
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 11.04.2017 
 

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  

mimoriadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva na deň   

 
 

 

21. apríla 2017 (piatok) o 17.30 hodine 

 
 

do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku. 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   Prerokovanie PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2015 – 2020 s výhľadom na 10 rokov 

7.   Schválenie predloženia ŽoNFP  na sprostredkovateľský orgán 

8.   Prerokovanie možnosti predaja požiarneho vozidla AVIA  

9.   Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie    

12. Záver 

 

 

 

 
 

 

        Mgr. Ján Džupin 

      starosta obce   

 

 

 

 



P R E Z E N Č N Á    L I S T I N A 

 

z mimoriadneho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Vyšný   Orlík , 

konaného dňa 21.04.2017 (piatok) o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

4. RNDr. Iveta  LASTIVKOVÁ                                        ......................................    

               

5. Jozef  MIKULA       ...................................... 

 

6. Ján  MIŠKOVSKÝ      ...................................... 

 

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

              kontrolór     

 

 

 

 

Hostia: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, 

konaného dňa 21.04.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo tento program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   Prerokovanie PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2015 – 2020 s výhľadom na 10 rokov 

7.   Schválenie predloženia ŽoNFP  na sprostredkovateľský orgán 

8.   Prerokovanie možnosti predaja požiarneho vozidla AVIA  

9.   Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie    

12. Záver 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 159/04/2017 zo dňa 21.04.2017                              
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu mimoriadneho rokovania OZ  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

KONŠTATUJE:  
Počet prítomných: 4  

 

SCHVAĽUJE:  

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 160/04/2017 zo dňa 21.04.2017 
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

URČUJE:  
Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková  

 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 161/04/2017 zo dňa 21.04.2017 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

VOLÍ:  

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 162/04/2017 zo dňa 21.04.2017 
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  
Informáciu starostu obce o kontrole plnenia jednotlivých uznesení obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 163/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 6 programu – Prerokovanie PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2015 – 2020  

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  
1. Spracovaný dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšný 

Orlík na roky 2015 - 2020  

 

 

B. SCHVAĽUJE:  

1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšný Orlík na roky 2015 - 

2020  

 

 

C. ODPORÚČA:   

1. Starostovi obce uvedený dokument PHSR obce Vyšný Orlík  zverejniť na internetovej 

stránke obce 

  

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 



 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 164/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 7 programu – Schválenie predloženia ŽoNFP  na sprostredkovateľský orgán  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

 

1. Predloženie ŽoNFP na sprostredkovateľský orgán: 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Vyšný Orlík 

 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu: 24 490,52 Eur  s DPH 

- Celkové oprávnené výdavky: 489 810,44 Eur  s DPH 

- Všetky neoprávnené výdavky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 

- Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 165/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 8 programu –  Prerokovanie možnosti predaja požiarneho vozidla AVIA 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

a) Informáciu o stave hasičského motorového vozidla AVIA 

b) Informáciu o možnosti a spôsobe predaja hasičského motorového vozidla AVIA  

  

B. SCHVAĽUJE:  

a) Predaj hasičského motorového vozidla (priamym predajom) za sumu minimálne 700.- Eur 

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 166/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 8 programu - Rôzne  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu o došlej pošte  



b) Informáciu o osadení autobusovej zástavky v strede obce   

c) O podaní žiadosti na zvýšenie platu kuchárky a vedúcej ŠJ   

d) Zámer podania žiadosti na kamerový systém v obci – v spolupráci s firmou Rimi Security  

    Bardejov      

e) Informáciu o možnosti získania finančných prostriedkov z programu rozvoja športu na  

    vybudovanie detského ihriska 

f) Informáciu o zamestnaní dvoch pracovníkov  na základe § 54 – Operačný program Ľudské  

    zdroje  

g) Informáciu o začatí druhej etapy opravy cintorína z I. svetovej vojny  

h) Informáciu o natáčaní relácie v našej obci -  Zvony nad krajinou v mesiaci máj 2017  

    a odvysielaná v júni 2017 

i)  Informáciu o vypracovaní energetického auditu KSB  firmou City Energy s.r.o. Košice  

j)  Informáciu o predaji pozemkov obce formou notárskej zápisnice dňa 24.04.2017 

k) Informáciu o zámere výroby a osadenia erbov obce na začiatok a koniec dediny  

l) Informáciu o priebehu výberového konania na miesto riaditeľky MŠ     

 

 

ODPORÚČA: 

a)  Zabezpečiť výrobu a osadenie autobusovej zástavky pri rómskych bytovkách    

b) Úpravu platov kuchárky a vedúcej ŠJ prehodnotiť na najbližšom zasadnutí obecného  

     zastupiteľstva 

c)  Spracovať potrebné podklady k výzve na kamerový systém obce  

d) Starostovi obce vyrozumieť firmy, ktoré budú realizovať výmenu okien a výstavbu altánku 

e) Starostovi obce a jeho zástupcovi vycestovať do Prešova za p. Ing. arch. Gmitterom 

ohľadom  

    zabezpečenia dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej  

    budovy Vyšný Orlík“. 

 

 

SCHVAĽUJE: 

a) Prenájom nebytových priestorov KSB (bývalý sklad CO) pre Michala Karamana za cenu  

    1Eur/m2/mesiac 

b) Výrobu altánku v športovom areáli zabezpečí firma Tomáš Lipnický TOMI, Roztoky 69 na  

    základe cenovej ponuky v sume 1100.- Eur  

c) Výmenu okien na budove bývalého MNV zabezpečí firma Erich Kravčuk, Vaniškovce 60,  

    086 41 Raslavice na základe cenovej ponuky v sume 4977,66.- Eur.  

d) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kamerový systém v obci Vyšný Orlík   

 

 

POVERUJE: 

a) Starostu obce zabezpečiť príspevok o histórii a súčasnosti našej obce, zabezpečiť príspevky  

    do relácie od jednotlivých farárov v obci, príspevok od bývalých členiek folklórneho 

súboru  

    Orličanka a taktiež zabezpečiť aj vyjadrenia najstarších obyvateľov obce 

b) Miškovský Ján zabezpečiť príspevok o histórii a súčasnosti v oblasti športu 

c) Kriško Ivan – zabezpečiť príspevok o histórii a súčasnosti DHZ v obci 

 

 

Za: 4  

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 167/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 9 programu – Diskusia.   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu hlavného kontrolóra obce Ing. Miškiv-Pavlík Andrej o vykonaní kontrol  

    týkajúcich sa vedenia účtovníctva  

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

RNDr. Iveta Lastivková                                                           .........................................   

   

 

 

 

     Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                             starosta obce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Z á p i s n i c a 

 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 21.04.2017                                                                                                                                                                                                                                

v zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin 

 

Poslanci OZ:          Jaroslav Bolišinga, Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, 

                               Ján Miškovský 

 

Neprítomný:          Jozef Mikula - ospravedlnený 

 

Ostatní prítomní:   Ing. Andrej Miškiv-Pavlík – kontrolór obce 

                               

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   VZN č. 1-2017 o určení  miesta  a  času  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  

      dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík 

7.   PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov 

8.   Predaj schválených časti pozemkov v správe obce  

9.   Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie    

12. Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia OZ 

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

Džupin. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolóra obce. 

Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci, tzn. že Obecné zastupiteľstvo vo 

Vyšnom Orlíku je uznášaniaschopné. Pán Mikula Jozef pre nemoc ospravedlnený.  

 

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu rokovania OZ   

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

k predloženému programu rokovania neboli zo strany prítomných podané žiadne iné návrhy 

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

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 159/04/2017 zo dňa 21.04.2017  
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ  

 

 

 



K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Starosta obce určil za: 

Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 160/04/2017 zo dňa 21.04.2017  
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie 

     Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Jaroslav Bolišinga. Keďže zo 

strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal o tomto návrhu 

hlasovať. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 161/04/2017 zo dňa 21.04.2017  
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

 

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

     Starosta obce informoval poslancov o plnení prijatých uznesení. Prijaté uznesenia boli 

splnené, resp. sa priebežne plnia.  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 162/04/2017 zo dňa 21.04.2017 
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

 

 

K bodu č. 6 - Prerokovanie PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2015 – 2020 

 

Starosta obce informoval prítomných, že na roky 2015 – 2020 bol spracovaný dokument – 

program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšný Orlík. Poslanci tento 

dokument jednohlasne schválili a starostovi odporučili uvedený dokument PHSR obce Vyšný 

Orlík zverejniť na internetovej stránke obce.    

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 163/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 6 programu – Prerokovanie PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2015 – 2020  
 
 

K bodu č. 7 – Schválenie predloženia ŽoNFP  na sprostredkovateľský orgán  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predloženie ŽoNFP na sprostredkovateľský orgán. 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Vyšný Orlík 

vo výške maximálneho celkového spolufinancovania projektu: 24 490,52 Eur  s DPH a 

celkové oprávnené výdavky v sume 489 810,44 Eur  s DPH a všetky neoprávnené výdavky, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 164/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 7 programu – Schválenie predloženia ŽoNFP  na sprostredkovateľský orgán  

 

 

 



K bodu č. 8 - Prerokovanie možnosti predaja požiarneho vozidla AVIA  

 

Bola podaná informácia o stave hasičského motorového vozidla AVIA a o možnosti a spôsobe 

predaja tohto hasičského vozidla. Poslanci schválili priamy predaj tohto vozidla za minimálnu 

sumu  700.- Eur. Poslanci poverili starostu obce s výkonom úkonov spojených s predajom 

hasičského motorového vozidla. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 165/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 8 programu –  Prerokovanie možnosti predaja požiarneho vozidla AVIA 

 

 

K bodu č. 9 – Rôzne. 
   

Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva informácie: 

-  o došlej pošte  

-  o osadení autobusovej zástavky v strede obce   

-  o podaní žiadosti na zvýšenie platu kuchárky a vedúcej ŠJ   

-  o zámere podania žiadosti na kamerový systém v obci – v spolupráci s firmou Rimi Security  

    Bardejov  

-  o možnosti získania finančných prostriedkov z programu rozvoja športu na vybudovanie  

   detského ihriska 

-  o zamestnaní dvoch pracovníkov  na základe § 54 – Operačný program Ľudské zdroje  

-  o začatí druhej etapy opravy cintorína z I. svetovej vojny  

-  o natáčaní relácie v našej obci -  Zvony nad krajinou v mesiaci máj 2017 a odvysielaná 

v júni  

   2017 

-  o vypracovaní energetického auditu KSB  firmou City Energy s.r.o. Košice  

-  o predaji pozemkov obce formou notárskej zápisnice dňa 24.04.2017 

-  o zámere výroby a osadenia erbov obce na začiatok a koniec dediny  

-  o priebehu výberového konania na miesto riaditeľky MŠ     

 

Poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú starostovi obce: 

-   zabezpečiť výrobu a osadenie autobusovej zástavky pri rómskych bytovkách    

-   úpravu platov kuchárky a vedúcej ŠJ prehodnotiť na najbližšom zasadnutí obecného  

     zastupiteľstva 

-   spracovať potrebné podklady k výzve na kamerový systém obce  

-   starostovi obce vyrozumieť firmy, ktoré budú realizovať výmenu okien a výstavbu altánku 

-   starostovi obce a jeho zástupcovi vycestovať do Prešova za p. Ing. arch. Gmitterom 

ohľadom  

    zabezpečenia dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej  

    budovy Vyšný Orlík“. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú: 

-  prenájom nebytových priestorov KSB (bývalý sklad CO) pre Michala Karamana za cenu  

   1Eur/m2/mesiac 

-  výrobu altánku v športovom areáli zabezpečí firma Tomáš Lipnický TOMI, Roztoky 69 na  

   základe cenovej ponuky v sume 1100.- Eur  

- výmenu okien na budove bývalého MNV zabezpečí firma Erich Kravčuk, Vaniškovce 60,  

   086 41 Raslavice na základe cenovej ponuky v sume 4977,66.- Eur.  

- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kamerový systém v obci Vyšný Orlík   



 

 

V súvislosti s natáčaním relácie Zvony nad krajinou:  

- starosta obce - zabezpeči príspevok o histórii a súčasnosti našej obce, zabezpeči príspevky  

    do relácie od jednotlivých farárov v obci, príspevok od bývalých členiek folklórneho 

súboru  

    Orličanka a taktiež zabezpeči aj vyjadrenia najstarších obyvateľov obce 

-  Miškovský Ján  - zabezpeči príspevok o histórii a súčasnosti v oblasti športu a futbalu 

- Mikula Jozef – zabezpečí príspevok o histórii volejbalu v obci 

-  Kriško Ivan – zabezpeči príspevok o histórii a súčasnosti DHZ v obci 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 166/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 9 programu - Rôzne  

 

 

K bodu č. 10 – Diskusia 

 

Ing. Miškiv-Pavlík Andrej  - informoval poslancov ohľadom vykonaných kontrol týkajúcich 

sa vedenia účtovníctva.     

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 167/04/2017 zo dňa 21.04.2017 

k bodu č. 10 programu – Diskusia.   

 

 

K bodu č. 11 – Návrh na uznesenie 

 

Jaroslav Bolišinga prečítal 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. 

 

  

K bodu č.12 – Záver 

 

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil. 

 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 21. aprila 2017 

 

 

Zapísal: Ján Miškovský  

 

Overovatelia:  

 

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

RNDr. Iveta Lastivková             .........................................   

 



 

           Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 


