
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 10.08.2017 

 

 

 

 

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   

 

 

 

16. augusta 2017 (streda) o 18.00 hodine 

 

 
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku. 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Spolufinancovanie na projekte – Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu. 

6.   Diskusia 

7.   Návrh na uznesenie    

8.   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  

V y š n ý    O r l í k, konaného dňa 16.08.2017 (streda) o 18.00 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 16.08.2017 

 

 

 

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.   Spolufinancovanie na projekte – Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu. 

6.   Diskusia 

7.   Návrh na uznesenie    

8.   Záver 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 180/08/2017 zo dňa 16.08.2017                              
k bodu č. 2 programu – Schválenie program rokovania OZ  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

KONŠTATUJE:  
Počet prítomných: 4  

Ospravedlnená: RNDr. Iveta Lastivková 

 

SCHVAĽUJE:  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 181/08/2017 zo dňa 16.08.2017 
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

URČUJE:  
Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Mikula Jozef  

 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 182/08/2017 zo dňa 16.08.2017 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

VOLÍ:  

Návrhovú komisiu v zložení: Jaroslav Bolišinga, Jozef Mikula 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 183/08/2017 zo dňa 16.08.2017 
k bodu č. 5 programu – Spolufinancovanie na projekte – Rekonštrukcia garáže na hasičskú 

zbrojnicu. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SVHVAĽUJE:  
Spolufinancovanie na projekte „Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu“ vo výške 

najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov obce.  

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 184/08/2017 zo dňa 16.08.2017 

k bodu č. 6 programu – Diskusia  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a)  Informáciu o úprave pieskoviska a studne na dvore ZŠ a MŠ 

b)  Informáciu o prácach na projekte „Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu“ 

c)  Informáciu o čerpaní dotácie pre DHZ 

d)  Informáciu o výstavbe hrobky na cintoríne 

e)  Informáciu o stave prác na rekonštrukcii cintorína z I. svetovej vojny 

f)  Informáciu o uskutočnenom XVII. ročníku volejbalového turnaja o putovný pohár starostu 

    obce  

g) Informáciu  s preberania agendy MŠ novou riaditeľkou Mgr. Máriou Burcákovou 

 

Overovatelia:  

 

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

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

     Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                             starosta obce 



Z á p i s n i c a 

zo 21. zasadnutia (mimoriadne) Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 

16.08.2017 v zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin 

 

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

 

Neprítomní:           RNDR. Iveta Lastivková  - ospravedlnená 

 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Spolufinancovanie na projekte – Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu. 

6.   Diskusia 

7.   Návrh na uznesenie    

8.   Záver 

 

 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie mimoriadneho zasadnutia 

     Rokovanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Ján Džupin. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Konštatoval, 

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

je uznášaniaschopné.  

 

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu mimoriadneho rokovania OZ   

     Starosta obce prítomným predložil program mimoriadneho rokovania OZ. Vzhľadom 

k tomu, že k predloženému programu mimoriadneho 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. 180/08/2017 zo dňa 16.08.2017                               
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu mimoriadneho rokovania OZ  

 

 

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Starosta obce určil za: 

Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 181/08/2017 zo dňa 16.08.2017  
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, Mikula 

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

o tomto návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 182/08/2017 zo dňa 16.08.2017  
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

 

K bodu č. 5 – Spolufinancovanie na projekte – Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu. 

 

     Mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané z dôvodu toho, že k uvedenému projektu je 

potrebné vyjadrenie poslancov OZ k spolufinancovaniu vo výške minimálne 5 % celkových 

výdavkov z vlastných prostriedkov obce na rekonštrukciu garáže na hasičskú zbrojnicu. 

Poslanci jednoznačne zaujali kladné stanovisko a súhlasili so spoluúčasťou obce 

k spolufinancovaniu uvedeného projektu.  

   

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 183/08/2017 zo dňa 16.08.2017 
k bodu č. 5 programu – Spolufinancovanie na projekte – Rekonštrukcia garáže na hasičskú 

zbrojnicu. 
 
 

K bodu č. 6 –  Diskusia 

 

     V diskusii vystúpil starosta obce, ktorí prítomných informoval, čo sa udialo v obci od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

     Projektová dokumentácia  na rekonštrukcii garáže na hasičskú zbrojnicu je komplet 

urobená, a táto bude dňa 21.08.2017 spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu  odoslaná na ministerstvo vnútra SR k schváleniu. 

     V areáli ZŠ a MŠ bola prevedená oprava pieskoviska a výmena skruži na studni. Práce 

vykonával Peter Klim z obce Vyšný Orlík. 

     Z poskytnutej dotácie DZH vo výške 3 000 Eur bola zakúpená výstroj a výzbroj v hodnote  

1 327 Eur, bola vykonaná oprava motorových striekačiek v sume 1 500 Eur a 180 eur bolo 

použitých na zaplatenie školení jednotlivých členov DHZ.   

     V mesiaci júl 2017 firma Fiľarský zo Stropkova na miestnom cintoríne vystavila bezplatne 

hrobku pre potreby obce. 

     Koncom mesiaca Júl 2017 boli ukončené práce na rekonštrukcii cintorína z I. svetovej 

vojny. Je potrebné ešte dokončiť oplechovanie náhrobných krížov. Po týchto prácach bude 

potrebné dohodnúť termín vykonania slávnostného odovzdania a vysvätenia tohto cintorína.  

     Priebeh XVII. ročníka volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce  bol 

zhodnotený ako úspešný. Na turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev. Víťazom sa stalo družstvo 

Babraci zo Svidníka, na druhom mieste skončilo družstvo Nižného Orlíka, na treťom mieste 

sa umiestnilo družstvo z našej obce, na štvrtom mieste skončilo družstvo Bahniči zo Svidníka 

a na piatom mieste sa umiestnilo družstvo z Vyšnej Jedľovej.   

     Starosta informoval poslancov o prebratí agendy MŠ novou riaditeľkou Mgr. Máriou 

Burcákovou, ktorá nastúpila do pracovného pomeru k 25.07.2017. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 184/08/2017 zo dňa 16.08.2017 

k bodu č. 6 programu – Diskusia. 

  



K bodu č. 7 – Záver 

 

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 16. augusta 2017 

 

 

Zapísal: Ján Miškovský  

 

 

Overovatelia:  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                                   starosta obce 
 


