
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 17.06.2020

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  

29. jún 2020 (pondelok) o 17.00 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 členov návrhovej komisie
5.   Správa kronikárky obce za rok 2019
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
7.   Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
8.   Záverečný účet obce za rok 2019
9.   Výročná správa obce za rok 2019
10.  Interná smernica č. 1/2020 – správne poplatky a iné príjmy obce Vyšný Orlík
11.  Rôzne

- došla pošta
            - priebeh prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík

- prerokovanie žiadosti p. Michal Ferkanin – premostenie obecnej priekopy 
- odmeny pri príležitosti dožitia 50 rokov – Mgr. Červeňaková, Mgr. Burcáková
- 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 29.06.2020 (pondelok) o 17.00 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Marián Štefanišin, zapisovateľ               ....................................



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

konaného dňa 29.06.2020

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.   Správa kronikárky obce za rok 2019
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
7.   Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
8.   Záverečný účet obce za rok 2019
9.   Výročná správa obce za rok 2019
10.  Interná smernica č. 1/2020 – správne poplatky a iné príjmy obce Vyšný Orlík
11.  Rôzne

- došla pošta
            - priebeh prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík

- prerokovanie žiadosti p. Michal Ferkanin – premostenie obecnej priekopy 
- odmeny pri príležitosti dožitia 50 rokov – Mgr. Červeňaková, Mgr. Burcáková
- úlohy na ďalšie obdobie 

12. Diskusia 
13. Návrh na uznesenie 
14. Záver
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 100/06/2020 zo dňa 29.06.2020 
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

KONŠTATUJE: 
Počet prítomných: 3

SCHVAĽUJE: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík

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



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 101/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

URČUJE: 
Zapisovateľa: Ing. Marián Štefanišin

Overovateľov zápisnice: RNDr. Iveta Lastivková 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 102/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Džupinová

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 103/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 5 programu – Správa kronikárky obce  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE: 
Správu kronikárky  obce Bc. Milany Gibovej k návrhu na zápis udalosti do kroniky za rok
2019.
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

SCHVAĽUJE: 
Zápis udalosti do kroniky za rok 2019.

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



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 104/06/2020 zo dňa 29.06.2020
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. 105/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 7 programu – Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE: 
Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 106/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 8 programu – Záverečný účet obce za rok 2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
Záverečný účet obce za rok 2019

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 107/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 9 programu - Výročná správa obce za rok 2019

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE: 
Výročnú správu obce za rok 2019

Mgr. Ján Džupin, starosta obce



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 108/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 10  programu -  Interná smernica č. 1/2020 – správne poplatky a iné príjmy obce
Vyšný Orlík

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
Internú smernicu č. 1/2020 – správne poplatky a iné príjmy obce Vyšný Orlík

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 109/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 11 programu - Rôzne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
1. Odmeny pri príležitosti dožitia 50 rokov veku
    - Mgr. Jana Červeňaková – vo výške 100 % funkčného platu
    - Mgr. Mária Burcáková – vo výške 50% funkčného platu 
2. Vyčlenenie finančných prostriedkov na nákup traktorovej kosačky v sume 3 200 Eur
3. Predaj obecného pozemku parcela 397/1, záhrada o výmere 2266 m2, zapísaná na LV č. 1, 
    katastrálne územie Vyšný Orlík, formou obchodnej verejnej súťaže 
4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parcela 397/1
5. Termín brigády na miestnom cintoríne dňa 11.07.2020 o 09.00 hod.
6. Termín  konania  volejbalového  turnaja  o  putovný  pohár  starostu  obce  dňa 08.08.2020  
    a vyčlenenie finančných prostriedkov na tento turnaj vo výške 600 Eur.  

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

BERIE NA VEDOMIE:
1.   Informáciu o došlej pošte
2.   Informáciu ohľadom prác na verejnom obstarávaní – Komunitné centrum Vyšný Orlík 
3.   Informáciu o počtoch zapísaných detí na školský rok 2020/2021: ZŠ -17, MŠ-16  
4.   Informáciu  o podpísaní novej dohody o zriadení SOcÚ Nižný Orlík  
5.   Informáciu o žiadosti p. Michal Ferkanin – premostenie obecnej priekopy pri rodinnom
      dome č. 82 
6.   Informáciu   o žiadosti   p. Mgr. Alexandra  Lukáčeková  a  Ján  Lukáček  –  odkúpenie 
      obecného pozemku parcela 397/1 
7.   Informáciu  o vykonaní revízie plynovej kotolne 
8.   Informáciu  o vykonaní odbornej kontroly – detské ihrisko škola 
9.   Informáciu o neúspešnosti podaného projektu na MŽP SR – traktor



10. Informáciu o uzatvorení nových poistných zmlúv v poisťovni Generali  – budova  šatne 
      a hasičská zbrojnica, bývalé  zdravotné stredisko, bývalé MNV, Dom smútku, poistenie 
      elektroniky ZŠ a MŠ 
11. Informáciu o vyplatení nedoplatku za nájom firmou M a R dok, s.r.o.  Bardejov 
12. Informáciu o postupe pri výbere dodávateľa prác – žumpy Rómske bytovky
    

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 110/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 12 programu – Diskusia

BERIE NA VEDOMIE: 
1. Informáciou o potrebe vydláždenia tých časti priekopy, ktoré ešte nie sú vydláždené na
ulici od rodinného domu č. 70 po rodinný dom č. 83.  

ODPORÚČA:
1. Starostovi  obce vstúpiť do jednania s majiteľom firmy JUMI – STAV spol. s.r.o. Ing. Juraj
    Leško, ohľadom hľadania riešenia úpravy priekopy od rodinného domu 70 po rodinný dom 
    83 a následne až k hlavnému mostu cez rieku Ondava. 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 29. júna 2020

Overovatelia: 

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

Uznesenie podpísané dňa 02.07.2020

      
       Mgr. Ján Džupin

                                                                                                                   starosta obce



Z á p i s n i c a
z  12  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Vyšný  Orlík,  konaného  dňa  29.06.2020  v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:         Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Marián Štefanišin
                              
Ospravedlnení:     Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský

Kontrolór obce:    Ing. Andrej Miškiv-Pavlík

Kronikárka obce: Bc. Milana Gibová
   
 
Program:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu rokovania OZ
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba členov návrhovej komisie
5.   Správa kronikárky obce za rok 2019
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
7.   Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
8.   Záverečný účet obce za rok 2019
9.   Výročná správa obce za rok 2019
10.  Interná smernica č. 1/2020 – správne poplatky a iné príjmy obce Vyšný Orlík
11.  Rôzne

- došla pošta
            - priebeh prác na projekte Komunitné centrum Vyšný Orlík

- prerokovanie žiadosti p. Michal Ferkanin – premostenie obecnej priekopy 
- odmeny pri príležitosti dožitia 50 rokov – Mgr. Červeňaková, Mgr. Burcáková
- 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 kronikárku
obce.. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní traja poslanci, tzn. že Obecné zastupiteľstvo
vo Vyšnom Orlíku je uznášaniaschopné. Ing. Erik Lehotský a Ján Miškovský svoju neúčasť
ospravedlnili. 



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. 100/06/2020 zo dňa 29.06.2020 
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ 

K     bodu č. 3   – Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice  
     Starosta obce určil za:
Zapisovateľa: Ing. Marián Štefanišin
Overovateľov zápisnice: RNDr. Iveta Lastivková
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 101/06/2020 zo dňa 29.06.2020
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. Keďže
zo strany prítomných neboli  vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal  o tomto návrhu
hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 102/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

K bodu č. 5 –   Správa kronikárky obce  
     Bc. Milana Gibová ako kronikárka obce prečítala prítomným navrhovaný zápis do kroniky
obce za rok 2019. Po vzájomnej diskusii, oprave a doplnení niektorých bodov zápisu, poslanci
schválili, aby v takomto znení bol zápis zapísaný do kroniky obce. Taktiež kronikárke obce
oboznámila prítomných s podmienkami vykonávania zápisov do kroniky obce, ktoré obdŕžala
na školení kronikárov.
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 103/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 5 programu – Správa kronikárky obce  

     
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. 104/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 6 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

K     bodu č. 7   – Správa hlavného kontrolóra k     Záverečnému účtu obce za rok 2019  
          Hlavný kontrolór obce Ing. Andrej Miškiv-Pavlík prečítal správu hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu obce za rok 2019. Poslanci túto správu zobrali na vedomie (viď. príloha
č. 1). 
    



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 105/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 7 programu – Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019

K     bodu č. 8   – Záverečný účet obce za rok 2019    
     Vzhľadom k tomu, že poslancom bol doručený záverečný účet na preštudovanie, starosta
sa opýtal, či má niekto nejaké pripomienky k záverečnému účtu obce. Zo strany poslancov
neboli vznesené žiadne pripomienky, preto starosta dal o tomto bode hlasovať. Záverečný účet
obce za rok 2019 bol jednohlasne schválený (viď. príloha č. 2).  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 106/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 8 programu – Záverečný účet obce za rok 2019

K     bodu č. 9   – Výročná správa obce za rok 2019  
     Starosta obce oboznámil prítomných s Výročnou správou obce za rok 2019. Poslanci túto
správu zobrali na vedomie (viď. príloha č. 3).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 107/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 9 programu - Výročná správa obce za rok 2019

K     bodu č. 10   – Interná smernica č. 1/2020 – správne poplatky a     iné príjmy obce Vyšný Orlík  
     Starosta obce oboznámil poslancov s Internou smernica č. 1/2020 – správne poplatky a iné
príjmy  obce  Vyšný  Orlík.  Po  vzájomnej  diskusii  a doplnení  niektorých  bodov  bola  táto
smernica jednohlasne schválená.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 108/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 10  programu -  Interná smernica č. 1/2020 – správne poplatky a iné príjmy obce
Vyšný Orlík

K     bodu č. 11   – Rôzne  
Starosta obce:
- podal informáciu o došlej pošte 
- informáciu ohľadom prác na verejnom obstarávaní – Komunitné centrum Vyšný Orlík
- informáciu o počtoch zapísaných detí na školský rok 2020/2021: ZŠ -17, MŠ-16  
- informáciu  o podpísaní novej dohody o zriadení SOcÚ Nižný Orlík  
- informáciu o žiadosti p. Michal Ferkanin – premostenie obecnej priekopy pri rodinnom
  dome č. 82. Tu je odporúčanie počkať s premostením, pokiaľ sa nedorieši spôsob opravy 
  priekopy celej ulice. 
- informáciu   o žiadosti   p. Mgr. Alexandra  Lukáčeková  a  Ján  Lukáček  –  odkúpenie 
  obecného pozemku parcela 397/1 
- informáciu  o vykonaní revízie plynovej kotolne
- informáciu  o vykonaní odbornej kontroly – detské ihrisko škola
- informáciu o neúspešnosti podaného projektu na MŽP SR – traktor
- Informáciu o uzatvorení nových poistných zmlúv v poisťovni Generali  – budova  šatne 
  a hasičská zbrojnica, bývalé  zdravotné stredisko, bývalé MNV, Dom smútku, poistenie 
  elektroniky ZŠ a MŠ 
- informáciu o vyplatení nedoplatku za nájom firmou M a R dok, s.r.o.  Bardejov



- informáciu o postupe pri výbere dodávateľa prác – žumpy Rómske bytovky
     Poslanci obecného zastupiteľstva v tomto bode schválili: 
 1. Odmeny pri príležitosti dožitia 50 rokov veku
    - Mgr. Jana Červeňaková – vo výške 100 % funkčného platu
    - Mgr. Mária Burcáková – vo výške 50% funkčného platu 
2. Vyčlenenie finančných prostriedkov na nákup traktorovej kosačky v sume 3 200 Eur
3. Predaj obecného pozemku parcela 397/1, záhrada o výmere 2266 m2, zapísaná na LV č. 1, 
    katastrálne územie Vyšný Orlík, formou obchodnej verejnej súťaže 
4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parcela 397/1
5. Termín brigády na miestnom cintoríne dňa 11.07.2020 o 09.00 hod.
6. Termín  konania  volejbalového  turnaja  o  putovný  pohár  starostu  obce  dňa 08.08.2020  
    a vyčlenenie finančných prostriedkov na tento turnaj vo výške 600 Eur.  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 109/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 11 programu - Rôzne

K     bodu č. 12   – Diskusia  
     Ing. Anna Džupinová podala informáciu o stave priekopy od rodinného domu č. 83 až po
rodinný dom č. 70. Vyslovila sa, že je potrebné tento problém okamžite riešiť, nakoľko po
tejto  ulici  sa ani  nedá chodiť,  taký tam je  smrad. Po vzájomnej  diskusii  poslanci  dospeli
k záveru, že bude potrebné vydláždiť priekopu v tých miestach, kde ešte nie je vydláždená.
Potom podľa možnosti a stave finančných prostriedkov riešiť opravu priekopy od rodinného
domu č.  83  až  do  rieky  Ondava.  Všetci  poslanci  sa  na  tom zhodli,  odporučili  starostovi
vstúpiť  do  jednania  s majiteľom firmy JUMI –  STAV spol.  s.r.o.  Ing.  Jurajom Leškom,
ohľadom  hľadania  riešenia  úpravy  priekopy  od  rodinného  domu  70  po  rodinný  dom 83
a následne až k hlavnému mostu cez rieku Ondava, a či náš návrh je reálny. 
   
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 110/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 11 programu – Diskusia

K     bodu č. 13   – Návrh na uznesenia.   
     Ing. Anna Džupinová prečítala 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
a zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 29. júna 2020

Zapísal: Ing. Marián Štefanišin

Overovatelia: 

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

       Mgr. Ján Džupin
                                                                                                                   starosta obce



V Ý P I S  
z

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

konaného dňa 29.06.2020

   
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 109/06/2020 zo dňa 29.06.2020
k bodu č. 9 programu - Rôzne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
1. Odmeny pri príležitosti dožitia 50 rokov veku
    - Mgr. Jana Červeňaková – vo výške 100 % funkčného platu
    - Mgr. Mária Burcáková – vo výške 50% funkčného platu 

Mgr. Ján Džupin
   starosta obce



V Ý P I S  
z

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

konaného dňa 29.06.2020

K     bodu č. 11   – Rôzne  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 

3. Predaj obecného pozemku parcela 397/1, záhrada o výmere 2266 m2, zapísaná na LV č. 1, 
    katastrálne územie Vyšný Orlík, formou obchodnej verejnej súťaže 

4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parcela 397/1

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

Mgr. Ján Džupin
   starosta obce


