
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.12.2014 v zasadačke obecného 

úradu vo Vyšnom Orlíku 
 
 
 
Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
Program: dľa pozvánky 
 
Návrhová komisia: Jozef Mikula, Ján Miškovský 
Overovatelia zápisnice: Anna Džupinová Ing., Iveta Palková RNDr., 
 
1.Zahájenie 
 
      Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva obce, na ktorom privítal 
prítomných poslancov, kontrolóra obce, zapisovateľku a oboznámil ich s programom 
jednania. Poslanci s programom súhlasili. 
 
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  
    Starosta navrhol za členov návrhovej komisie p. Jezefa Mikulu a p. Jána Miškovského. 
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Annu Džupinovu Ing., a Ivetu Palkovu RNDr., 
 
  Poslanci návrh členov komisii schválili. 
 
3.Ustanovenie zástupcu starostu    
 
    Starosta navrhol za svojho zástupcu p. Jána Miškovského s mesačnou odmenou 20,00 €, 
ktorého poslanci ako aj odmenu  schválili. 
 
4.Doplnenie členov jednotlivých komisii z radov občanov obce 
 
     Starosta vyzval predsedov vytvorených komisii aby doplnili členov jednotlivých komisii 
z radov občanov.   
 
Finančná komisia:       Ing. Anna Džupinová -  predseda    
                                      Anna Štefanišinová -  člen 
                                      Zuzana Drotárová -  člen 
 
Komisia pre verejný poriadok:  Jaroslav Bolišinga -  predseda 
                                                     Ing. Erik Lehotský -  člen   
                                                     Róbert Keselica -  člen 
 
Komisia pre kultúru a školstvo: RNDr. Iveta Palková -  predseda 
                                                      PaedDr. Viera Cahajlová -  člen   
Ďalší člen bude doplnený.  
 



Komisia pre telovýchovu a šport: Jozef Mikula -  predseda 
                                                         Mgr. Juraj Cahajla - člen  
                                                         Martin Štefanišin - člen   
Poslanci navrhnutých členov komisii schválili. 
 
5.Menovanie člena do školskej rady materskej a základnej školy 
 
      Starosta k dnešnému dňu odvoláva členku školskej rady MŠ a ZŠ p. Irenu Čvaňovu. 
Prečítal prítomným štatút Rady školy MŠ a ZŠ a zároveň navrhol do rady MŠ a ZŠ p. 
poslankyňu RNDr. Ivetu Palkovu. 
    Poslanci schválili p. RNDr. Ivetu Palkovu za členku rady MŠ a ZŠ. 
 
   Zloženie  školskej rady MŠ:   Kosťová Kvetoslava - predseda 
                                                  Vyravcová Martina - člen 
                                                  Sochovičová Monika - člen 
                                                  Fedoreňková Monika - člen   
                                                  RNDr. Palková Iveta - člen  
 
   Zloženie školskej rady ZŠ:    Gibová Milana- predseda 
                                                Fedoreňková Monika - člen 
                                                Cuper Jaroslav - člen  
                                                Klimová Juliana - člen 
                                                RNDr. Palková Iveta - člen 
 
6.Rôzne 
 
     Starosta informoval prítomných o žiadosti p. Ing. Milana Jackanina o odkúpenie pozemku  
parcela KN 229 a KN 230. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ing. Milana 
Jackanina na ktorú mu dá aj písomnú odpoveď. Keďže pozemky sú  zamerane, prebehne 
vklad do katastra. Starosta povedal, že obec musí spracovať VZN k odpredajom pozemkov 
a až po schválení VZN môže za počať s odpredajom pozemkov. Každý záujemca si musí dať 
vypracovať na jednotlivé parcely geometrický plán a po odkúpení zabezpečiť na vlastné 
náklady aj zápis do katastra. Jedná sa aj o parcely od p. Erika Želizňaka po záhradu p. Džupina 
popri hrádzi rieky Ondava. 
 
    Starosta informoval, že v marci nám končí zmluva o kontokorentnom úvere v Prima banke 
Pobočka Bardejov, ktorú je potrebné uzatvoriť znova.  
 
   Starosta informoval o žiadosti MŠ v ktorej požaduje zvýšenie platov na 100% úväzok. 
Doposiaľ im bol úväzok znížený na 90%. Starosta povedal, že ich písomne upovedomí, že 
obec v súčasnej dobe na zvýšenie platov na 100% nemá finančné prostriedky a rok 2015 
začne tiež v rozpočtovom provizóriu. 
 
   Starosta informoval o projekte „Ondava pre život“. Prítomným prečítal celé znenie listu. 
Jedná sa v prvom rade o dlhodobo nezamestnaných občanov obce, ktorí prejavia o prácu 
záujem. Dňa 22.12.2014 o 11,00 hod sa na obecnom úrade uskutoční stretnutie.  Projekt 



bude financovaný z Nórskych fondov. Relácia o stretnutí bude vyhlásená miestnym 
rozhlasom. Starosta dal hlasovať či máme vstúpiť do tohto projektu. 
   Poslanci vstúp do projektu schválili.   
 
  Starosta informoval o dotazníku pre register priestorových informácii, ktorý vyplní a odošle. 
Ďalej podal informáciu - o liste z Okresného úradu odbor školstva Prešov o spájaní ročníkov 
ZŠ, tento list prečítal poslancom v plnom znení a podotkol, že ZŠ teraz navštevuje 9 detí a ak 
ich nebude viac ako 10 bude problém. Touto otázkou sa budeme ešte zaoberať.  
 
   Starosta ďalej podal informáciu, že ho navštívil p. Jaroslav Cuper, ktorý sa informoval 
o možnosti rozviazania pracovného pomeru manželky Jany Cuperovej-upratovačky MŠ a ZŠ, 
ktorá je dlhodobo práceneschopná. Bola prijatá na zastupovanie počas materskej dovolenky 
p. Eriky Keselicovej. Momentálne p. Cuperovu zastupuje p. Juliana Klimová.  Touto otázkou 
sa budem ďalej zaoberať až po ukončení práceneschopnosti p. Cuperovej. 
 
   Starosta informoval o exekučnom príkaze nebohej MUDr. Gerberyovej, ktorá nám dlhuje 
nájom za budovu zdravotného strediska vo výške 3222,76 €, a nedobytnej pohľadávke 
Osivex Košice vo výške 2146,85€ ktorú treba žiadať súdom. 
 
   Starosta informoval o požiadavke MŠ zo dňa 04.09.2014 o oprave pieskoviska, preliezky, 
oprava oplotenia, oprava vchodových schodov, výmena drevenej podlahy v kuchyni. Tieto 
opravy by sa mohli vykonať počas letných prázdnin. Ďalej informoval prasknutom potrubí na 
WC v MŠ, kde počas víkendu došlo k zaplaveniu niektorých priestorov MŠ. Túto škodovú 
udalosť sa budeme snažiť doriešiť cez poisťovňu, keď že budova je poistená. Do bežnej 
opravy bude treba zahrnúť aj opravu alebo likvidáciu komína, ktorý je značne poškodený. 
 
   Starosta informoval aj o výške  platu starostu obce na 100% úväzok, ktorý sa odvíja od 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve (824 € x koeficient 1,49) a rozmedzie počtu 
obyvateľov od 41 do 500 obyvateľov. Výška platu starostu na celé volebné obdobie je 
mesačne 1227,76 €.                    
 
    Starosta navrhol usporiadať stretnutie občanov obce na Silvestra 2014 v KSB zo začiatkom 
o 22,00 hod. O občerstvenie , podanie kapustnice a ohňostroj sa postará sám. Občania budú 
vyrozumení o tejto akcii miestnym rozhlasom. 
   Poslanci súhlasili s usporiadaním tejto akcie a prisľúbili aj pomoc. 
 
 
7.Diskusia 
 
    V diskusii vystúpila p. poslankyňa RNDr. Palková so žiadosť o poskytnutie priestorov  na 
cvičenie  2 x do týždňa. (aerobik). Cvičiteľka bude dochádzať zo Svidníka a zaplatia si ju 
občania, ktorí sa tohto cvičenia budú zúčastňovať. 
    Starosta hneď aj odpovedal, že sa im poskytne miestnosť klubu pri kolkárni bez poplatku. 
    Poslanci schválili poskytnutie priestorov bez poplatku. 
 
 
 



 
8.Schválenie uznesenia 
 
    Uznesenie č.2/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal p. Ján Miškovský, ktoré 
poslanci schválili. 
 
 
9.Záver 
 
     Na záver sa starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil. 
 
Zapísala: Baranová Ľubomíra                             overovatelia zápisnice: 
 
                                                                             Ing. Anna Džupinová................................... 
 
                                                                             RNDr. Iveta Palková.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 02/2014 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík 

konaného dňa 18.12.2014 (štvrtok) o 16.30 hod. na obecnom úrade 

  

1.  Berie na vedomie: 

 

1.   Ústnu informáciu o návrhu na ustanovenie zástupcu obce 

2. Ústnu informáciu o doplnení členov jednotlivých komisii 

3. Ústnu informáciu o došlých písomnostiach na obecný úrad 

 

 

2.   Schvaľuje: 

     1.  Program schôdze 

     2.  Zapisovateľa –Baranová Ľubomíra 

     3.  Návrhovú komisiu: Jozef Mikula, Ján Miškovský 

4.  Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová,  RNDr. Iveta Palková 

 

5.   Zástupcu starostu obce p. Ján Miškovský 

 

6.  Členov jednotlivých komisii z radov občanov: 

 

      Komisia finančná: p. Štefanišinová Anna 

                                          p. Drotárová Zuzana   

       

     Komisia pre verejný poriadok: p. Keselica Robert 

                                                       p. Ing. Lehotský Erik 

 

     Komisia pre kultúru a školstvo: p. PaedDr. Cahajlová Viera 

                                                            

     Komisia pre telovýchovu a šport: p. Mgr. Juraj Cahajla 

                                                           p. Martin Štefanišin  

 

7.  Člena do školskej rady materskej  a základnej školy: p. RNDr. Iveta Palková  

 

8.  Miestnosť na prenájom v priestoroch kolkárne na cvičenie 

 

     9.  Silvester 2014- organizačné zabezpečenie. 

   10.  Vstup do projektu – „Ondava pre život“ 

 



3. Odporúča: 

 

1. Vypracovať zásady odmeňovania starostu, zástupcu starostu, poslancov a zapisovateľa 

Obecného zastupiteľstva. 

2. Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácii a chodníkov. 

 

3. Prejsť objekty členmi obecného zastupiteľstva 

 

Hrubá mesačná mzda starostu obce je vyjadrená súčinom priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok (824 € x 1,49 (koeficient podľa počtu 

obyvateľov do 500) t.j. 1227,76.- Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


