OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 16.02.2015

POZVÁNKA
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
zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň

27. februára 2015 (piatok) o 17.00 hodine
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania OZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Schválenie materiálov kronikárky za rok 2014
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015
8. Prerokovanie Štatútu obce
9. Prerokovanie interných smerníc:
- rokovací poriadok OZ
- zásady odmeňovania poslancov OZ
- cestovné náhrady
- náplň práce komisii OZ
- podpisový poriadok
- záväzný poriadok vybavovania petícií
- stále zverejňované informácie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

PREZENČNÁ

LISTINA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý O r l í k , konaného
dňa 27.02.2015 (piatok) o 17.00 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:
.............................................................
............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

BARANOVÁ Ľubomíra, zapisovateľka

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

Z á p i s n i c a č. 2
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.02.2015 vo Vyšnom Orlíku
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania OZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Schválenie materiálov kronikárky za rok 2014
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015
8. Prerokovanie Štatútu obce
9. Prerokovanie interných smerníc:
- rokovací poriadok OZ
- zásady odmeňovania poslancov OZ
- cestovné náhrady
- náplň práce komisii OZ
- podpisový poriadok
- záväzný poriadok vybavovania petícií
- stále zverejňovanie informácie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu č.1 – Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Ján Džupin, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných poslancov, kontrolóra obce, zapisovateľku a kronikárku 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 jednohlásne súhlasili.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa z rokovania starosta určil Ľubomíru Baranovu.
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Ing. Anna Džupinová a RNDr. Iveta
Palková.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení
K bodu č.3 – Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie poslancov: Miškovský Ján a Bolišinga Jaroslav.
Hlasovanie: za 5 , proti 0 , zdržal sa 0, návrhová komisia odsúhlasená
-2K bodu č.4-Schválenie programu rokovania

Starosta prečítal prítomným program rokovania schôdze.
Hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa hlasovania 0. Program schôdze schválený.
K bodu č.5-Kontrola plnenia uznesení
zo dňa 18.12.2014
3.Odporúča
1.Vypracovať zásady odmeňovania starostu, zástupcu, poslancov a zapisovateľa Obecného
zastupiteľstva – bod splnený
2.Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácii a chodníkov - bod splnený
3.Prejsť objekty členmi obecného zastupiteľstva- bod nesplnený
4. Doriešiť spôsob odmeny –Milana Gibová- Školský klub, Baranová Ľubomíra pracovníčka Obecného úradu – bod splnený odmeny vyplatene v mesiaci december 2014.
K bodu č. 6- Schválenie materiálov kronikárky za rok 2014
Starosta obce privítal na obecnom zastupiteľstve kronikárku obce p. Milanu Gibovú a udelil
jej slovo. Pani Milana Gibová sa poďakovala za privítanie a ujala sa slova. Prítomným
prečítala ručne spracovanú prípravu podľa jednotlivých kapitol za rok 2014. Jednotlivé
kapitoly obsahujú údaje o počasí počas celého roka, mimoriadné udalosti, ktoré sa vyskytli
v roku 2014, údaje o športe (a to konkrétne o volejbalovom turnaji memoriál p. Čvaňa , ktorý
na jeho počesť usporiadala manželka zosnulého), v jednej z kapitol spomenula priebeh
všetkých volieb, ktoré boli v roku 2014: Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby prezidenta
SR konané v dvoch kolách, a voľby do orgánov samosprávy obce konané dňa 15.11.2014.
Kandidátmi na starostu obce bol Róbert Keselica a p. Mgr. Ján Džupin, ktorý aj voľby vyhral
s počtom hlasov 151. Vo voľbách bolo zvolených aj 5 poslancov do obecného zastupiteľstva.
Páni kronikárka spomenula zmenu v pastoračnej službe pravoslávnych veriacich, kde Mgr.
Mariána Feďa nahradil Mgr. Slavomír Hudák. Spomenula aj konanú prehliadku včelstva u p.
Drotára a požiar rodinného domu p. Jozefa Sadya č.122. V kronike sú vedené mena
a priezviska narodených detí v roku 2014, mena a priezviska zomrelých občanov,
odsťahovaných a prisťahovaných občanov.
Starosta sa pýtal či ma niekto pripomienku na doplnenie týchto údajov do obecnej kroniky.
Pán poslanec Bolišinga spomenul, že by bolo treba dopísať do kroniky 85 výročie
založenia DHZ obce Vyšný Orlík. Do kroniky bol dopísaný aj zosnulý rodák z obce Miroslav
Novák. Takto doplnený text bude zapísaný do obecnej kroniky.
Hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
K bodu č 7- Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015
Návrh rozpočtu obce bol spracovaný a vyvesený na obecnej tabuli v obci v stanovenom
termíne. Zo strany občanov neboli k návrhu žiadne pripomienky. Návrh rozpočtu v príjmovej
časti (vlastné príjmy 41) poslanci zmenili v položkách daň z bytov zo 113 € na 52 €, položku
- 3daň za psa z 252€ na 224 €, položku likvidáciu odpadu z 3500 € na 5000 €, položka príjmy
z prenájmu pozemkov z 45 € na 300 €, príjmy z prenájmu budov z 5000 € na 3500 €, predaj
pozemku z 0 € na 500, z náhrad poistného z 0€ na 187 €. Celkové vlastné (41) na rok 2015
činia 138096.00 €
Výdavky (41): odmeny OcÚ z 500 € na 1000 €, odvody do poisťovní z 9265 € na 10140 €,

Položka energia zo 7300 € na 7800 €, položka poštové služby zo 130 € na 1300 €, položka
servis a údržba z 1200 € na 400 €, položka údržba budov z 1000 € na 6400 €, položka súťaže,
kult. podujatia z 250 € na 850 €, položka odmeny na dohodu z 500 € na 1500, MOS položka
všeob. mat. z 0 € na 200 €, položka palivo z 0 € na 500 €, TJ položka všeob. mat. z 20 € na
420 €, položka šport. poduj. z 200 € na 500 €, Bibliobus položka z 90 € na 120 €, DS položka
udrž. budov z 500 € na 1000 €, položka dohoda o vykonaní prác z 200 € na 600 €, MŠ
položka odvody zo 6307 € na 6447 €, položka poštové služby z 250 € na 245 €, položka
údržba z 800 € na 700 €, ZŠ pridať položku elektrina 500 € a položku poistne 300 €. ŠJ
odvody z 2437€ na 2516 €, všeob. mat. z 500 € na 421 €.
Celkové vlastné výdavky (41) na rok 2015 činia 137752.00 €
Návrh rozpočtu –štátne fin. prostriedky (111) sa mení v položke Regob zo 127,38 € na 127,€,
položka 5.r deti MŠ z 558 € na 488 €, transfer na ZŠ z 23000 € na 20234 €, položka vzdel.
poukazy ZŠ z 0 na 270 €, položka znev. soc. prostr. ZŠ z 0 na 212 €. Celkové príjmy zo
štátneho rozpočtu činia 21836.07 €.
Vo výdajovej časti (111) sa mení položka Regob zo 127,38 € na 127,00 €, VOĽBY položka
mzdy z 50,00 € na 0 € , položka ostatné príplatky z 0 na 50,00 €, MŠ položka knihy, uč.
pomôcky zo 150,00 € na 80,00 €, ZŠ položka odmena VP z 320,00 € na 270,00 €, položka
odmena zo 600,00 € na 0 , odvody zo 4930,00 € na 4703,00 €, položka cestovne zo 100,00 €
na 23,00 €, položka plyn zo 763,00 € na 460,00 € , položka elektr. zo 492,00€ na 290,00 €,
položka pošt. Služby zo 100,00€ na 50,00€, položka všeob. mat. z 90,00€ na 40,00€, položka
všeob. mat S z 0 € na 92,00 €, položka knihy uč. pomôcky S z 0 € na 120,00€, položka knihy
uč. pom. z 20,00€ na 30,00€, položka údržba strojov zo 60,00€ na 50,00 €, všeob. služby zo
700,00€ na 796,00 €, poistenie z 300,00 € na 0 €.
Celkové výdavky (111) činia 21836.07 €
Celkové príjmy (41+111) na rok 2015 sú 159932.07 €
Celkové výdavky (41+111) na rok 2015 sú 159588.07 €
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, Rozpočet obce na rok 2015 schválený.
K bodu 8- Prerokovanie štatútu obce na rok 2015
Starosta obce prečítal prítomným poslancom Štatút obce Vyšný Orlík v plnom znení.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Štatút obce Vyšný Orlík- schválený.
K bodu 9- Prerokovanie interných smerníc
-rokovací poriadok OZ
Starosta obce prečítal prítomným poslancom spracovaný Rokovací poriadok obecného
-4zastupiteľstva. Pripomienky neboli žiadne.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, Interná smernica - rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva- schválená.
-zásady odmeňovania poslancov OZ
Starosta prečítal prítomným poslancom internú smernicu Zásady odmeňovania poslancov OZ.
Pripomienky neboli žiadne.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Interná smernica -zásady odmeňovania poslancov OZ
-schválená.
-cestovné náhrady
Starosta prečítal prítomným poslancom podrobne spracovanú internú smernicu o cestovných
náhradách. Pripomienky neboli žiadne.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0. Interná smernica -cestovné náhrady- schválená.
-naplň práce komisii OZ
Starosta prečítal prítomným poslancom internú smernicu –náplň práce komisií OZ. Jedná sa
komisiu finančnú, v zložení Ing. Anna Džupinová, Anna Štefanišinová a Zuzana Drotárova,
komisia pre verejný poriadok v zložení: Jaroslav Bolišinga, Ing. Erik Lehotský a Róbert
Keselica, komisiu pre telovýchovu a šport v zložení: Jozef Mikula, Mgr. Cahajla Juraj,
Martin Štefanišin, a komisiu pre kultúru a šport v zložení RNDr. Iveta Palková, PaedDr. Viera
Cahajlová a PaedDr. Jitka Lehotská, ktorá bola dodatočne doplnená. Táto interná smernica
obsahuje presný popis prác jednotlivých komisii.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, Interná smernica- náplň práce komisií OZ- schválená.
-podpisový poriadok
Starosta prečítal prítomným poslancom internú smernicu - podpisový poriadok. Pripomienky
neboli žiadne.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0. Interná smernica- podpisový poriadok- schválená.
-záväzný poriadok vybavovania petícii
Starosta prečítal prítomným poslancom internú smernicu – záväzný poriadok vybavovania
petícii, ktorej poslanci porozumeli. Pripomienky neboli žiadne.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Interná smernica – záväzný poriadok vybavovania
petícii- schválená.
-stále zverejňovanie informácie
Starosta prečítal prítomným internú smernicu – stále zverejňovanie informácie, ktorej
poslanci porozumeli. Pripomienky neboli žiadne.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

-5Interná smernica – stále zverejňovanie informácie- schválená.
K bodu č.10-Rôzne
Starosta navrhol prítomným poslancom limit obecnej pokladne vo výške 500.- €. Pripomienky
neboli žiadne.
Hlasovanie : za 5, proti0, zdržal sa . Limit obecnej pokladne schválený – výška 500.-€.
Starosta informoval prítomných poslancov o poskytovaní stravných lístkov pre starostu obce,
keď že on netvorí sociálny fond, v tomto prípade mu stravné lístky nepatria. V roku 2011 uz.
č.1/2011 obecné zastupiteľstvo schválilo bývalému starostovi poskytovanie stravných lístkov
s tým, že z hodnoty stravného lístka bude obci platiť 45%. (ostatní pracovníci obecného úradu

platia tiež 45% - 0,13€ zo SF za každý stravný lístok s tým, že v čase dovolenky, P a maródky
nárok na stravný lístok si neuplatňujú). Cena lístka (dejeuner), ktoré obec zakupuje pre
pracovníkov je 3,20 €. Pripomienky neboli žiadne.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Poskytovanie stravných lístkov schválené od nástupu do
funkcie t.j. od 16.12.2014 za úhradu 45% z ceny stravného lístka.
Starosta informoval aj o poskytovaní paušálneho cestovného bývalého starostu a pracovníčky
OcÚ p. Baranovej, ktoré bolo pre starostu 20,00 € a pracovníčku 10,00 € 1 krát mesačne (t.j.
používanie vlastného motorového auta, alebo autobusu v okrese). Poslanci sa k tomuto bodu
nevyjadrili, navrhli zistiť ako paušálne cestovne využívajú ostatní starostovia. Prejednať na
budúcom zasadnutí.
Starosta informoval prítomných poslancov o poradí kopania hrobov, ktoré bolo nedôsledne
vedené. Poradie sa zastavilo v roku 2010 pri Ing. Milanovi Jackaninovi a pokračuje až
Jozefom Džupinom č. d. 4. Niektorí občania si medzi tým postavili pre nebohých hrobky, kde
za kopanie hrobu si zaplatili firme. Starosta navrhol prehodnotiť kopanie hrobov od r. 1999 a
oslobodiť od kopania hrobu 1 kolo, tých občanov, ktorí si kopanie platili. S touto vzniknutou
situáciou oboznámiť občanov na verejnom zhromaždení.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Starosta ďalej informoval o čerpaní kontokorentného úveru v Príma Banke, ktorý končí
13.03.2015 a jeho predlžení o povolenie čerpania do výšky 7 000,00 €. Pripomienky neboli.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Čerpanie kontokorentného úveru v príma banke do výšky
7 000,00 € schválené.
Starosta ďalej informoval o ťažbe drevnej hmoty v obecnom lese. Povedal, že v obecnom lese
sa ťažba nekonala asi tri roky, my znášame len náklady na lesného hospodára, ktorého sme
povinný mať zo zákona, ale zisk nemáme žiaden. Preto navrhol prizvať lesného hospodára v
najbližšom čase a na tvare miesta prehodnotiť ťažbu v obecnom lese.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Starosta informoval o výbere dane za psa. Zistil, že psy v obci za ktoré sa vyrubuje majiteľom
daň, nemajú ochranné známky. Navrhol zakúpiť pre psov ochranné známky a spresniť
evidenciu. Poslanci súhlasili.
-6Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Zakúpenie ochranných známok pre psov schválené.
Starosta ďalej informoval aj o likvidácii komunálneho odpadu, ktorý zabezpečujú Technické
služby mesta Svidník a o poplatku za vývoz komunálneho odpadu od občanov (kôš). Zistil, že
vývoz jednej smetnej nádoby stojí 2, 51 € x počet smetných nádob v obci a x 18 vývozov
ročne. Poplatky sú vyberané podľa osôb na trvalom a prechodnom pobyte v obci t.j. 9, 00 €
na osobu + 3,00 € ročne za jednu smetnú nádobu. Oslobodený sú občania nad 80 rokov,
občania dlhodobo žijúci v zahraničí, ktorý musia predložiť pracovnú zmluvu, alebo
potvrdenie o platení poplatku za odpad tam kde sa zdržiavajú a občania, ktorí viac ako 90 dní
nevyužívajú nehnuteľnosť, ale taktiež predložia doklad o platení poplatku v mieste jeho
pobytu. Obec tak každoročne dopláca za vývoz komunálneho odpadu. Navrhol prideliť ďalšiu
smetnú nádobu do domácnosti, kde sa nachádza nad 6 ľudí a viac členov a výmenu odpadovej
nádoby každých 10 rokov odo dňa 27.02.2015. Občania, ktorých počet v domácnosti je menší

ako 6 môžu mať druhú smetnú nádobu, ale je vývoz si hradia v plnej výške. Tento rok to činí
čiastku 45,18.- Eur.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Starosta ďalej informoval poslancov o prenájme nevyužívaných pivničných priestoroch o
ktoré prejavila záujem Firma MARTEX EU s.r.o. p. Martin Štefanišin Vyšný Orlík 149 –
skladové
priestory. Jedná sa plochu 18,30m x 5,60m na dobu asi 6 mesiacov. Poslanci súhlasili za
poplatok 12, 00 €/ m2/ rok.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Prenájom schválený.
Starosta informoval, že na obecný úrad sa dostavil p. Gonšenica, ktorý má v prejme
Kameňolom, s požiadavkou o danie súhlasu na povolenie odstrelu kameňa v Kameňolome
(maximálne 2 krát ročne). Starosta dal na zváženie odstrel v kameňolome poslancom a
zároveň navrhol odstrel schváliť. Pripomienky neboli žiadne.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Odstrel v Kameňolome schválený.
Starosta informoval o požiadavke miestnych Rómov o poskytnutie veľkoplošného kontajnera
k bytovkám na odvoz komunálneho odpadu.
Hlasovalo: za 0, proti 5, zdržal sa 0. Poskytnutie kontajnera nebolo schválené.
Starosta ďalej informoval prítomných poslancov o ústnej žiadosti Rómov, na poskytnutie
priestorov KSB na usporiadanie tanečnej zábavy.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Usporiadanie tanečnej zábavy schválené.
Starosta informoval o súdnom spore, ktoré vedie Obec voči Márii Gibovej ohľadom parcely
421/1.
Dňa 01.03.2015 sa ma dostaviť za JUDr. Maruniakovou, ktorá zastupuje obec pre právoplatné
rozhodnutie. Informáciu podá na budúcom zastupiteľstve.
Starosta informoval o oprave kosačky (traktor), ktorú sa podujal opraviť p. Rastislav MiškivPavlík. Odmena za opravu bude vyplatená na dohodu o vykonaní prác po jej spojazdnení.
-7Starosta ďalej podal informáciu o výsledku šetrenia s VSE a.s. Prešov ohľadom nesprávneho
platenia za istič elektrickej energie, ktorý je namontovaný v rozvodnej skrini v budove
obecného úradu a bol menený ešte v r. ale poplatok za istič nebol zmenený. S preplatkom
bude informovať na budúcom zastupiteľstve.
Starosta informoval, že pred štyrmi rokmi obec dostala do správy špeciálne požiarne vozidlo
typu IVECO Daily Magirus D65C 15D TSF-W, ktoré Slovenská republika, zastúpená
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava na základe Darovacej
Zmluvy č.p. KRHZ-PO-1202/2014-014 zo dňa 02.01.2015 bezodplatným prevodom
prenecháva cestné motorové vozidlo vrátane príslušenstva obci Vyšný Orlík. Po nadobudnutí
právoplatnosti tejto darovacej zmluvy bude požiarne vozidlo prepísane na obec a tým sa stáva
majetkom obce.
Starosta ďalej informoval, že dňa 26.02.2015 doručila na obecný úrad p. Mária Gibová
Opätovný návrh na zrušenie uznesenia. Tento návrh na zrušenie uznesenia č. 2/2010 podávala

už dňa 3.4.2012, no doposiaľ jej nebola doručená odpoveď. V tomto uznesení č. 2/2010 zo
dňa 28.4.2010 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo, že po vysporiadaní
parciel č. 421 v k.ú. Vyšný Orlík na základe geometrického plánu odpredá časť tejto parcely
pre Ing. Jozefa Kaliňaka s manželkou Helenou a časť tejto parcely pre Stanislava Palka na
výstavbu rodinného domu po 0, 66 €/m2. Ďalej sa v liste uvádza, že Uznesením č. 2/2010
došlo k porušeniu práv potenciálnych záujemcov o odkúpenie parciel č. 421/1, LV č. 117 v
KÚ Vyšný Orlík. Rozhodnutím o odpredaji predmetnej parcely Stanislavovi Palkovi a Ing.
Jozefovi Kaliňakovi s manželkou Helenou, po usporiadaní vlastníckeho práva k nej, sa obec
navyše do budúcnosti pripravila aj možnosť výberu najvhodnejšej ponuky na odkúpenie, resp.
výberu najvhodnejšieho nového vlastníka spomínanej parcely č. 421/1. Preto žiadateľka o
zrušenie uznesenia č. 2/2010 dáva na zváženie obecnému zastupiteľstvu, či prijaté uznesenie
bolo v niečom na prospech obce a jej obyvateľov, alebo len riešením problému s pozemkom
pod prebiehajúcou stavbou rodinného domu Stanislava Palka, synovca vtedajšieho starostu
obce.
Starosta sa k tomuto listu vyjadril, že spomenuté uznesenie dá preskúmať právnikovi t.j.
advokátskej kancelárii, či bolo prijaté v súlade so zákonom. O výsledku bude poslancov
informovať.
Starosta informoval o žiadosti p. Ľubice Karamanovej Vyšný Orlík 145 o podanej žiadosti za
upratovačku do MŠ a ZŠ. Starosta povedal, že momentálne upratovačku p. Eriku Mikitkovu,
ktorá je toho času na materskej dovolenke zastupuje p. Milana Gibová Vyšný Orlík 89.
Páni Ľubicu Karamanovu písomne vyrozumie.
Starosta ďalej informoval o písomnej žiadosti p. Márie Zavodovej bývalej pracovníčke MŠ a
ZŠ o odbere stravy zo ŠJ pre jednu osobu, svoju žiadosť zdôvodňuje tým, že bola dlhé roky
pracovníčkou MŠ a ZŠ v obci.
Starosta hneď odpovedal, že sa pôjde informovať na školský úrad vo Svidníku a na Hygienu,
či takýto odber stravy je možný a p. Závodovú písomne vyrozumie.

-8Starosta informoval o žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi o pridelení finančných prostriedkov na
deti, ktoré pochádzajú z obce a navštevujú Centrum voľného času vo Svidníku. Zmluva bola
zaslaná na Gréckokatolíčky biskupský úrad Prešov na podpis.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum
voľného času schválené.
Starosta informoval o poslanej žiadosti na MF SR o poskytnutie dotácie – finančných
prostriedkov na rekonštrukciu ženské WC v budove KSB.
Starosta informoval o usporiadaní posedenia z príležitosti osláv MDŽ so ženami obce, ktoré
sa bude konať 08.03.2015 v sále kultúrneho domu, kde s programom vystúpia aj deti z MŠ a
ZŠ obce. Ženy si uctí kvetom a poskytnutím občerstvenia.
Starosta ďalej informoval prítomných poslancov, že ruší reláciu pozdravy jubilantom. A však
jubilant, ktorý bude sláviť významné životné jubileum si poslanci a starosta uctia osobnou
návštevou. Takýmto jubilantom je aj najstarší občan obce p. Peter Skirkanič, ktorého v
najbližšej dobe navštívime.

P. Ing. Andrej Miškiv-Pavlík –kontrolór obce Vyšný prečítal Správu kontrolóra za obdobie
od 01.01.2014-31.12.2014 a Správu o čerpaní rozpočtu Vyšný Orlík za rok 2014 , ktoré
poslanci vzali na vedomie Plán práce kontrolóra na rok 2015, ktoré poslanci schválili.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Plán práce kontrolóra obce na rok 2015 schválený.
Starosta informoval o pripravovanom projekte “Ondava pre život” a o rekonštrukcii hlavnej
cesty Svidník –Bardejov, kde majú možnosť sa zamestnať aj Rómovia a ostatní nezamestnaní
občania obce. Bližšie informácie podá na budúcom zastupiteľstve, keď prebehne výber
uchádzačov.
Starosta informoval o poskytnutí a namontovaní počítačov firmou DEUS (Datacentrum
elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) na obecnom úrade dňa 19.02.2015.
K bodu 11-Diskusia
V diskusii sa p. poslanec Jaroslav Bolišinga informoval o funkčnosti kolkárne. Starosta hneď
odpovedal, že opravy kolkárne sa svojpomocne ujal p. Igor Kaliňak a p. Tomáš Derco,
ktorým sa podarilo spojazdniť jednu dráhu a dali prísľub, že sa pokúsia pozháňať ešte
náhradné diely na spojazdnenie celej kolkárne, ktorú by mohli využívať vo voľnom čase
občania a mládež obce.
K bodu 12-Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal p. poslanec Ján Miškovský.
Hlasovalo: za 5, proti 0, zdržal sa 0. Uznesenie zo zasadnutia č.2/2015 ako bolo v návrhu –
schválené.

-9K bodu 13-záver
Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Ľubomíra Baranová
Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Džupinová………………..
RNDr. Iveta Palková……………………

N á v r h Uznesenia č. 2
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík
konaného dňa 27.02.2014 (piatok) o 17.00 hod. na obecnom úrade

1. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich schôdzi.
2. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2015.
3. Správu kontrolóra obce o činnosti za rok 2014.
4. Správu kontrolóra obce o čerpaní rozpočtu obce za rok 2014.
5. Plán práce kontrolóra obce na obdobie január - august 2015.
1. Ruší:
1. Uznesenie č. 1 zo dňa 25.03.2011 – stravné lístky pre starostu obce.
2. Zásady odmeňovania poslancov zo dňa 23.12.2010.
2. Schvaľuje:
1. Program schôdze.
2. Zapisovateľa: Baranová Ľubomíra.
3. Návrhovú komisiu: Miškovský Ján, Bolišinga Jaroslav.
4. Overovateľov zápisnice: Ing. Džupinová Anna, RNDr. Palková Iveta.
5. Schválenie materiálov kronikárky za rok 2014 s dodatkami.
6. Rozpočet obce na rok 2015 so zmenami.
7. Štatút obce Vyšný Orlík.
8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
9. Internú smernicu Zásady odmeňovania poslancov a členov komisii.
10. Internú smernicu o Cestovných náhradách.
11. Internú smernicu Náplň práce komisii OZ.
12. Internú smernicu Podpisový poriadok.
13. Internú smernicu Záväzný poriadok vybavovania petícií.
14. Internú smernicu Stále zverejňovane informácie.
15. Internú smernicu Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vyšný Orlík.
16. Finančný limit v pokladni vo výške maximálne 500.- Eur.
17. Opätovné čerpanie Dexia Komunál Super linky.
18. Stravné lístky starostovi obce v hodnote 3,20.- Eur za úhradu 45 % ceny lístka.
19. Pokračovať v poradí pri kopaní hrobov s tým, že od roku 1999 hrobky prehodnotiť, a tí
občania, ktorí si hrobky zabezpečili na vlastné náklady budú 1x vypustení z poradia kopania.
20. Ťažbu palivového dreva podľa LHP.
21. Kúpu evidenčných známok pre psov na náklady obce.
22. Cenu za prenájom priestorov KSB p. Štefanišinovi Martinovi za 12 €/m2/rok + paušálna
náhrada elektrickej energie.
23. Dobu výmeny smetných nádob zo 7 rokov na 10 rokov.
24. Odstrel kameňa v kameňolome pre firmu Lom Ondava s.r.o.
25. Doplnenie člena komisie pre školstvo PaedDr. Jitka Lehotská.

26. Poskytnutie sály v KSB pre rómskych spoluobčanov na usporiadanie tanečnej zábavy za
stanovených podmienok.
27. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ pri Cirkevnej základnej škole sv.
Juraja vo Svidníku.
28. Plán práce kontrolóra obce na obdobie január – august 2015.
3. Ukladá:
1. Zabezpečiť právne prehodnotenie právoplatnosti prijatého Uznesenia zo dňa 28.04.2010.
2. Zistiť ceny stravnej jednotky v Materskej škole s možnosťou predaja stravy.

Za správnosť

________________________
člen návrhovej komisie

_________________________
člen návrhovej komisie

Mgr. Ján Džupin
starosta
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