Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konanéhoi dňa 21.03.2014 vo Vyšnom Orlíku
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Program: dľa pozvánky
1.Návrhová komisia: Ing. Ivan Hnat, Peter Karaman,
Overovatelia zápisnice: Irena Čvaňová, Anna Štefanišinová,
2.Rozpočet obce na rok 2014
Návrh rozpočtu obce bol vyvesený na obecnej tabuli aj v priestoroch kultúrneho domu od
05.03.2014 do 20.03.2014, keďže zo strany občanov neboli vznesené žiadne pripomienky,
starosta predložil tento návrh rozpočtu na schválenie. Podrobnú informaciu o rozpočte obce
podal Ing. Hnat, ktorý podrobne rozobral prijmovu a vydajovú časť. Rozpočet je súčasťou
zápisnice.
K rozpočtu obce na rok 2014 dal stanovisko aj kontrolór obce, ktorý skonštatoval, že nemá
žiadne pripomienky, preto odporúča rozpočet schváliť. Zároveň podal informáciu o pláne
práce kontrolóra na rok 2014.
Starosta dal na schválenie rozpočet obce a plán práce obecného kontrolóra na rok 2014.
Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2014 v počte hlasov 5+1 hlas kontrolóra, zároveň
schválili aj plán práce obecného kontrolóra na rok 2014.
4.Socialny fond obce- prejednanie finančného daru pre zamestnancov obce.
Starosta informoval o poskytnutí finančného daru v zmysle „Zásady čerpania socialnopodporného fondu OcÚ Vyšný Orlík“ pre pracovníčku obecného úradu p. Ľubomíru
Baranovu, ktorá k 01.02.2014 odpracovala na OcÚ v obci 25 rokov finančnú odmenu vo
výške 50,00 € a starostu obce pri dovršení životného jubilea 60 rokov p. Michala Džupina
finančnú odmenu 50,00 €.
Poslanci schválili poskytnutie odmien.
5.Rôzne:
V tomto bode starosta podal informáciu o priebehu volieb na prezidenta SR v I. a II. kole.
Voľba prezidenta I. kolo sa konali 15.03.2014. Okrsková volebná komisia bola zložená so 16
členov +1 zapisovateľ. V zozname voličov bolo zapísanych 336 voličov. Volieb sa zúčastnilo
156 voličov z toho bolo platných hlasov 153. V našej obci ziskal najväčší počet hlasov p.
Robert Fico doc.JUDr.CSc. -89, p.Andrej Kiska Ing -23 hlasov a p. Prochádzka Radoslav, JUDr.,
PhD. -19 hlasov.S najväčšim počtom hlasov postupil do II.kola p. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
a p. Kiska Andrej, Ing. Voľby prebehli bez problemov. Druhé kolo „Voľba prezidenta SR“ sa
konali dňa 29.03.2014. Komisia pracovala v takomto istom zložení ako v prvom kole. Z počtu
331 voličov zapísanych z zozname voličov sa volieb zúčastnilo 173 voličov z toho bolo
platných hlasov hlasov 168. V II. Kole získal v našej obci p. Robert Fico doc. JUDr.CSc. 126

hlasov a p. Kiska Andrej Ing. 42 hlasov. Prezidentom Slovenskej republiky sa stal p. Andrej
Kiska Ing. Aj druhé kolo „Voľba prezidenta SR „v našej obci
prebehli bez problemov.
-2V ďalšom bode starosta informoval o žiadosti p. Vjačeslava Štefanišina. Dňa 15.03 2014
doručil na obecný úrad p. Vjačeslav Štefanišin žiadosť o úpravu priestoru pod cintorínom za
plotom, ktorou žiada obecný úrad o úpravu priestorov pri cintoríne. Uvádza v nej, že sa jedná
o dve veľké borovice, ktoré prekážajú svojimi konármi autobusom a nakladným autam na
ceste. Ďalej sa jedná o nevykosený svah zarastený lieskami, vrbami a naletovými burinami.
Starostu žiadal ustne už viac krát, ale doposiaľ sa nič neudialo. K tejto problematike sa
vyjadrila aj p. Štefanišinová, ktorá povedala , že konáre ohrozujú aj telefonný kabel.
Starosta hneď odpovedal, keďže spominané pozemky nie sú vlasníctvom obce,
nemôžeme do nich zasahovať, ale výzve Slovensku správu ciest, Greckokatolickú cirkev
a Telekomunikácie o zjednanie nápravy, a ak bude daný súhlas a bude treba, pomôže aj obec
poskytnutím pracovníkov z MOS v najbližšom čase.
Starosta ďalej informoval o žiadosti p. Jozefa Mikulu č.d.2, ktorý žiada o odkúpenie časti
pozemku susediaceho z jeho záhradou pri rodinnom dome č.2. Jedná sa o časť pozemku vo
výmere 250m2 susediaceho s jeho parcelami 185/1, 185/2, 186 a187. Žiadosť odôvodňuje
tým, že plánuje celkové oplotenie svojho pozemku, ktoré ma veľa lomov. Tak by vznikol
pozemok obdĺžnikového tvaru. Poslanci sa dohodli, že spominaný pozemok sa predávať
zatiaľ nebude, ale ak by sa v budúcnosti predával, tak prednostné právo bude mať p. Mikula
Jozef.
Starosta informoval prítomných poslancov aj o odkúpených parcelách už nebohého Jána
Kriška KN 427/4 vo výmere 1 097m2 a parcely KN 189/1 vo výmere 307m2, ktorých teraz je
vlasníkom p. Milan Kriško. Jedná sa o parcely nachadzajúce sa oproti rodinného domu p.
Džupina Jozefa pri hradzi. Na Obecný úrad sa dostavil p. Andrej Kriško, ktorý si dal zamerať
geodetom parcely KN 427/2 vo výmere 1 733m2 a parcelu č.KN 189/2 vo výmere 35m2
a tvrdil, že podľa zamerania mu vztyčný bod vychádza na polovicu hradze. Starosta s tým
nesúhlasil a tvrdil, že pri hradzi ma byť nechaná parcela na prístupovú cestu. Poslanci navrhli
zavolať p. Andreja Kriška na zastupiteľstvo, aby dokázal, ako mal zameranú parcelu, keď
kupoval od obci, ešte za pôsobnosti p. starostu Ing. Jozefa Kaliňaka.
Starosta ďalej informoval o ústnej žiadosti p. Čvaňovej, ktorá požiadala o úpravu priekopy
pri jej rodinnom dome kde stojí stále voda. Jedná sa o priekopu od p. Ferkanina smerom
hore k p. Cahajlovi. Zároveň navrhol poslancom vykonať obhliadku terénu. Zároveň požiada
SSC Svidník o prečistenie spominanej priekopy.
P. Čvaňová podala informáciu o výberovom konaní na riaditeľku MŠ v obci. Do
výberového konania boli prihlasené dve uchadzačky, kroé predložili svoje zámery a potrebné
ostatné dokumenty. Bola to p. Soročinová, trvalé bytom Svidník a p. Mihaľová, trvalé bytom
Kapišova. Vo výberovom konaní uspela p. Mihaľová, ktorú strarosta aj menoval do funkcie
riaditeľky MŠ vo Vyšnom Orlíku.
6.Diskusia:

V diskusii vystúpil aj p. Jozef Miškiv, ktorý sa zaujimal o problematiku zdravotného
strediska, ktoré chatra. Navrhoval zvolať celoobecnú schôdzu, na ktorej poinformovať
občanov so spominanou problematikou.
7.Návrh uznesenia:
Uznesenie prečítal p. Ivan Hnat Ing. , ktoré poslanci schválili.
-38.Záver:
Na záver sa p. starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Baranová Ľubomíra

overovatelia zápisnice:
Irena Čvaňová................................................
Anna Štefanišinová........................................

