Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.08.2014 vo Vyšnom Orlíku

Prítomní: dľa prezenčnej listiny
Program: dľa pozvánky
1.Návrhová komisia: Ing. Ivan Hnat, Anna Štefanišinová
Overovatelia zápisnice: Irena Čvaňová
Zahájenie zasadnutia:
Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom privítal prítomných
poslancov, kontrolóra obce a zapisovateľku a oboznámil ich s programom jednania.
2.Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 27.08.2014
Bod 1 – splnený- zmluva s p. Tomášom Dercom o nájme nebytových priestorov uzatvorená
Bod 2 - splnený čiastočne
Bod 3 – splnený – kanál pri ihrisku prečistený
3.Stanovenie počtu poslancov Obce Vyšný Orlík na nové volebné obdobie rokov 20142018.
Starosta informoval prítomných o Voľbách do orgánov samosprávy obce, ktoré budú dňa
15.11.2014. V zmysle § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami podľa počtu
obyvateľov počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2014-2018. Naša obec má ku
dnešnému dňu 397 obyvateľov, a v zákone je určené od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5
poslancov. Keďže terajšie obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov, prítomní poslanci schválili
aj pre budúce volebné obdobie taktiež 5 poslancov.
Starosta ďalej povedal, že do 21.09.2014 je potrebné doručiť kandidátky na starostu
a poslancov obce.
4.Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Vyšný Orlík na nové volebné obdobie
rokov 2014-2014.
Starosta v ďalšom bode informoval poslancov, že v zmysle §11 ods. 4 písm.i) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu
vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu
funkcie starostu 1, alebo 0,8 alebo minimálne v rozsahu 0,3. Starosta povedal, že obecné
zastupiteľstvo sa môže dohodnúť aj percentualne – výkon práce starostu obce.

Poslanci schválili rozsah výkonu práce 1 (plný úväzok) na nové volebné obdobie rokov
2014-2018.
Starosta ďalej prečítal celý harmonogram prác spojených s prípravou volieb do orgánov
samosprávy obce.

-25.Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 – „Stavebná
úprava Kúlturno správnej budovy Vyšný Orlík“ odoslana na Enviromentálny fond- podanie
informácie.
Po viacerých stretnutiach s poslancami a ich súhlase bol spracovaný projekt na opravu
Kúlturno správnej budovy a spracovaná žiadosť, ktorá bola v stanovenom termíne t.j. do
konca júla 2014 odoslana na Enviromentálny fond na poskytnutie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu KSB. V prvej etape sme žiadali finančné prostriedky na zateplenie budovy, kde
sa nachadzajú kancelárie obecného úradu, vymena okien, ústredné kurenie a celkova
výmena strechy na celej KSB vrátane jej zateplenia. Celkova predpokladaná cena týchto prác
je 207 520,00 €. V druhej faze bude treba požiadať o finančné prostriedky na dokončenie
rekonštrukcie sály kultúrneho domu – výmena okien a dverí, zateplenie, úprava fasády
a zhotovenie prístreškov ponad dvere a balkón.
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude stať 6.000,00 € a vypracovanie žiadosti
900,00 €. Spoluúčasť obce na projekte je 5%.

6.Plnenie rozpočtu obce za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014 – podanie informácie.
Informáciu o plnení rozpočtu za 1 polrok 2014 podal kontrolór obce. Skonštatoval, že
prijmy sú plnené 44,31% a výdavky na 39,22 %. Slabe plnenie prijmov je na položke 133013
41 poplatky za likvidáciu TKO od občánov, kde sú zahrnuté aj nedoplatky starých rokov,ktoré
sa plnia pomaly. Ďalšou takou položkou je položka 212003 41 prijmy z prenajatých budov.
Vo vydajovej časti sa zatiaľ finančné prostriedky použili, len na najnutnejší bežný chod
obecného úradu , MŠ, ZŠ, ŠJ,a ŠKD a splátky úveru na Dom smútku.
Ďalej p. kontrolór informoval o neplatičoch dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatkoch
za odvoz komunálneho odpadu. Čerpanie rozpočtu za 1 polrok 2014 ako aj zoznám
neplatičov dane z nehnutelnosti, dane za psa a polatku za odvoz smetia sú súčasťou
zápisnice.

7.Rôzne:
8.Diskusia:
V diskusii vystúpila p. Štefanišinová, ktorá sa pytala ako je to s platením nájmu za budovu
(starého MNV), ktorú má v prenájme firma OTP – SK s.r.o. Bardejov. P. starosta povedal, že
firma OTPK-SK s.r.o Bardejov nám dlhuje nájom od augusta r.2013 do júla 2014, t.j. 2651,04

€. Upomienka na zaplatenie dlžnej sumy bola odoslana dňa 03.07.2014 na dlžnú čiastku
2209,20 € za obdobie od augusta 2013 do mája 2014, na ktorú firma nereagovala . p.
Ščambora povedal, že budovu opraví za pomoci svojich pracovníkov. Asi pred týždňom a pol
sme sa stretli (starosta, p. Miškiv-Pavlík) pri spominanej budove s p. Ščamborom, pri
obhliadke, ktorej sa zúčastnila aj p. poslankyňa Čvaňova, kde p. Ščambora rozpraval aké
opravy by bolo treba na budove vykonať: oprava strechy, podrezanie muriva po celej budove
aby nezamakala, zateplenie, opravu odpadového kanala, ktorý sa často upcháva a iné väčšie
opravy, kde sme došli k názoru, že finančné prostriedky, ktoré nám dlhuje nebudú
postačovať na jej opravu. P. Čvaňova mu povedala, aby nám uhradil dlžnú čiastku a budovu
si opravíme sami tak, ako bolo dohodnuté na predošlých zastupiteľstvách. K tomu sa
p. Ščambora
-

3-

vyjadril, že on opravu nebude robiť, ale sa radšej z nej vysťahuje a do konca augusta nám
dlhujúcu čiastku vyplatí.
Do diskusie sa pripojil aj p. Miškiv-Pavlík - kontrolór obce, ktorý navrhol vyrezať smreky po
pravej strane budovy, aby sa budova presvetlila a murivo vyschlo a ďalej povedal, že tzv.
národovci po dedine rozpravajú aj takú verziu, že ak p. Ščambora bude v budove podnikať 10
rokov, budova bude jeho, čo nie je pravda, lebo v zmluve ktorú podpísal s Obcou takáto
klauzula nie je.
V diskusii vystúpila aj p. poslankyňa Čvaňová, ktorá pripomenula havarijný stav oplotenia
pri ZŠ, od p. Jacenkovej, kde je prevrátené pletivo, ktoré by bolo treba do konca prázdnin
opraviť, hoci aj svojpomocne zvolaním brigády.
Ďalej povedala,že zorganizovala mládež na brigádu na vyrezávanie stĺpov, ktoré ostali po
miestnom rozhlase, ktoré sa môžu použiť na ohrádenie viacúčelového ihriska. Zároveň sa
pýtala, či má pokračovať vo vyrezavaní stĺpov. Poslanci s tým súhlasili, ale dbať na to, aby sa
nestal úraz.
9.Schválenie uznesenia:
Uznesenie prečítal p. Ing. Ivan Hnat, ktoré poslanci schválili.
10.Záver:
Záverom sa p. starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Baranová Ľubomíra

Overovatelia zápisnice:
Irena Čvaňová...............................................

