
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 17.09.2017 

 

 

 

 

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   

 

 

 

27. septembra 2017 (streda) 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 členov návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1 obce Vyšný Orlík na rok 2017   

7.   Úprava rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík   

8.   VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  umiestňovanie  volebných  

      plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  pre  voľby do Národnej    

      rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  voľby   do   orgánov  

      samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce Vyšný Orlík. 

9.   VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

10. Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie    

14. 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   O r l í k ,  

konaného dňa 27.09.2017 (streda) 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 27.09.2017 

 

 

 

 

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 členov návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1 obce Vyšný Orlík na rok 2017     

7.   Úprava rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík     

8.   VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  umiestňovanie  volebných  

      plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  pre  voľby do Národnej    

      rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  voľby   do   orgánov  

      samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce Vyšný Orlík. 

9.   VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

10. Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie    

14. Záver 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 185/09/2017 zo dňa 27.09.2017  
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

KONŠTATUJE:  
Počet prítomných: 4  

 

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. 186/09/2017 zo dňa 27.09.2017 
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. 187/09/2017 zo dňa 27.09.2017 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

VOLÍ:  

Návrhovú komisiu v zložení: Mikula Jozef 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 188/09/2017 zo dňa 27.09.2017 
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. 189/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 6 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1 obce Vyšný 

Orlík na rok 2017     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1 obce Vyšný Orlík na rok 2017   

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 190/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 7 programu – Úprava rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE: 
Úpravu rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík podľa predloženého návrhu.   

 

a) Príjmy z vlastných zdrojov (41) z 151 754.- Eur  na 194 973,09.- Eur t.j. zvýšenie 

o 43 219,09.- Eur. Príjmy štátne zdroje (111) z 26 623.- Eura na 42 081,17.- Eur t.j. zvýšenie 

o 15 458,17.- Eur. Spolu príjmy z 178 377.- Eur na  237 054,26.- Eur t.j. celkové navýšenie 

o 58 677,26.- Eur. 

 

b) Výdaje z vlastných zdrojov (41) z 151 754.- Eur  na 194 973,09.- Eur t.j. zvýšenie 

o 43 219,09,. Eur. Výdaje štátne zdroje (111) z 26 623.- Eura na 42 081,17.- Eur t.j. zvýšenie 

o 15 458,17.- Eur. Spolu výdaje z 178 377.- Eur na  237 054,26.- Eur t.j. celkové navýšenie 

o 58 677,26.- Eur. 

                                                                                                                                  

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 191/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 8 programu -  VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  

umiestňovanie  volebných plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  

pre  voľby do Národnej  rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  

voľby   do   orgánov samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce 

Vyšný Orlík. 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE: 

VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  umiestňovanie  volebných 

plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  pre  voľby do Národnej  

rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  voľby   do   orgánov 

samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce Vyšný Orlík. 

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 192/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 9 programu - VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE: 

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 193/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 10 programu – Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE: 

Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík  

 

SCHVAĽUJE: 

Komisiu  pre vybavovanie sťažnosti v zložení: 

 

1. MIKULA Jozef   - predseda  

2. MIŠKOVSKÝ Ján   - člen 

3. BOLIŠINGA Jaroslav  - člen 

4. Ing. DŽUPINOVÁ Anna  - náhradníčka 

5. RNDr. LASTIVKOVÁ Iveta - náhradníčka     

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 194/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 11 programu – Rôzne  

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a)  Informáciu o došlej pošte  

b)  Informáciu o podaní projektu na hasičskú zbrojnicu  



c)  Informáciu o nepokračovaní v realizácii projektu komunitné centrum   

d)  Informáciu o nákupe športových potrieb z dotácie VÚC 

e)  Informáciu o projekte detské ihrisko 

f)  Informáciu o vytvorení povodňovej komisie  

g)  Informáciu o ročnom zúčtovaní jednotlivých poisťovní 

h)  Informáciu o podpise dohody o pracovnej činnosti s Mgr. Hudákom 

i)   Informáciu o ponukách jednotlivých bánk pri žiadosti o úver 

j)   Informáciu zo školenia starostov – triedený zber odpadu 

k)  Informáciu zo školenia starostov – elektronické schránky 

l)   Informáciu o vydaní príkazov na vykonanie inventarizácie majetku obce rok 2017 

m) Informáciu o rodičovskom združení v MŠ a doplnení člena rady školy 

n)  Informáciu o nákladoch na PHM – MOS, kosenie  

o)  Informáciu o pripravovanej ťažbe drevnej hmoty v obecnom lese 

p)  Informáciu o Uznesení Najvyššieho súdu ohľadom súdneho sporu Obec – Gibová 

r)  Informáciu o nových platobných tarifách v školstve 

s)  Informáciu o žiadosti Mgr. Nogovej o poskytnutí suterénnych priestorov na cvičenie  

t)  Informáciu o najbližších akciách: 

 a) Úcta k starším - 29.10.2017 o 14.00 hod.  

 b) Mikulášsky večer – 15.12.2017 o 16.00 hod. 

 c) Silvester 2017 – 31.12.2017 o 22.00 hod.     

     

 

ODPORÚČA: 

a) Poskytnúť priestory na cvičenie Mgr. Nogovej bez poplatkov      

 

 

SCHVAĽUJE: 

a) Odpis z účtovníctva sumu 6000.- Eur – zmarená investícia (stavebná úprava KSB Vyšný  

    Orlík z júla 2014 je nepoužiteľná)   

b) Vyčlenenie finančných prostriedkov – Úcta k starším v sume 1 000.- Eur 

c) Vyčlenenie finančných prostriedkov Mikulášsky večer v sume 300.- Eur (darčeky pre deti 

do 3 € + sladkosť pre všetkých zúčastnených). 

d) Vyčlenenie finančných prostriedkov na Silvester 2017 v sume 500.- Eur  

 

 

POVERUJE: 

a) Miškovského Jána – zabezpečenie kultúrneho programu na oslavy Úcta k starším 

b) Bolišingu Jaroslava – zabezpečenie pohostenia na oslavy Úcta k starším 

c) Mgr. Jána Džupina – zabezpečenie darčekov pre seniorov na oslavy Úcta k starším 

d) Mgr. Jána Džupina – zabezpečenie darčekov a programu – Mikulášsky večer 

d) Poslancov OZ na zabezpečenie osláv Silvester 2017       

 

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 195/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 12 programu – Diskusia  

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu o prekládke kríža na miestnom cintoríne 

c) Informáciu o stave rekonštrukčných prác sprevádzkovania kolkárne   

     

 

ODPORÚČA: 

a) Dať opraviť svetla verejného osvetlenia pri OcÚ, Barillovi a gréckokatolíckej fare      

b) Vstúpiť do jednania s p. Matvejom ohľadom vyčistenia koryta Riečky a pokosenie hrádze 

     koryta rieky Ondava  

 

 

 

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

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

 

 

 

 

 

     Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                             starosta obce 
 
 

 

 



Z á p i s n i c a 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 27.09.2017 v 

zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin 

 

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

                               Jozef Mikula, Ján Miškovský 

 

Neprítomní 

 poslanci:               Jaroslav Bolišinga - ospravedlnený 

 

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

                               

 

 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba členov návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1 obce Vyšný Orlík na rok 2017     

7.   Úprava rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík     

8.   VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  umiestňovanie  volebných  

      plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  pre  voľby do Národnej    

      rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  voľby   do   orgánov  

      samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce Vyšný Orlík. 

9.   VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

10. Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie    

14. Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

     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.  

 

 

 



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 pozmenenom programe hlasovať.  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 185/09/2017 zo dňa 27.09.2017  
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. 186/09/2017 zo dňa 27.09.2017  
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: Jozef Mikula. Keďže zo 

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

hlasovať. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 187/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

 

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

 

     Starosta obce konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 188/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
 

 
 

K bodu č. 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1 obce Vyšný Orlík na 

rok 2017     

 

     Hlavný kontrolór obce Vyšný Orlík Ing. Andrej Miškiv-Pavlík podal stanovisko k úprave 

rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík na rok 2017. 

     Úpravou rozpočtu je navrhované navýšenie príjmov vlastných zdrojov (41) o 43 219,09.- 

Eur.  a štátnych zdrojov (111) o 15 458,17.- Eur. Navýšenie spolu predstavuje 58 677,26.- 

Eur. Tak isto je vo výdajovej častí navýšenie výdavkov z vlastných zdrojov (41) o 43 219,09.- 

Eur a výdavkov zo štátnych zdrojov (111) o 15 458,17.-Eur. Spolu vydaje rozpočtu sú 

navýšené o 58 677,26.- Eur. Prvou úpravou rozpočtu obce na rok 2017 je navrhovaný 

rozpočet   v ý r o v n a n ý. (viď. príloha č. 1). 

                                                                                                                                    

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 189/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 6 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2017 



K bodu č. 7 – Úprava rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík   

          Poslanci obecného zastupiteľstva podrobne rozobrali jednotlivé kapitoly a podkapitoly 

účtov 41 a 111 v príjmovej a výdajovej častí. Úpravou rozpočtu je navrhované navýšenie 

príjmov vlastných zdrojov (41) o 15 458,17.-Eur t.j. z 151 754,00.- Eur  na 194 973,09.-Eur a 

štátnych zdrojov (111) o 15 458,17.- Eur t.j. z 26 623,00.- Eur na 42 081,17.- Eur. Navýšenie 

spolu predstavuje 58 677,26.- Eur t.j. zo 178 377,00.- Eur na  237 054,26.- Eur. 

     Takisto je vo výdajovej častí navýšenie výdavkov z vlastných zdrojov (41) o 43 219,09.- 

Eur  t.j. zo 151 754,00.- Eur  na 194 973,09.- Eur a štátnych zdrojov (111) o 15 458,17.- Eur 

t.j. z 26 623,00.- Eur na 42 081,17.- Eur. Navýšenie spolu predstavuje 58 677,26.- Eur t.j. 

zo 178 377,00.- Eur na  237 054,26.- Eur.  

    Úpravou rozpočtu č.1/2017 obce Vyšný Orlík na rok 2017 bol schválený  v ý r o v n a n ý 

rozpočet, ktorý je prílohou tejto zápisnice (viď. príloha č. 2).   

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 190/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 7 programu – Úprava rozpočtu č. 1/2017 obce Vyšný Orlík   

 

      

 

K bodu č. 8 –  VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  umiestňovanie  

volebných plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  pre  voľby do 

Národnej  rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  voľby   do   

orgánov samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce Vyšný 

Orlík. 

VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  umiestňovanie  volebných 

plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  pre  voľby do Národnej  

rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  voľby   do   orgánov 

samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce Vyšný Orlík poslanci 

OZ jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 191/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 8 programu -  VZN   č. 3/2017  o   vyhradení  miest  a  určení  podmienok  na  

umiestňovanie  volebných plagátov na verejných  priestranstvách  počas  volebnej  kampane  

pre  voľby do Národnej  rady  Slovenskej    republiky,  voľby   do   Európskeho   parlamentu,  

voľby   do   orgánov samosprávneho kraja Prešovského a voľby do orgánov samosprávy obce 

Vyšný Orlík. 

 

           

K bodu č. 9 programu – VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

 

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb poslanci obecného 

zastupiteľstva jednohlasne schválili.  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 192/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 9 programu - VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 

 

K bodu č. 10 – Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík 

 

     Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík obecne zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie a schválilo komisiu v zložení: 



1. MIKULA Jozef   - predseda  

2. MIŠKOVSKÝ Ján   - člen 

3. BOLIŠINGA Jaroslav  - člen 

4. Ing. DŽUPINOVÁ Anna  - náhradníčka 

5. RNDr. LASTIVKOVÁ Iveta - náhradníčka  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 193/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 10 programu – Zásady pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Vyšný Orlík  

 

 

K bodu č. 11 – Rôzne 

 

Starosta obce podal poslancom OZ informácie: 

-  o došlej pošte  

-  o podaní projektu na hasičskú zbrojnicu  

-  o nepokračovaní v realizácii projektu komunitné centrum   

-  o nákupe športových potrieb z dotácie VÚC 

-  o projekte detské ihrisko 

-  o vytvorení povodňovej komisie  

-  o ročnom zúčtovaní jednotlivých poisťovní 

-  o podpise dohody o pracovnej činnosti s Mgr. Hudákom 

-  o ponukách jednotlivých bánk pri žiadosti o úver 

-  zo školenia starostov – triedený zber odpadu 

-  zo školenia starostov – elektronické schránky 

-  o vydaní príkazov na vykonanie inventarizácie majetku obce rok 2017 

-  o rodičovskom združení v MŠ a doplnení člena rady školy 

-  o nákladoch na PHM – MOS, kosenie  

-  o pripravovanej ťažbe drevnej hmoty v obecnom lese 

-  o uznesení Najvyššieho súdu ohľadom súdneho sporu Obec – Gibová 

-  o nových platobných tarifách v školstve 

-  o žiadosti Mgr. Nogovej o poskytnutí suterénnych priestorov na cvičenie bez úhrady   

 

Poslanci sa dohodli a schválili dátumy najbližších akcii: 

 a) Úcta k starším - 29.10.2017 o 14.00 hod.  

 b) Mikulášsky večer – 15.12.2017 o 16.00 hod. 

 c) Silvester 2017 – 31.12.2017 o 22.00 hod.     

     

Poslanci na svojom rokovaní schválili: 

a) Odpis z účtovníctva sumu 6000.- Eur – zmarená investícia (stavebná úprava KSB Vyšný  

    Orlík z júla 2014 je nepoužiteľná)   

b) Vyčlenenie finančných prostriedkov – Úcta k starším v sume 1 000.- Eur 

c) Vyčlenenie finančných prostriedkov Mikulášsky večer v sume 300.- Eur (darčeky pre deti   

    do 3 € + sladkosť pre všetkých zúčastnených). 

d) Vyčlenenie finančných prostriedkov na Silvester 2017 v sume 500.- Eur  

 

a poverili: 

a) Miškovského Jána – zabezpečenie kultúrneho programu na oslavy Úcta k starším 

b) Bolišingu Jaroslava – zabezpečenie pohostenia na oslavy Úcta k starším 

c) Mgr. Jána Džupina – zabezpečenie darčekov pre seniorov na oslavy Úcta k starším 

d) Mgr. Jána Džupina – zabezpečenie darčekov a programu – Mikulášsky večer 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 194/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 11 programu – Rôzne  

 

 

K bodu č. 12 – Diskusia 

 

Mgr. Džupin Ján - informoval prítomných o problémoch s vykonaním prekládky kríža na 

miestnom cintoríne a o stave rekonštrukčných prác pri sprevádzkovaní kolkárne. 

Miškovský Ján – odporučil starostovi obce zabezpečiť opravu svetiel verejného osvetlenia 

pri OcÚ, rodine Barillovej a gréckokatolíckej fare. 

Ing. Miškiv- Pavlík Andrej – požiadal starostu obce, aby vstúpil do jednania s pánom 

Matvejom ohľadom vyčistenia koryta Riečky a pokosenia hrádze koryta rieky Ondava v našej 

obci.    

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 195/09/2017 zo dňa 27.09.2017 

k bodu č. 12 programu – Diskusia.   

 

 

K bodu č. 13 - Návrh na uznesenie 

 

    Pán Jozef Mikula 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.14 – Záver 

 

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil. 

 

 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 27.septembra 2017 

 

 

Zapísal: Miškovský Ján 

 

 

Overovatelia:  

 

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

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

 

 

           Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                                   starosta obce 
 


