   ...................................... 

 

 

MIŠKOVSKÝ Ján, zapisovateľ                    ...................................... 
 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 30.10.2015 v 

zasadačke obecného úradu. 

 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin 

 

Poslanci OZ:         Jaroslav Bolišinga, Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula,  

                              Ján Miškovský, RNDr. Iveta Palková  

 

Ostatní prítomní:    Mgr. Vjačeslav Štefanišin - zástupca ZŠ- Nižný Mirošov 

 

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Úprava rozpočtu obce na rok 2015  

5.   Prejednanie nájomnej zmluvy č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR   

6.   Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)      

7.   Rôzne  

 - došla pošta 

 - mandátna zmluvy s PO servis, s.r.o. Bardejov 

            - úlohy na ďalšie obdobie   

8.   Diskusia 

9.   Návrh na uznesenie    

10. Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

     Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján 

Džupin. Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Ospravedlnil 

kontrolóra obce. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci piati poslanci, tzn. že Obecné 

zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku je uznášaniaschopné. Nakoľko rokovania zasadnutia sa 

zúčastnil aj hosť Mgr. Vjačeslav Štefanišin - zástupca ZŠ- Nižný Mirošov a hlavný kontrolór 

zaslal písomné stanovisko k 1. úprave rozpočtu obce na rok 2015, navrhol zmenu programu.  

 

 

Pozmenený program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie pozmeneného programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Správa o chovaní sa žiakov v ZŠ Nižný Mirošov- obyvateľov tunajšej obce 

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k 1.úprave rozpočtu obce na rok 2015 

7.   Úprava rozpočtu obce na rok 2015  

8.   Prejednanie nájomnej zmluvy č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR   

9.   Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)      



10.   Rôzne  

 - došla pošta 

 - mandátna zmluvy s PO servis, s.r.o. Bardejov 

            - úlohy na ďalšie obdobie   

11.   Diskusia 

12.   Návrh na uznesenie    

13.   Záver 

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu rokovania OZ   

     Starosta obce prítomným predložil pozmenený program rokovania OZ. Vzhľadom k tomu, 

že k pozmenenému programu rokovania neboli zo strany prítomných podané žiadne iné 

návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie, dal o tomto pozmenenom programe hlasovať. 

Hlasovanie:   

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 (viď. uznesenie č. 45/10/2015). 

 

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Starosta obce určil za: 

Zapisovateľa: Miškovský Ján 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová a RNDr. Iveta Palková  

(viď. uznesenie  č.46/10/2015). 

 

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie 

     Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Jaroslav Bolišinga a Jozef 

Mikula. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal 

o tomto návrhu hlasovať. 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0  

(viď. uznesenie č. 47/10/2015). 

 

K bodu č. 5 -   Správa o chovaní sa žiakov v ZŠ Nižný Mirošov- obyvateľov tunajšej obce 

     Pán Mgr. Vjačeslav Štefanišin - zástupca ZŠ Nižný Mirošov sa v úvode svojho vystúpenia 

poďakoval starostovi obce a poslancom OZ, že mu umožnili zúčastniť sa jednania a podania 

správy o chovaní sa žiakov v ich ZŠ, ktorí sú obyvateľmi našej obce.  

     Týka sa to žiakov Mária Sivaka a Marka Sivaka. Ich správanie v škole a na verejností je 

nedôstojné. Vulgárne nadávajú  pedagogickým pracovníkom-učiteľom, na hodinách vyrušujú, 

ničia školský majetok a zanedbávajú vyučovací proces. Proste sú nezvládnuteľní. Vo svojom 

vystúpení požiadal starostu a poslancov OZ o spoluprácu so ZŠ, aby boli nápomocní pri 

riešení tohto problému. 

     Pán Mgr. Ján Džupin starosta hneď na to odpovedal, že obec do vyučovacieho procesu 

zasahovať nebude. Môže však na obecnom úrade dojednať stretnutie všetkých 

zainteresovaných, t.j., zástupcu školy, poslancov OZ, ich rodiča a spomínaných žiakov Mária 

a Marka Sivaka. Urobí sa s nimi pohovor ohľadom správania sa na verejností a v ZŠ. Pán 

Štefanišin sa za prístup k riešeniu uvedeného problému  všetkým prítomným poďakoval a 

rokovanie opustil.  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 48/10/2015). 

 

K bodu č. 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k 1.úprave rozpočtu obce na rok 2015 



     Hlavný kontrolór obce sa zo zasadnutia OZ ospravedlnil, avšak k 1. úprave rozpočtu obce 

na rok 2015 odovzdal starostovi písomné stanovisko. Pán starosta Mgr. Ján Džupin prečítal 

prítomným toto písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce (viď. príloha č. 1).  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 49/10/2015). 

 

K bodu č. 7 - Úprava rozpočtu obce na rok 2015 

     Poslancom obecného zastupiteľstva bola s úprava rozpočtu č. 1/ 2015 (viď. príloha č. 2)  

osobne zaslaná aj s pozvánkou na rokovanie OZ. Mali dostatok času sa s úpravou oboznámiť. 

Starosta rozobral pri úprave jednotlivé časti rozpočtu, kde došlo k ich zmene t.j. navýšeniu 

alebo zníženiu jednotlivých položiek. Zo strany poslancov k tejto úprave rozpočtu neboli 

podané žiadne pozmeňujúce návrhy alebo pripomienky. Starosta dal o úprave rozpočtu 

hlasovať: 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 50/10/2015). 

 

K bodu č. 8 – Prejednanie nájomnej zmluvy č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR   

    Starosta informoval prítomných, že mu bola zaslaná Nájomná zmluva č. 23/Np/2015-170 – 

Lesy SR,  na uzatvorenie s odkazom na § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších zmien a predpisov zákona č.18/1996 Z.z. v znení noviel medzi: 

Obcou Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14, 09011 Vyšný Orlík v zastúpení  Janom Džupinom- 

starostom obce na strane jednej ako p r e n a j í m a t e ľ o m  

a  

LESMI Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica, 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Prešov Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov v 

zastúpení Ing. Dušanom Timkom- riaditeľom OZ na strane druhej ako  n á j o m c o m. 

    Predmetom nájmu, upravený nájomnou zmluvou je pozemok vo vlastníctve Obce Vyšný 

Orlík, ktorá sa nachádza v k. ú. Vyšný Orlík, LV 467. Jedna sa o parcelu KN- C č. 929/4, 

zastávané plochy a nádvoria o výmere 1 327 m2, ktorá vznikla GP č. 257/2007 z parcely KN-

E č. 928/2, druh pozemku- orná pôda o výmere 37 621 m2. 

    Prítomným prečítal celé znenie nájomnej zmluvy (viď. príloha č. 3).  

     K uvedenej zmluve prítomní poslanci vyjadrili svoje stanovisko. Pán Miškovský 

prítomných informoval, že navštívil kataster pri OÚ Svidník, kde zistil, že novovytvorená 

parcela KN – C č. 929/4, ktorá mala vzniknúť geometrickým plánom číslo 257/2007  

z parcely KN-E č. 928/2 neexistuje, t.j. nie je zapísaná v katastri. Starosta obce pred 

poslancami sa priamo telefonický informoval u p. Ing. Kolesára – pracovníka Lesy SR OZ 

Prešov o akú parcelu sa to jedná. Ing. Kolesár podal informáciu, že sa to jedná o pozemok, 

ktorý sa nachádza po pravej strane povyše pána Vargu smerom do Riečky. To, že ešte  nie je 

zapísaný v katastri, tak uviedol, že problémy robí SPF, ale do konca roka by to malo byť 

vyriešené. 

     Poslanci na to reagovali tak, že pokiaľ nie je parcela zapísaná v katastri, a ani sa nevie 

presne o ktorú časť pozemku sa jedná, je potrebné, aby Ing. Kolesár zaslal hore spomínaný 

geometrický plán na tunajší OcÚ. Poslanci by mohli presne porovnať o ktorú časť pozemku 

sa to jedná a zaujať k uvedenej veci konkrétne stanovisko. V súčasnej dobe a podľa 

prezentovanej zmluvy nie je možné, aby obec k tejto zmluve pristúpila, resp. prijala kladné 

stanovisko.  

Za: 0                                   Proti: 5 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 51/10/2015). 

 

 



K bodu č. 9 - Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 

2014).  

     Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2014, kde bolo konštatované, že účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo 

finančnú situáciu obce Vyšný Orlík k 31.12.2014, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa 

skončil k uvedenému dátumu sú v súlade so Zákonom o účtovníctve.  

     V správe sa ďalej konštatuje, že neboli zistené významné skutočnosti, ktoré by 

spochybňovali  vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu 

a návratných zdrojov je podľa overenia zhodný so stavom účtovnej závierky. Nebolo zistené 

nedodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania a celková suma dlhu 

návratných zdrojov financovania je pod požadovanou hranicou. Stav záväzkov po lehote 

splatnosti neprekračuje povolenú hranicu k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového 

roka.         

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 52/10/2015). 

 

     Starosta prítomným prečítal správu audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou 

závierkou k 31.12.2014  (dodatok k správe audítora). Účtovná závierka zobrazuje objektívne 

a pravdivo finančnú situáciu obce Vyšný Orlík k 31.12.2014, výsledky jej hospodárenia za 

rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu sú v súlade so Zákonom o účtovníctve.  

     Podľa názoru audítora sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce za rok 

2014 vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou za účtovné 

obdobie za ktoré sa vyhotovila výročná správa.  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 53/10/2015). 

 

     Starosta obce poslancom prečítal list audítora vedeniu spoločnosti (viď. príloha č. 4), kde 

sú identifikované jednotlivé problémy a zároveň aj odporúčania audítora na ich riešenie.  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 54/10/2015). 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva uložili starostovi dodržiavať odporúčania nezávislého 

audítora.   

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 55/10/2015). 

 

K bodu č. 10 -  Rôzne.  
 

     Starosta obce podal poslancom OZ informáciu  k došlým písomnostiam od Ing. Zdeněka 

Oprchala, Márie Gibovej, Okresného súdu Svidník, Krajského súdu Prešov a Okresnej 

prokuratúry Svidník ohľadom parcely č. 421/1 v k. ú. Vyšný Orlík. Taktiež uviedol, že je 

v termíne do 12.11.2015 povinný zaslať celý spis na Okresnú prokuratúru do Svidníka.  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 56/10/2015). 

 

     Starosta prečítal list vo veci umiestňovania volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do NR SR v roku 2016 (viď. 

príloha č. 5). Z tohto listu vyplýva, že je potrebné spracovať VZN k tejto problematike. 

Starosta obce vypracuje návrh VZN  ohľadom umiestňovania volebných plagátov na 



verejných priestranstvách počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do NR SR v roku 

2016.   

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 57/10/2015). 

 

     Starosta poslancov informoval, že dostal list z VSD Košice, kde sa konštatuje, že dňa 

13.11.2015 v čase od 07.30 do 17.00 hod. bude vykonaná odstávka elektrickej energie v celej 

obci z dôvodu rekonštrukcie vysokého napätia. S týmto oznamom boli vyrozumení aj občania 

obce prostredníctvom obecného rozhlasu.  

 

     Starosta obce informoval poslancov, že podpísal mandátnu zmluvu s PO servis, s.r.o. 

Bardejov, kde predmetom tejto zmluvy je záväzok za odplatu dodávateľským spôsobom 

vykonávať činnosť: 

- Pracovnej zdravotnej služby pre práce zamestnancov zaradené do 1. a 2. kategórie 

prác (viď. príloha č. 6).  

  

     Starosta obce informoval poslancov, že podpísal zmluvu s ML – audit s.r.o, kde 

predmetom zmluvy je overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky za rok 2014 

(viď. príloha č. 7). 

 

     Starosta obce oboznámil poslancov so zmluvou o spôsobe a forme minimalizácie škôd 

spôsobených zverou a na zveri v poľovnom revíri Kalinec (viď. príloha č. 8). 

     Poslanci OZ hlasovaním túto zmluvu schválili.  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 58/10/2015). 

 

     Starosta poslancov informoval, že dňa 27.10.2015 boli zverejnené výzvy č. 12, 13 a 14 na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 

2020.  

     OZ tieto hore spomínané výzvy zobralo na vedomie. 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 59/10/2015). 

 

K bodu č. 11 -  Diskusia  

 

     Mgr. Džupin – informoval poslancov, že ho kontaktoval p. Hriž zo Svidníka, o možnosti 

vydania knihy o obci Vyšný Orlík. Taktiež mu predložil na posúdenie rešerš, ktorí by použil 

pri spracovávaní knihy. Cena za spracovanie celého obsahu knihy by bola cca 1000.- Eur. 

Poslanci to zobrali na vedomie s tým, že v súčasnej dobe sa nepočíta s vydávaním knihy. 

     Bola rozobratá aj možnosť nainštalovania kamerového systému v obci. Aj obyvatelia obce 

na zhromaždení vyjadrili súhlasné stanovisko s vybudovaním kamerového systému. Jednalo 

by sa o pokrytie lokalít OcÚ, zdravotné stredisko a škola, futbalové šatne a ihriská, dom 

smútku a centrum obce. 

      

     Starosta predložil návrh ohľadom kopania hrobových miest, ktorý bol odsúhlasený aj na 

zhromaždení obyvateľov obce. Jedná sa o to, aby boli vynechaní z kopania hrobových miest 

tie rodiny, ktoré si od roku 2001 až doposiaľ dali postaviť hrobku na vlastné náklady.   

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 60/10/2015). 

      



     Starosta predložil návrh na, aby bol odpustený jeden krát poplatok za nájom domu smútku 

tým členom Urbárskej spoločnosti ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík, ktorí v roku 

2006 prispeli sumou 60 000 Sk na výstavbu domu smútku. Schválili aj menný zoznam 

občanov, ktorí v roku 2006 boli členmi US ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík.  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 61/10/2015). 

      

     Starosta predložil návrh, aby bol odpustený miestny poplatok za komunálne odpady pre 

ZŤP občanov, na základe predloženej fotokópie preukazu ZŤP. Toto zapracovať do VZN 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 62/10/2015). 

     

    Pán Jozef Mikula -  informoval poslancov, že dňa 11.10.2015 sa uskutočnil turnaj 

v minifutbale na miestnom futbalovom ihrisku. Turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá. Všetkým 

zúčastneným bol odovzdaný diplom, ako aj podané občerstvenie a guľáš. 

      

     Starosta oboznámil poslancov, že od mesiaca júna 2015 doposiaľ bolo zamestnaných na § 

52a a § 54  celkovo 11 občanov obce, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 

Taktiež od 1.12.2015 budú zamestnaní ďalší 5 občania na § 52a. 

      

     Starosta poslancom navrhol, aby k 31.12.2015 bolo zrušené prevádzkovanie obecného 

internetu z dôvodu veľkej poruchovosti (najmä pri prenose dát) ako aj nízkeho záujmu 

občanov obce o tieto služby.  

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 63/10/2015). 

      

     V súčasnosti obecný internet využívajú štyri rodiny. Za predčasné ukončenie zmluvy 

s TCOM Bratislava obec zaplatí pokutu vo výške 148.- Eur. Aj napriek tomu, že zaplatíme 

pokutu, obec bude v nastavujúcom období na tom lepšie,  ako by mala aj naďalej 

prevádzkovať obecný internet ( treba počítať, že sa platia aj poplatky telekomunikačnému 

úradu). Po ukončení činnosti internetu bude potrebné zrušiť routery na OcÚ a zdravotnom 

stredisku. Taktiež bude potrebné urobiť s p. Kočanom nájomnú zmluvu za využívanie 

nebytových priestorov pri prevádzkovaní internetu v našej obci. 

 

     Pán Jaroslav Cuper požiadal obec o prenájom obecného domčeka č. 18 na podnikateľské 

účely v oblasti služieb a obchodu. Prenájom domčeka by bol 1/m2/mesiac, a náklady za 

spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša prevádzkovateľ.         

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 64/10/2015). 

      

     Starosta informoval poslancov o tom, že bola opravená vstupná brána na cintorín, ktorá sa 

bude uzamykať. Poslancom rozdal kľúče od zámky a informoval ich aj o tom, kto ďalší 

z občanov má pridelené kľúče. Zoznam osôb, ktoré majú kľúče bude vyvesený na vstupnej 

bráne. 

 

     p. Miškovský – navrhol, aby boli zakúpené 2 ks krovinorezov, nakoľko doteraz používané 

krovinorezy sú v dezolátnom stave. Pokiaľ dovoľuje finančná situácia obce, bolo by dobré ich 

zakúpiť ešte v tomto roku, nakoľko teraz sú zľavy.     

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 



(viď. uznesenie č. 65/10/2015). 

      

     Pán Miškovský taktiež navrhol, že nakoľko sa blížia vianočné sviatky, bolo by potrebné 

pouvažovať nad kúpou osvetlenia vianočného stromčeka pred budovou obecného úradu. Staré 

osvetlenie je nefunkčné. Poslanci tento návrh jednoznačne podporili. 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 66/10/2015). 

     

     p. Bolišinga – sa dotazoval na zabezpečenie kateringu obecného plesu. Poslanci po 

vzájomnej diskusii sa dohodli na podávanom menu (predjedlo, polievka, hlavné jedlo a ďalšie 

jedlo), poprípade aj výzdoba.  

      

     Mgr. Džupin – požiadal Ing. Džupinovú, aby zistila, čo všetko obnáša organizovanie 

plesu, aby sa nepochybilo voči daňovému úradu. Menovaná to preverí a bude informovať 

starostu. 

      

     p. Bolišinga – sa informoval starostu, kedy plánuje urobiť obecnú zabíjačku. Starosta mu 

odpovedal, že teraz pred plesom isto nie. Po plese začína pôst, tak zabíjačku sa odkladá 

a potom sa vyberie vhodný termín.  

      

     Mgr. Džupin – informoval poslancov, že oslavy Mikuláša sa uskutočnia za prítomnosti 

verejnosti v sále kultúrneho domu. Program zabezpečia učiteľka ZŠ a MŠ. Pán Miškovsky 

zabezpečí odev Mikuláša.  

 

K bodu 12 – Návrh na uznesenie 

 

     Mikula Jozef prečítala návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ. Keďže k prednesenému 

návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy,  starosta obce dal hlasovať o 

prijatí uznesenia, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

    

K bodu 13 – Záver 

 

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.  

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 30. októbra 2015 

 

 

Zapísal: Miškovský Ján 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

_________________________                                        __________________________ 

      Ing. Anna Džupinová                                                           RNDr. Iveta Palková   

 

 



U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,  

konaného dňa 30.10.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenie 

 

 

Uznesenie č. 45/10/2015 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  

 

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku. 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                        Zdržal sa: 0    

       

 

Uznesenie č. 46/10/2015 

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ: 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

overovateľov zápisnice v zložení: RNDr. Iveta Palková, Ing. Anna Džupinová 

zapisovateľa: Ján Miškovský. 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 47/10/2015 

Návrhová a volebná komisia: 

Obecné zastupiteľstvo   v o l í 

 

Návrhovú komisiu  v zložení: Jaroslav Bolišinga, Jozef Mikula 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                        Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 48/10/2015 

Sprava Mgr.Vjačeslava Štefanišina – Správa o chovaní sa žiakov v ZŠ Nižný Mirošov-

obyvateľov tunajšej obce. 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e 

 

a)  správu o chovaní sa žiakov Maria Siváka a Marka Siváka   

 

Obecné zastupiteľstvo   u k l a d a 

 



b)  starostovi, spolu s poslancami OZ, rodičom, spomínanými žiakmi a za účastí zástupcu 

ZŠ Nižný Mirošov urobiť pohovor  ohľadom správania sa na verejností a v ZŠ.  

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 49/10/2015 

Stanovisko hlavného kontrolóra k 1.úprave rozpočtu obce na rok 2015 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k 1. úprave rozpočtu obce Vyšný Orlík na rok 2015 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 50/10/2015 

Úprava rozpočtu obce č.1 na rok 2015 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e 

 

úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2015 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 51/10/2015 

Schválenie nájomnej zmluvy č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR 

 

Obecné zastupiteľstvo  n e s ch v á ľ u j e  

 

nájomnú zmluvu č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR 

 

Za: 0                                                     Proti: 5                                       Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 52/10//2015 

 

Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)    

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e 

 

správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2014 obce Vyšný 

Orlík 

    

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 



Uznesenie č. 53/10//2015 

Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)    

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e 

 

správu audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014 

(dodatok k správe audítora) 

    

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 54/10//2015 

Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)    

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

list audítora vedeniu spoločností  

    

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 55/10//2015 

Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)    

Obecné zastupiteľstvo   u k l a d a  

 

starostovi dodržiavať odporúčania nezávislého audítora 

    

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 56/10//2015 

Oboznámenie sa spisom pani Márie Gibovej a Stanislava Palka    

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  n a  v e d o m i e 

informáciu starostu obce k došlým písomnostiam od Ing. Zdeněka Oprchala, Márie Gibovej, 

Okresného súdu Svidník, Krajského súdu Prešov a Okresnej prokuratúry Svidník ohľadom 

parcely č. 421/1 v k. ú. Vyšný Orlík 

    

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 57/10/2015 

VZN ohľadom umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách 

Obecné zastupiteľstvo   ú k l a d a  

  

starostovi obce vypracovať návrh VZN ohľadom umiestňovania volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane.  

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 58/10/2015 

Zmluva o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri v poľovnom 

revíri Kalinec 

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v á ľ u j e 

  

zmluvu o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri v poľovnom 

revíri Kalinec medzi užívateľom poľovného pozemku v zastúpení: Obec Vyšný Orlík 

a užívateľom poľovného revíru: Poľovnícke združenie Kalinec Vyšný Orlík. 

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie č. 59/10/2015 

Výzvy č. 12, 13 a 14 z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e 

 

informáciu ohľadom výziev č. 12, 13 a 14 na predkladanie projektov z programu rozvoja 

vidieka SR na roky 2014 - 2020  

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

 

  

Uznesenie č. 60/10/2015 

Kopanie hrobových miest 

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v á ľ u j e  

 

vynechať z poradia kopania hrobových miest tie rodiny, ktoré si od roku 2001 až doposiaľ 

dali postaviť hrobku na vlastné náklady.  

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 61/10/2015 

Odpustenie l krát poplatku za nájom domu smútku 

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v á ľ u j e 

a) odpustenie l krát poplatku za nájom domu smútku tým členom Urbárskej spoločnosti 

ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík, ktorí v roku 2006 prispeli sumou 

60 000 Sk na výstavbu domu smútku. 

  

b) menný zoznam občanov, ktorí boli  v roku 2006 boli členmi US ŠČOB, pozemkové 

spoločenstvo Vyšný Orlík. 

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 62/10/2015 

Zrušenie miestneho poplatku za komunálne odpady pre ZŤP občanov  

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v á ľ u j e    

 

a) od roku 2016 zrušenie miestneho poplatku za komunálne odpady pre ZŤP občanov, na 

základe predloženej fotokópie preukazu ZŤP.  

 

u k l a d á  

 

a) zapracovať do VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 63/10/2015 

Zrušenie obecného internetu 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v á ľ u j e  

    

zrušenie prevádzkovania obecného internetu k 31.12.2015 z dôvodu veľkej poruchovosti 

a nízkeho záujmu občanov obce o tieto služby.   

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 64/10/2015 

Prenájom obecného domčeka - súpisné číslo 18 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  

     

od 01.12.2015 prenájom obecného domčeka – súpisné číslo 18 pre p. Jaroslava Cupera, na 

podnikateľské účely v oblasti služieb a obchodu za 1 €/m2/ mesiac. Náklady za spotrebovanú 

elektrickú energiu a vodu znáša nájomca.  

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 65/10/2015 

Nákup krovinorezov  

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    

 

nákup 2 ks krovinorezov do sumy 1800.- Eur.  

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 66/10/2015 

Nákup osvetlenia na vianočnú výzdobu  

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    

 

nákup vianočnej výzdoby do sumy 500.- Eur.  

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0   

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Anna Džupinová  ........................................ 

RNDr. Iveta Palková  .........................................   

 

 

 Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                           starosta obce 


