
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 17.06.2019

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   za-
sadnutie  Obecného zastupiteľstva na deň  

28. júna 2019 (piatok) o 16.30 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.   Riešenie problematiky ďalšej existencie MŠ v našej obci   
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
7.   VZN č. 2/2019 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku 
8.   Dohoda o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík č. 1/2019
9.   Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018
10. Záverečný účet obce za rok 2018
11. Rôzne

- došla pošta
            - predaj obecného pozemku p. Danielovi Dulebovi

- priebeh prác pri rekonštrukcii KSB
- priebeh prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík
- prejednanie problematiky osadenia internetových antén na streche budovy OcÚ
- návrh  VZN  č.  3/2019  o   určení  školského  obvodu  Základnej  školy,  ktorej 

              zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
- riešenie možnosti prijatia do zamestnania ďalšieho učiteľa pre ZŠ
- úlohy na ďalšie obdobie

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

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý    O r l í k , 
konaného dňa 28.06.2019 (piatok) o 16.30 hod.

 v zasadačke obecného úradu
__________________________________________________________

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

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

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

4. Ing. Erik LEHOTSKÝ                                         ......................................
              
5. Ján MIŠKOVSKÝ ......................................

6. Ing. Marián ŠTEFANIŠIN ......................................

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

Hostia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



U Z N E S E N I A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,

konaného dňa 28.06.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program:

Program:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu rokovania OZ
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba členov návrhovej komisie
5.   Riešenie problematiky ďalšej existencie MŠ v našej obci   
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
7.   VZN č. 2/2019 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku 
8.   Dohoda o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík č. 1/2019
9.   Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018
10. Záverečný účet obce za rok 2018
11. Rôzne

- došla pošta
- predaj obecného pozemku p. Danielovi Dulebovi
- priebeh prác pri rekonštrukcii KSB
- priebeh prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík
- prejednanie problematiky osadenia internetových antén na streche budovy OcÚ
- návrh  VZN  č.  3/2019  o   určení  školského  obvodu  Základnej  školy,  ktorej 

              zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
- riešenie možnosti prijatia do zamestnania ďalšieho učiteľa pre ZŠ
- úlohy na ďalšie obdobie

12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie 
14. Záver
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 39/06/2019 zo dňa 28.06.2019 
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

KONŠTATUJE: 
Počet prítomných: 5

SCHVAĽUJE: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík

Za: 5 – Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 40/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

URČUJE: 
Zapisovateľa: Ján Miškovský

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Ing. Marián Štefanišin 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 41/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 
Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Iveta Lastivková a Ing. Erik Lehotský  

Za: 5 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 42/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 5 programu – Riešenie problematiky ďalšej existencie MŠ v našej obci   

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE: 
a)  Informáciu riaditeľky MŠ Vyšný Orlík Mgr. Márii Burcákovej
b) Informáciu starostu obce Mgr. Jána Džupina o finančných nákladoch na činnosť MŠ za
roky 2016 - 2018

SCHVAĽUJE:
a) Zníženie pracovného úväzku učiteľke MŠ p. Kvetoslave Kosťovej na 40%. 
b)  V prípade  odmietnutia  úväzku 40% ukončiť  pracovný pomer  s učiteľkou MŠ v zmysle
Zákonníka práce

ODPORÚČA:
Starostovi  obce  riešiť  s riaditeľkou  MŠ  p.  Mgr.  Máriou  Burcákovou  úpravu  (skrátenie)
pracovnej doby v MŠ. 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce
     



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 43/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 6 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

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

Mgr. Ján Džupin, starosta obce
     

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 44/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k  bodu č.  7  programu –  VZN č.  2/2019  -  Prevádzkový  poriadok  pre  pohrebisko  a dom
smútku v obci Vyšný Orlík

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
VZN č. 2/2019 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v obci Vyšný Orlík

Za: 5 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 45/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 8 programu – Dohoda o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík
č. 1/2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
Dohoda o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík č. 1/2019

Za: 5 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

POVERUJE:
Starostu obce podpísať Dohodu o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík
č. 1/2019 so starostkou obce Kečkovce p. Janou Feňovou.

Mgr. Ján Džupin, starosta obce



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 46/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 9 programu - Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE: 
Správu hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík Ing. Andreja Miškiv-Pavlíka k Záverečnému
účtu obce za rok 2018 s odporúčaním schváliť záverečný účet obce.

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 47/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 10 programu - Záverečný účet obce za rok 2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
Záverečný účet obce za rok 2018.

Za: 5 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 48/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 11 programu - Rôzne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE:
a)   Informáciu o došlej pošte
b)   Informáciu o priebehu prác pri rekonštrukcii KSB
c)   Informáciu o priebehu prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík
d)   Informáciu o probléme s osadenými internetovými anténami na streche budovy OcÚ
e)  Informáciu o návrhu VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu Základnej školy, ktorej
zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
f)   Konanie brigády na miestnom cintoríne dňa 06.07.2019 o 09.00 hod.
g)  Informáciu o návrhu na navýšenie poplatkov za stravu v MŠ a ZŠ 
h)  Informáciu o uskutočnenom zájazde detí MŠ a ZŠ s rodičmi do Košíc
i)   Informáciu o poskytnutej finančnej dotácie z MF SR vo výške 12 000 eur na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia 
  
SCHVAĽUJE: 
a) Predaj obecného pozemku parc. č. C-KN 191, TTP o výmere 596 m2, parc. č. C-KN 190,
TTP o výmere 234 m2 a parc.  č.  C-KN 427/3, ostatná plocha o výmere 96 m2,  katastrálne
územie Vyšný Orlík, pre Daniela Dulebu, nar. 15.10.1979, trvale bytom Vyšný Orlík č. 3, ako
prípad hodný osobitého zreteľa za cenu 2€/m2.  



b)  Zrušenie  osadených internetových  antén,  ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je  p.
Vladimír  Kočan,  firma  ELKVANT  zo  strechy  budovy  obecného  úradu  v lehote  do
31.10.2019.
c) Práce na projekte Detské ihrisko Vyšný Orlík 
d) Práce na projekte Rekonštrukcia hospodársko-správnej budovy OcÚ
e) Využitie finančných prostriedkov – rezervný fond vo výške 13 900 Eur na financovanie
spoluúčasti pri realizovaných projektoch. 
f) Moniku Koščovú za pracovníčku starajúcu sa o dom smútku od 01.07.2019
g)  Zvýšenie  pracovného  úväzku  vedúcej  ŠJ  p.  Monike  Fedoreňkovej  z 25% na  30% od
01.09.2019
h) Vyčlenenie finančných prostriedkov na zájazd do Szarospataku, konaného dňa 27.07.2019
v sume 600 Eur
i) Vyčlenenie finančných prostriedkov na volejbalový turnaj, konaného dňa 03.08.22019 vo
výške 600 Eur  

Za: 5 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

ODPRÚČA:
a) Starostovi   obce   informovať   a   vyzvať  Vladimíra   Kočana  o zabezpečení   odstránenia
internetových antén nachádzajúcich sa na streche OcÚ v stanovenom termíne. 
b)Starostovi obce spracovať VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Vyšný 
Orlík.
c)  Starostovi  obce  pripraviť  a podpísať  dohodu  o vykonaní  prác  s Monikou  Koščovou
starajúcou sa o dom smútku.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 49/06/2019 zo dňa 28.06.2019 
k bodu č. 12 programu – Diskusia

BERIE NA VEDOMIE:
a)  Informáciu  o pálení  vatry (sobitky)  dňa  06.07.2019 o 21.00 hod.  nad  parcelou  Róberta
Kravčuka.
b) Informáciu o konaní previerok družstva DHZO vo Svidníku dňa 06.06.2019 so začiatkom
o 09.00 hod. 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Overovatelia: 

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

Ing. Marián Štefanišin .........................................  

Uznesenie podpísané dňa 03.07.2019

Mgr. Ján Džupin
                                                                                                             starosta obce



Z á p i s n i c a
z  5  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Vyšný  Orlík,  konaného  dňa  28.06.2019  v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:         Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, 
                              Ján Miškovský, Marián Štefanišin
                               
Ostatní prítomní:   Ing. Andrej Miškiv-Pavlík – kontrolór obce
                              Mgr. Mária Burcáková – riaditeľka MŠ
                               
                                                                                                                  
Program:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu rokovania OZ
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba členov návrhovej komisie
5.   Riešenie problematiky ďalšej existencie MŠ v našej obci   
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
7.   VZN č. 2/2019 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku 
8.   Dohoda o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík č. 1/2019
9.   Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018
10. Záverečný účet obce za rok 2018
11. Rôzne

- došla pošta
- predaj obecného pozemku p. Danielovi Dulebovi
- priebeh prác pri rekonštrukcii KSB
- priebeh prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík
- prejednanie problematiky osadenia internetových antén na streche budovy OcÚ
- návrh  VZN  č.  3/2019  o   určení  školského  obvodu  Základnej  školy,  ktorej 

              zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
- riešenie možnosti prijatia do zamestnania ďalšieho učiteľa pre ZŠ
- úlohy na ďalšie obdobie

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, kontrolóra obce a riaditeľku
materskej  školy.  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. 39/06/2019 zo dňa 28.06.2019 
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, Ing. Marián Štefanišin

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 40/06/2019 zo dňa 28.06.2019 
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: RNDr. Iveta Lastivková a Ing.
Erik Lehotský. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky
dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 41/06/2019 zo dňa 28.06.2019 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

K bodu č. 5 –   Riešenie problematiky ďalšej existencie MŠ v     našej obci     
       Starosta obce vo svojom vystúpení štatistický zhodnotil náklady finančných prostriedkov
vynaložených na činnosť materskej školy. Konštatoval, že každým rokom dochádza k nárastu
finančných výdavkov na chod materskej školy. Vzhľadom k tomu, že každým rokom sa počet
detí v materskej škole znižuje a náklady na činnosť zvyšujú je potrebné prijať také opatrenia,
ktoré by nezaťažovali rozpočet obce na financovanie chodu materskej školy. V roku 2018 pri
počte 15 detí príjmy činili 46 335,60 Eur. Náklady predstavovali sumu 50 795,92 Eur, z toho
na  platy  zamestnancov  bolo  vyčlenených  41 419,52  €.  Rozdiel  činí  4 460,321  Eur.
V školskom  roku  2019/2020  je  prihlásených  11  detí,  kde  predpokladané  príjmy  budú
predstavovať  sumu  46 317,92  Eur  +  príjmy  na  5  ročné  detí  cca  1270  Eur  čo  je  spolu
47 587,92 Eur.. Keď necháme výdaje ako v minulom roku t.j. 50 795 Eur, k tomu je potrebné
pripočítať 6% navýšenie platov (cca 2500 Eur), tak na celkový chod materskej školy  by sme
potrebovali vyčleniť zhruba 53 295 Eur. Obec by takto na chod MŠ doplácala  cca 5 707,08
Eur. 
     K riešeniu  tejto  problematiky  vystúpila  riaditeľka  MŠ  Mgr.  Mária  Burcáková.   Ta
predniesla taký návrh, aby učiteľke MŠ p. Kvetoslave Kosťovej bol znížený pracovný úväzok
na 40 %, čím by sa ušetrili značné finančné prostriedky. Poslanci s predneseným návrhom
súhlasili a toto zníženie pracovného úväzku aj schválili.  Taktiež odporučili starostovi obce
prerokovať s riaditeľkou MŠ úpravu pracovnej doby v MŠ  (jej skrátenie).
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 42/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 5 programu – Riešenie problematiky ďalšej existencie MŠ v našej obci   



K bodu č. 6 -   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení  
Starosta  obce  informoval  prítomných  o plnení  jednotlivých  uznesení  od  posledného
zastupiteľstva. Časť uznesení je splnená a ostatné sa priebežne plnia.  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 43/06/2019 zo dňa 28.06.2019 
k bodu č. 6 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

K     bodu č. 7 -   VZN č. 2/2019 -   Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a     dom smútku       
Starosta  obce prečítal  návrh VZN obce Vyšný Orlík  č.  2/2019 prevádzkový poriadok pre
pohrebisko a dom smútku. Po vzájomnej diskusii sa doplnil § 7 o bod 12 v znení: Zabezpečiť
dodržiavanie zákazu požívania jedál a nápojov v dome smútku z hygienických dôvodov. 
  
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 44/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k  bodu č.  7  programu –  VZN č.  2/2019  -  Prevádzkový  poriadok  pre  pohrebisko  a dom
smútku v obci Vyšný Orlík

K     bodu č. 8   – Dohoda o     spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík č. 1/2019  
Poslanci OZ schválili Dohodu o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík č.
1/2019.  Spoločný školský obvod bude pre obec Vyšný Orlík  a Kečkovce.  Taktiež poverili
starostu obce túto dohodu podpísať so starostkou obce Kečkovce. 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 45/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 8 programu – Dohoda o spoločnom školskom obvode Základnej školy Vyšný Orlík
č. 1/2019

K     bodu č. 9 -   Správa hlavného kontrolóra k     Záverečnému účtu obce za rok 2018      
Vo svojom vystúpení hlavný kontrolór obce zaujal stanovisko k záverečnému účtu obce Vyšný
Orlík za rok 2018, ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 46/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 9 programu - Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018

K     bodu č. 10 –   Záverečný účet obce za rok 2018  
Starosta obce prítomným prečítal záverečný účet obce za rok 2018, ktorý poslanci schválili.
Viď príloha č. 2.  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 47/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 10 programu - Záverečný účet obce za rok 2018

K     bodu č. 11   – Rôzne  
   
 Starosta obce informoval poslancov OZ:
-  o došlej pošte od posledného zasadnutia OZ
-  informáciu o priebehu prác pri rekonštrukcii KSB
-  informáciu o priebehu prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík
-  informáciu o probléme s osadenými internetovými anténami na streche budovy OcÚ
- informáciu  o návrhu VZN č.  3/2019 o určení  školského obvodu Základnej  školy,  ktorej
zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík



- konanie brigády na miestnom cintoríne dňa 06.07.2019 o 09.00 hod.
- informáciu o návrhu na navýšenie poplatkov za stravu v MŠ a ZŠ 
- informáciu o uskutočnenom zájazde detí MŠ a ZŠ s rodičmi do Košíc
- informáciu o poskytnutej finančnej dotácie z MF SR vo výške 12 000 eur na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia 
     Poslanci schválili:  
- predaj obecného pozemku parc. č. C-KN 191, TTP o výmere 596 m2, parc. č. C-KN 190,
TTP o výmere 234 m2 a parc.  č.  C-KN 427/3, ostatná plocha o výmere 96 m2,  katastrálne
územie Vyšný Orlík, pre Daniela Dulebu, nar. 15.10.1979, trvale bytom Vyšný Orlík č. 3, ako
prípad hodný osobitého zreteľa za cenu 2€/m2.  
-  zrušenie  osadených  internetových  antén,  ktorých  vlastníkom  a prevádzkovateľom  je  p.
Vladimír  Kočan,  firma  ELKVANT  zo  strechy  budovy  obecného  úradu  v lehote  do
31.10.2019.
- práce na projekte Detské ihrisko Vyšný Orlík 
- práce na projekte Rekonštrukcia hospodársko-správnej budovy OcÚ
- využitie  finančných prostriedkov – rezervný fond vo výške 13 900 Eur na financovanie
spoluúčasti pri realizovaných projektoch. 
- Moniku Koščovú za pracovníčku starajúcu sa o dom smútku od 01.07.2019
-  zvýšenie  pracovného  úväzku  vedúcej  ŠJ  p.  Monike  Fedoreňkovej  z 25%  na  30%  od
01.09.2019
- vyčlenenie finančných prostriedkov na zájazd do Szarospataku, konaného dňa 27.07.2019
v sume 600 Eur
i) Vyčlenenie finančných prostriedkov na volejbalový turnaj, konaného dňa 03.08.22019 vo
výške 600 Eur  
     Poslanci OZ odporučili:

- starostovi   obce   informovať   a   vyzvať  Vladimíra   Kočana  o zabezpečení   odstránenia 
internetových antén nachádzajúcich sa na streche OcÚ v stanovenom termíne. 
- starostovi obce spracovať VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Vyšný 
Orlík.
-  starostovi  obce  pripraviť  a podpísať  dohodu  o vykonaní  prác  s Monikou  Koščovou
starajúcou sa o dom smútku.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 48/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 11 programu - Rôzne

K     bodu č. 12   – Diskusia  
Starosta obce informoval poslancov, že palenie vatry (sobitky) sa uskutoční dňa 06.07.2019
o 21.00 hod. nad záhradou Róberta Kravčuka. Taktiež informoval o konaní previerok družstva
DHZO vo Svidníku dňa 06.06.2019 so začiatkom o 09.00 hod. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 49/06/2019 zo dňa 28.06.2019
k bodu č. 15 programu - Diskusia

K     bodu č. 13   – Návrh na uznesenie  



     Ing. Erik Lehotský prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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 28. júna 2019

Zapísal: Ján Miškovský 

Overovatelia: 

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

Ing. Marián Štefanišin     .........................................  

      
       Mgr. Ján Džupin

                                                                                                                   starosta obce


