
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 01.08.2019

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  

12. augusta 2019 (pondelok) 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.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
6.   VZN  č. 3/2019 o určení  školského obvodu Základnej  školy, ktorej zriaďovateľom je 
      obec Vyšný Orlík
7.   VZN č. 4/2019 -  o výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a  žiaka  na  čiastočnú
      úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Vyšný Orlík
8.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný
      Orlík
9.   Úprava rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný Orlík
10. Riešenie problematiky súvisiacej so stavom v MŠ
11. Rôzne

- došla pošta
- priebeh prác pri rekonštrukcii KSB

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 12.08.2019 (pondelok) 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 E
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,

konaného dňa 12.08.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom 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.   VZN  č. 3/2019 o určení  školského obvodu Základnej  školy, ktorej zriaďovateľom je 
      obec Vyšný Orlík
7.   VZN č. 4/2019 -  o výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a  žiaka  na  čiastočnú
      úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Vyšný Orlík
8.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný
      Orlík
9.   Úprava rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný Orlík
10. Riešenie problematiky súvisiacej so stavom v MŠ
11. Rôzne

- došla pošta
- priebeh prác pri rekonštrukcii KSB

12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie 
14. Záver

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 50/08/2019 zo dňa 12.09.2019 
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

KONŠTATUJE: 
Počet prítomných: 5 

SCHVAĽUJE: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 51/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

URČUJE: 
Zapisovateľa: Ján Miškovský

Overovateľov zápisnice: RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 52/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Džupinová, Ing. Marián Štefanišin

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 53/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 5 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. 54/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 6 programu – VZN  č. 3/2019 o určení  školského obvodu Základnej  školy, ktorej
zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 



VZN č. 3/2019 - o určení  školského obvodu Základnej  školy, ktorej zriaďovateľom je obec
Vyšný Orlík
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 55/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 7 programu – VZN č. 4/2019 -  o výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a 
žiaka  na  čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Vyšný Orlík

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 

VZN č. 4/2019 -  o výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a žiaka  na  čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Vyšný Orlík

Za: 5
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 56/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 8 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu č. 
1/2019 obce Vyšný Orlík

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE: 
1. Správu hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 1/2019 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 57/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 9 programu – Úprava rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný Orlík

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE:
1. Úpravu rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný Orlík

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 58/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 10 programu – Riešenie problematiky súvisiacej so stavom v MŠ

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

RUŠÍ
1. Uznesenie OZ číslo 42/06/2019 zo dňa 28.06.2019

SCHVÁĽUJE
1. Zníženie pracovného úväzku učiteľke MŠ p. Kvetoslave Kosťovej na 50%.
2. V prípade odmietnutia úväzku 50% ukončiť pracovný pomer s učiteľkou MŠ v zmysle 
    Zákonníka práce
3. Úpravu prevádzkového času v MŠ od 07.30 hod. do 15.00 hod.  

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 59/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 11 programu – Rôzne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE
1.  Použitie  finančných  prostriedkov  rezervného  fondu  vo  výške  13 900  Eur,  na
spolufinancovanie  projektu  –  zníženie  energetickej  náročnosti  KSB  ako  aj  financovanie
vykonaných prác (práce naviac) pri rekonštrukcii KSB
2.  Použitie  finančných  prostriedkov  (konto  koreň)  vo  výške  10 000  Eur  na  financovanie
vykonaných prác (práce naviac) pri rekonštrukcii KSB. 
3. Použitie finančných prostriedkov z rezervy úradu vlády za rok 2018 vo výške 6 000 Eur na
opravu miestnej komunikácie – vstup do areálu KSB
4.  Vyčlenenie  finančných  prostriedkov  vo  výške  1500  Eur  pre  Mediinvest  Prešov,  na
zrealizovanie a podanie žiadosti na projekt „Detské ihrisko Vyšný Orlík“  

Za: 5
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

BERIE NA VEDOMIE
1.   Informáciu o došlej pošte
2.   Informáciu o priebehu prác pri rekonštrukcii KSB
3.   Informáciu o zájazde kúpalisko Sarospatrak
4.   Informáciu o volejbalovom turnaji
5.   Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom
6.   Informáciu o podaní žiadosti o vrátenie neoprávnene vyplatených finančných 
      prostriedkov CVČ vo Svidníku za žiakov Paliga Marko a Paliga Luka
7.   Informáciu o novom lesohospodárskom pláne na roky 2019-2029



8.   Informáciu o zvýšených nákladov na odvoz a uloženie komunálneho odpadu z obce

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 60/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 12 programu – Diskusia

SCHVÁĽUJE
1. Vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 1 500 Eur na nákup 1 100 l kontajnerov pre
separovaný zber odpadu plasty a sklo

Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

ODPRÚČA:
1. Ing. Erikovi Lehotskému spracovať leták ohľadom triedenia komunálneho odpadu 
2. Starostovi obce vyhlásiť reláciu k problematike triedenia komunálneho odpadu
3. Starostovi obce zabezpečiť doručenie do každej domácnosti leták ohľadom triedenia 
    komunálneho odpadu 
3. Zorganizovať brigádu pri športovom areáli ohľadom úpravy terénu a maľby stolov a 
    lavičiek v altánku.  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 12. augusta 2019

Overovatelia: 

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

Ing. Erik Lehotský             .........................................

Uznesenie podpísané dňa 16.08.2019
      

       Mgr. Ján Džupin
                                                                                                                   starosta obce



Z á p i s n i c a
zo  6  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Vyšný  Orlík,  konaného  dňa  12.08.2019  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
  

 
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.   VZN  č. 3/2019 o určení  školského obvodu Základnej  školy, ktorej zriaďovateľom je 
      obec Vyšný Orlík
7.   VZN č. 4/2019 -  o výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a  žiaka  na  čiastočnú
      úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Vyšný Orlík
8.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný
      Orlík
9.   Úprava rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný Orlík
10. Riešenie problematiky súvisiacej so stavom v MŠ
11. Rôzne

- došla pošta
- priebeh prác pri rekonštrukcii KSB

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 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. 50/08/2019 zo dňa 12.08.2019 
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: RNDr. Iveta Lastivková a Ing. Erik Lehotský 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 51/08/2019 zo dňa 12.08.2019 
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: Ing. Anna Džupinová, Ing.
Marián  Štefanišin.  Keďže  zo  strany  prítomných  neboli  vznesené  žiadne  návrhy  ani
pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 52/08/2019 zo dňa 12.08.2019 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

K bodu č. 5 –   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. 53/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

K     bodu  č.  6  -    VZN  č.  3/2019  o  určení   školského  obvodu  Základnej   školy,  ktorej  
zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
     Starosta obce prečítal návrh VZN obce Vyšný Orlík č. 3/2019 o určení  školského obvodu
Základnej  školy, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík. Poslanci toto VZN schválili.
  
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 54/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 6 programu – VZN  č. 3/2019 o určení  školského obvodu Základnej  školy, ktorej
zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík.

K     bodu č. 7   – VZN č. 4/2019 -  o     výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a      žiaka  
na  čiastočnú úhradu nákladov v     školách a     školských zariadeniach zriadených o  bcou Vyšný  
Orlík
     Starosta  obce  prečítal  návrh  VZN obce  Vyšný  Orlík  č.  4/2019  o výške   príspevku
zákonného  zástupcu  dieťaťa  a  žiaka  na  čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Vyšný Orlík. Poslanci toto VZN schválili.



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 55/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 7 programu – VZN č. 4/2019 -  o výške  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a 
žiaka  na  čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Vyšný Orlík

K     bodu č. 8 -   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k     návrhu úpravy rozpočtu č. 1/2019 obce   
Vyšný Orlík
     Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k I. úprave rozpočtu obce na rok 2019 (viď. 
príloha č. 1). Poslanci stanovisko hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 56/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 8 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu č. 
1/2019 obce Vyšný Orlík

K     bodu č. 9 –   Úprava rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný Orlík  
     Po vzájomnej diskusii poslanci schválili I. úpravu rozpočtu na rok 2019 bez výhrad (viď.
príloha č. 2).    

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 57/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 9 programu – Úprava rozpočtu č. 1/2019 obce Vyšný Orlík

K     bodu č. 10 -   Riešenie problematiky súvisiacej so stavom v     MŠ  
     Starosta  obce oboznámil  poslancov OZ, že nemôže byť znížený pracovný úväzok p.
Kvetoslave  Kosťovej  na  40%,  z dôvodu,  že  nebol  by  pokrytý  fond  pracovnej  doby.  Je
potrebné  pracovný  úväzok  upraviť  na  50%.  Z tohto  dôvodu  je  potrebné  predchádzajúce
uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie s pracovným úväzkom pre p. Kvetoslavu Kosťovú na
50% s tým, že prevádzkový čas v MŠ bude od 07.30 hod. do 15.00 hod. Poslanci zrušili
Uznesenie OZ číslo 42/06/2019 zo dňa 28.06.2019 a schválili nové uznesenie s tým, že sa
zníži  pracovný  úväzok  učiteľke  MŠ  na  50%.  V prípade  odmietnutia  úväzku  50%  p.
Kvetoslavou Kosťovou, ukončiť pracovný pomer v zmysle zákonníka práce.   

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 58/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 10 programu – Riešenie problematiky súvisiacej so stavom v MŠ

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 zájazde kúpalisko Sarospatrak 
-  informáciu o volejbalovom turnaji 
- Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom 
- Informáciu o podaní žiadosti o vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov
CVČ vo Svidníku za žiakov Paliga Marko a Paliga Luka
- Informáciu o novom lesohospodárskom pláne na roky 2019-2029



- Informáciu o zvýšených nákladov na odvoz a uloženie komunálneho odpadu z obce

Poslanci OZ schválili:
-  použitie  finančných  prostriedkov  rezervného  fondu  vo  výške  13 900  Eur,  na
spolufinancovanie  projektu  –  zníženie  energetickej  náročnosti  KSB  ako  aj  financovanie
vykonaných prác (práce naviac) pri rekonštrukcii KSB
-  použitie  finančných  prostriedkov  (konto  koreň)  vo  výške  10 000  Eur  na  financovanie
vykonaných prác (práce naviac) pri rekonštrukcii KSB. 
- použitie finančných prostriedkov z rezervy úradu vlády za rok 2018 vo výške 6 000 Eur na
opravu miestnej komunikácie – vstup do areálu KSB
-  vyčlenenie  finančných  prostriedkov  vo  výške  1500  Eur  pre  Mediinvest  Prešov,  na
zrealizovanie a podanie žiadosti na projekt „Detské ihrisko Vyšný Orlík“  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 59/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 11 programu - Rôzne

K     bodu č. 12   – Diskusia  
Starosta  obce  sa  poďakoval  tým,  čo  zabezpečovali  volejbalový  turnaj.  Taktiež  vyslovil
nespokojnosť s účasťou na výlete do Saroszpataku, hlave na poslednú chvíľu odhlásenie sa
účastníkov zájazdu. 
     Starosta obce rozobral problematiku komunálneho odpadu v obci. Informoval, že náklady
na zvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z našej obci sa v tomto roku zvýšili v priemer
o 70 – 80 %. Dôvod vidí v netriedení odpadu obyvateľmi obce.
Ing. Erik Lehotský – navrhol, aby sa do obce zakúpili po 3 1 100 litrové kontajnery na sklo
a plasty.  Poslanci tento návrh schválili,  vyčlenili  na to 1500 Eur a rozhodli o rozmiestnení
týchto kontajnerov – pri budove KSB, križovatka ciest Riečka – ihrisko a pri rodinnom dome
Grešlík Michal.      
Ján Miškovský – informoval, že bolo by dobre použiť finančné prostriedky v čiastke 6 000
Eur na asfaltovanie vstupu do areálu KSB. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.
    Poslanci OZ odporučili:
- Ing. Erikovi Lehotskému spracovať leták ohľadom triedenia komunálneho odpadu 
- starostovi obce vyhlásiť reláciu k problematike triedenia komunálneho odpadu
-  starostovi  obce  zabezpečiť  doručenie  do  každej  domácnosti  leták  ohľadom  triedenia
komunálneho odpadu 
-  zorganizovať  brigádu  pri  športovom  areáli  ohľadom  úpravy  terénu  a maľby  stolov  a
lavičiek v altánku.  
    
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 60/08/2019 zo dňa 12.08.2019
k bodu č. 12 programu – Diskusia

K     bodu č. 12   – Návrh na uznesenie  
     Ing. Marián Štefanišin 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. 13   – Záver  
     Po vyčerpaní  programu starosta  obce poďakoval  prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 12. augusta 2019

Zapísal: Ján Miškovský 

Overovatelia: 

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

Ing. Erik Lehotský          .........................................  

      
       Mgr. Ján Džupin

                                                                                                                   starosta obce


