
   O b e c   V y š n ý   O r l í k 

 
Vo Vyšnom Orlíku, 

dňa 15.01.2015 

                  

 

 

 

 

P o z v á n k a 
 

 
     Starosta obce  V y š n ý   O r l í k   v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien  z v o l á v a mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na deň 

 

18. januára 2015 (nedeľa) o 14.00 hod. 

 

do zasadačky obecného úradu s týmto programom: 

 

1./  Zahájenie 

2./  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3./  Prejednanie žiadosti predplatenia dovolenky za rok 2014 bývalému starostovi obce  

      Ing. Michalovi Džupinovi.  

4./  Rôzne 

5./  Schválenie uznesenia 

6./  Záver 

 

 

Žiadam všetkých poslancov o účasť na tomto zasadnutí. 

 

 

 

Mgr. Ján Džupin 

                                                  

   starosta 

                                                                                                                                                 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R E Z E N Č N Á    L I S T I N A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý          

O r l í k , konaného dňa 18.01.2015 (nedeľa) o 14.00 hod. v zasadačke 

obecného úradu 

 

 

 

1. Mgr. Ján DŽUPIN      ...................................... 

 

2. Jaroslav  BOLIŠINGA     ...................................... 

 

3. Ing. Anna  DŽUPINOVÁ     ...................................... 

 

4. Jozef  MIKULA       ...................................... 

 

5. Ján  MIŠKOVSKÝ      ...................................... 

 

6. RNDr. Iveta  PALKOVÁ     ...................................... 

 

7. Ing. Andrej Miškiv-Pavlík                                            .......................................     

              kontrolór     

 

 

 

 

Hostia: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

MIŠKOVSKÝ Ján, zapisovateľ                     ...................................... 
 

 

 

 



Z á p i s n i c a    č. 1 
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.01.2015 vo 

Vyšnom Orlíku 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  
1./  Zahájenie 

2./  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3./  Prejednanie žiadosti predplatenia dovolenky za rok 2014 bývalému starostovi obce  

      Ing. Michalovi Džupinovi.  

4./  Rôzne 

5./  Schválenie uznesenia 

6./  Záver 

 

 

K bodu č. 1 -zahájenie zasadnutia 

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Ján Džupin, starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných poslancov a kontrolóra obce. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, 

nakoľko sú prítomní všetci 5 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom, hlasovaním 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.  

  

K bodu č. 2 – voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mikula Jozef a Bolišinga Jaroslav 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Ing. Anna Džupinová a RNDr. Iveta 

                                                                                        Palková 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení 

b) Za zapisovateľa z rokovania starosta určil Miškovského Jána.  

 

K bodu č. 3 – Prejednanie žiadosti predplatenia dovolenky za rok 2014 bývalému starostovi 

obce Ing. Michalovi Džupinovi.  

     Starosta obce prečítal žiadosť, ktorú dňa 2.1.2015 doručil na Obecný úrad bývalý starosta 

Ing. Michal Džupin (viď. Príloha č. 1) a požiadal poslancov, aby sa k tejto žiadosti vyjadrili.  

Ing. MIŠKIV-PAVLÍK Andrej – sa vyjadril, že v rozpočte na rok 2014 nebolo zahrnuté 

predplatenie dovolenky. Zdôraznil. že jej predplatenie musí byť odsúhlasené obecným 

zastupiteľstvom. 



RNDr. PALKOVÁ Iveta – sa vyjadrila, že keď nemohol dovolenku vyčerpať z dôvodu 

pracovnej zaneprázdnenosti, tak jeho žiadosť by bolo potrebné riešiť kladne. 

MIŠKOVSKÝ Ján – poukázal na to, že zo strany Ing. Džupina Michala nebol dodržaný 

štandardný postup pri schvaľovaní predplácania dovolenky. Veď štandardne by bolo, keby 

predplatenie si nechal schváliť poslancami Obecného zastupiteľstva, ktorý vykonávali mandát 

za jeho funkčného obdobia.  

MIKULA Jozef – sa vyjadril, že v žiadosti neboli predložené také závažné dôvody, pre ktoré 

by nemohol vyčerpať dovolenku za rok 2014. 

Ing. DŽUPINOVÁ Anna – poukázala na to, že je neetické žiadať o predplatenie dovolenky, 

keď úrad zanechal v mínusových číslach. 

BOLIŠINGA Jaroslav – sa vyjadril, že dovolenka by sa mohla Ing. Džupinovi preplatiť aj na 

splátky.  

Starosta obce dal hlasovať, kto je za predplatenie dovolenky za rok 2014 Ing. Michalovi 

Džupinovi. 

Hlasovanie: za 2,  proti 3, zdržal sa 0. 

Predplatenie dovolenky Ing. Michalovi Džupinovi nebolo schválené.  

  

K bodu č. 4 – Rôzne. 

 

     Starosta obce informoval prítomných, že koncom mesiaca február 2015 sa uskutoční 

riadne zasadnutie OZ, na ktorom bude prejednávaný a schvaľovaný celý rád interných 

predpisov a smerníc, ako aj rozpočet obce na rok 2015. S pripravovanými materiálmi na 

rokovanie budú včas oboznámení. 

 

K bodu č. 5 – Schválenie uznesenia. 

     Hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa hlasovania 0. 

 

K bodu č. 6 – Záver. 

Po vyčerpaní programu rokovania sa starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Zapísal: Ján MIŠKOVSKÝ    

 

Overovatelia zápisnice: 

       

Ing. Anna DŽUPINOVÁ....................................... 

       

RNDr. Iveta PALKOVÁ........................................ 

 



Uznesenie č. 1 /2015 
z  mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík 

konaného dňa 18.01.2015 (nedeľa) o 14.00 hod. na obecnom úrade 

  

 

 

 

 

1.   Schvaľuje: 

 

     1.   Program schôdze 

     2.   Zapisovateľa: Miškovský Ján 

     3.   Návrhovú komisiu: Jaroslav Bolišinga, Jozef Mikula   

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

 

 

 

 

2.   Neschvaľuje: 

 

1. Predplatenie dovolenky za rok 2014 bývalému starostovi obce Ing. Michalovi 

Džupinovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


