
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 16.06.2017 

 

 

 

 

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   zasadnutie  

Obecného zastupiteľstva na deň   

 

 

 

29. júna 2017 (štvrtok) 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.   Správa kronikárky o vedení kroniky 

6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

8.   Schválenie individuálne ročnej správy obce za rok 2016 a záverečného účtu obce za rok  

      2016. 

9.   VZN č. 2 – 2017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období 

      krízovej situácie na území obce Vyšný Orlík 

10. Prejednanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Vyšný Orlík 2016 –  

      2020   

11. Prejednanie zámeru o schválenie zmluvy: Poskytnutie NFP  - projekt zriadenia  

      komunitného centra v obci Vyšný Orlík. 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie    

15. 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 29.06.2017 (štvrtok) 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 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, 

konaného dňa 29.06.2017 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo tento program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Správa kronikárky o vedení kroniky 

6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

8.   Schválenie individuálne ročnej správy obce za rok 2016 a záverečného účtu obce za rok  

      2016. 

9.   VZN č. 2 – 2017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období 

      krízovej situácie na území obce Vyšný Orlík 

10. Prejednanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Vyšný Orlík 2016 –  

      2020   

11. Prejednanie zámeru o schválenie zmluvy: Poskytnutie NFP  - projekt zriadenia  

      komunitného centra v obci Vyšný Orlík. 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie    

15. Záver 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 168/06/2017 zo dňa 29.06.2017                              
k bodu č. 2 programu – Schválenie program rokovania OZ  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

KONŠTATUJE:  
Počet prítomných: 5  

 

SCHVAĽUJE:  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík 

 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 169/06/2017 zo dňa 29.06.2017 
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

URČUJE:  
Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovateľov zápisnice: Bolišinga Jaroslav, Mikula Jozef  

 

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 170/06/2017 zo dňa 29.06.2017 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

VOLÍ:  

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

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 171/06/2017 zo dňa 29.06.2017 
k bodu č. 5 programu – Správa kronikárky o vedení kroniky 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SVHVAĽUJE:  
Správu kronikárky Bc. Milany Gibovej o vedení kroniky obce za rok 2016  

 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 172/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 6 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení  

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  
1. Informáciu starostu obce o plnení jednotlivých uznesení obecného zastupiteľstva  



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 173/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 7 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 

2016  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 s odporúčaním 

schváliť záverečný účet obce. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 174/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 8 programu – Schválenie individuálne ročnej správy obce za rok 2016 

a záverečného účtu obce za rok 2016. 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

A) Individuálnu ročnú správu obce za rok 2016 

B) Záverečný účet obce za rok 2016 

 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 175/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 9 programu - VZN č. 2 – 2017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou 

obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Vyšný Orlík 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

VZN č. 2 – 2017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej 

situácie na území obce Vyšný Orlík 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 176/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 10 programu – Prejednanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb 

obce Vyšný Orlík 2016 - 2020   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vyšný Orlík 2016 - 2020   

 

Za: 5  

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 177/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 11 programu - Prejednanie zámeru o schválenie zmluvy: Poskytnutie NFP  - projekt 

zriadenia komunitného centra v obci Vyšný Orlík. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

Prejednanie zámeru o schválenie zmluvy: Poskytnutie NFP  - projekt zriadenia komunitného 

centra v obci Vyšný Orlík. 

 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 178/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 12 programu - Rôzne 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu o došlej pošte 

- zaprotokolovanú sťažnosť na učiteľku MŠ 

b) Schválenie dotácie VÚC vo výške 1000 Eur na fitnescentrum. 

c) Informáciu o stave opravy kolkovej dráhy 

d) Správu o zámene pozemkov medzi obcou a SSC 

e) Správu o stave projektovej dokumentácie – hasičská zbrojnica 

f) Informáciu o konaní volieb do VÚC  

g) Informáciu o výkone II. etapy rekonštrukcie vojenského cintorína z I. sv. vojny 

h) Informáciu o stave riešenia škôd, spôsobených potokom Riečka dňa 25.06.2017    

i) Informáciu o uskutočnenom zájazde žiakov ZŠ, MŠ a ich rodinných príslušníkov 

j) Informáciu o ocenení pozemkov vo vlastníctve obce 

k) Informáciu o spôsobe vykonávania exekúcie Ján BRASO, Medzilaborce.  

 

 

ODPORÚČA: 

a) Starostovi obce prekonzultovať s pracovníkmi pozemkového odboru vo Svidníku ceny 

pozemkov v obci Vyšný Orlík, ktoré by boli podkladom pri spracovávaní dodatku k VZN 

o predaji pozemkov vo vlastníctve obce.  

b) Starostovi obce zabezpečiť v mesiaci august 2017 športový deň pre deti našej obce 

 

 

SCHVAĽUJE:  

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 

b) Použitie rezervného fondu na spolufinancovanie projektov 



c) Možnosť čerpania úveru na spolufinancovanie projektov 

d) Brigádu dňa 08.07.2017 – kosenie cintorína 

e) Zájazd občanov obce do Sárospataku (Maďarská republika) dňa 22.07.2017 

f) Uhradiť finančné náklady spojené s prepravou na zájazd z účtu obce 

g) Čiastku  v sume 600 Eur na zabezpečenie XVII. ročníka volejbalového turnaja, konaného  

    dňa 05.08.2017   

h) Mimoriadnu odmenu pre p. Miškovský Ján v sume 700 Eur  

 

NESCHVAĽUJE:  

a) Žiadosť o vysporiadanie obecného majetku na Prešovský  samosprávny kraj  

 

 

POVERUJE: 

a) Hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti 

na II. polrok 2017 

b) RNDr. Ivetu Lastivkovú prešetrením sťažnosti na učiteľku MŠ s podaním správy starostovi  

 

  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 179/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 13 programu – Diskusia 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu odchode gréckokatolíckeho duchovného Mgr. Františka Sochoviča na inú 

farnosť  

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

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

   

 

 

     Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                             starosta obce 
 



Z á p i s n i c a 

zo 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 29.06.2017 v 

zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin 

 

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

                               RNDr. Iveta Lastivková   

 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba členov návrhovej komisie 

5.   Správa kronikárky o vedení kroniky 

6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

8.   Schválenie individuálnej ročnej správy obce za rok 2016 a záverečného účtu obce za rok  

      2016. 

9.   VZN č. 2 – 2017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období 

      krízovej situácie na území obce Vyšný Orlík 

10. Prejednanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Vyšný Orlík 2016 –  

      2020   

11. Prejednanie zámeru o schválenie zmluvy: Poskytnutie NFP  - projekt zriadenia  

      komunitného centra v obci Vyšný Orlík. 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie    

15. 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. Konštatoval, že na zasadnutí 

sú prítomní všetci poslanci, tzn. že Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku je 

uznášaniaschopné.  

 

 

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. 168/06/2017 zo dňa 29.06.2017                               
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: Jaroslav Bolišinga, Jozef Mikula 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 169/06/2017 zo dňa 29.06.2017  
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

 

K bodu č. 4 – Voľba členov návrhovej komisie 

     Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Anna Džupinová, RNDr. 

Iveta Lastivková. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani 

pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 170/06/2017 zo dňa 29.06.2017  
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

 

 

K bodu č. 5 – Správa kronikárky o vedení kroniky 

 

     Kronikárky obce Bc. Milana Gibová prítomným predniesla správu o vedení kroniky obce 

za rok 2016. Prítomným prečítala celý obsah, ktorý zaznamenala.   

   

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 171/06/2017 zo dňa 29.06.2017 
k bodu č. 5 programu – Správa kronikárky o vedení kroniky. 
 
 
 

K bodu č. 6 –  Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

 

     Starosta obce informoval poslancov o plnení jednotlivých uznesení, ktoré boli doposiaľ  

prijaté. Tieto uznesenia boli splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 172/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 6 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení. 

 

  

 

K bodu č. 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

     Hlavný kontrolór obce Ing. Andrej Miškiv-Pavlík predniesol poslancom obecného 

zastupiteľstva stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016, ktorý odporučil schváliť, čo 

poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie.  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 173/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 7 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 

2016.  

 



K bodu č. 8 – Schválenie individuálnej ročnej správy obce za rok 2016 a záverečného účtu 

obce za rok 2016. 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili Individuálnu ročnú správu obce za 

rok 2016 ako aj záverečný účet obce za rok 2016.  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 174/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 8 programu – Schválenie individuálnej ročnej správy obce za rok 2016 

a záverečného účtu obce za rok 2016.  

 

 

 

K bodu č. 9 – VZN č. 2-2017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva 

v období krízovej situácie na území obce Vyšný  Orlík. 

 

     Starosta obce informoval poslancov, že k zverejnenému návrhu VZN č. 2-2017 neboli 

v zákonom stanovenej lehote podané žiadne návrhy. Dal hlasovať. VZN č. 2-2017 

o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území 

obce Vyšný Orlík bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 175/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 9 programu – VZN č. 2-2017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou 

obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Vyšný Orlík  

 

 

 

K bodu č. 10 – Prejednanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Vyšný 

Orlík 2016 – 2020. 

 

     Starosta obce informoval poslancov, že Ing. Filom z Giraltoviec bol spracovaný komunitný 

plán sociálnych služieb obce Vyšný Orlík na roky 2016 – 2020. Zo strany poslancov obecného 

zastupiteľstva neboli k uvedenému komunitnému plánu podané žiadne výhrady ani 

pripomienky. Poslanci komunitný plán sociálnych služieb obce jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 176/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 10 programu – Prejednanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb 

obce Vyšný Orlík 2016 – 2020.  

 

 

 

K bodu č. 11 – Prejednanie zámeru a schválenie zmluvy: Poskytnutie NFP – projekt 

komunitného centra v obci Vyšný Orlík. 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali a schválili zámer zmluvy o poskytnutie NFP – 

projekt zriadenia komunitného centra v obci Vyšný Orlík (bývala budova zdravotného 

strediska). 

   

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 177/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 11 programu – Prejednanie zámeru a schválenie zmluvy: Poskytnutie NFP – projekt 

komunitného centra v obci Vyšný Orlík. 



K bodu č. 12 – Rôzne 

 

Starosta obce podal poslancom obecného zastupiteľstva informácie: 

-  o došlej pošte 

-  o zaprotokolovanej  sťažnosti na učiteľku MŠ – Kosťová Kvetoslava 

-  o schválenie dotácie VÚC vo výške 1000 Eur na fitnescentrum. 

-  o stave opravy kolkovej dráhy 

-  o zámene pozemkov medzi obcou a SSC 

-  o stave projektovej dokumentácie – hasičská zbrojnica 

-  o konaní volieb do VÚC dňa 04.11.2017 

-  o výkone II. etapy rekonštrukcie vojenského cintorína z I. sv. vojny 

-  o stave riešenia škôd, spôsobených potokom Riečka dňa 25.06.2017    

-  o uskutočnenom zájazde žiakov ZŠ, MŠ a ich rodinných príslušníkov 

-  o ocenení pozemkov vo vlastníctve obce 

-  o spôsobe vykonávania exekúcie Ján BRASO, Medzilaborce.  

 

Poslanci odporučili starostovi: 

-  prekonzultovať s pracovníkmi pozemkového odboru vo Svidníku ceny pozemkov v obci 

Vyšný Orlík, ktoré by boli podkladom pri spracovávaní dodatku k VZN o predaji pozemkov 

vo vlastníctve obce.  

-  zabezpečiť v mesiaci august 2017 športový deň pre deti našej obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí schválili:  

-  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 

-  použitie rezervného fondu na spolufinancovanie projektov a kapitálové výdaje obce 

-  možnosť čerpania úveru na spolufinancovanie projektov 

-  termín brigády dňa 08.07.2017 – kosenie cintorína 

-  zájazd občanov obce do Sárospataku (Maďarská republika) dňa 22.07.2017 

-  uhradiť finančné náklady spojené s prepravou na zájazd z účtu obce 

-  čiastku  v sume 600 Eur na zabezpečenie XVII. ročníka volejbalového turnaja, konaného  

    dňa 05.08.2017   

-  mimoriadnu odmenu pre p. Miškovský Ján v sume 700 Eur za aktívnu prácu pri  

   vybavovaní projektov pre našu obec     

 

Na zasadnutí bola prerokovanáa aj žiadosť PSK o vysporiadaní obecného majetku na 

Prešovský  samosprávny kraj, za 1 euro. Jedna sa o pozemok pod cestou III. triedy od 

križovatky od stredu obce smerom na Kečkovce v intraviláne obce. Poslanci po vzájomnej 

diskusii uvedenú žiadosť neschválili.     

 

Poslanci obecného zastupiteľstva poverili: 

-  hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na  

   II. polrok 2017 

- RNDr. Ivetu Lastivkovú prešetrením sťažnosti na učiteľku MŠ s podaním správy starostovi  

  obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 178/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 12 programu - Rôzne 

 

 

 



K bodu č. 13 –  Diskusia 

 

Bolišinga Jaroslav  - prítomných informoval o tom, že v mesiaci Júl 2017 končí svoju 

pastoračnú činnosť gréckokatolícky duchovný Mgr. František Sochovič a odchádza na farnosť 

do Vyšného Mirošove. Na našu farnosť nastúpi Mgr. Fečko. Poslanci za zhodli na tom, že je 

potrebné zakúpiť odchádzajúcemu Mgr. Františkovi Sochovičovi upomienkový darček. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 179/06/2017 zo dňa 29.06.2017 

k bodu č. 13 programu – Diskusia 

 

 

 

K bodu č. 14 –  Návrh na uznesenie 

 

Ing. Anna Džupinová 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. 

 

 

  

K bodu č.15 – Záver 

 

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil. 

 

 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 29. júna 2017 

 

 

 

Zapísal: Ján Miškovský      

 

 

Overovatelia:  

 

Jaroslav Bolišinga               ........................................ 

Jozef Mikula                       .........................................   

 

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                                   starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


