
O B E C   V Y Š N Ý   O R L Í K  

Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14 

  

          Vo Vyšnom Orlíku, dňa 12.04.2015 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A  
 

 
     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 

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň   

 

14. apríla 2015 (utorok) o 16.30 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.  Prejednanie  zoznamu  projektov  a  vybratie  takých  projektov, ktoré  obec  plánuje  

     realizovať v najbližších rokoch prostredníctvom DUKLA o. z.    

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie    

9. Záver  

 

 

 

        Mgr. Ján Džupin 

      starosta obce   

 

 

 



 

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 14.04.2015 (utorok) o 16.30 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                    ...................................... 
 

 

 

 



Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.aprila 2014 v 

zasadačke Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku 

_______________________________________________________________ 

 

Prítomní : 

starosta obce :                    Mgr. Ján Džupin 

poslanci OZ :                      Jaroslav Bolišinga, Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula, 

                                             Ján Miškovský, RNDr. Iveta Palková  

 

Ostatní prítomní :              Ing. Andrej Miškiv-Pavlík, kontrolór obce 

                        

Program: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Voľba návrhovej komisie  

4.  Schválenie programu rokovania OZ  

5.  Prejednanie  zoznamu  projektov  a  vybratie  takých  projektov, ktoré  obec  plánuje  

     realizovať v najbližších rokoch prostredníctvom DUKLA o. z.    

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie    

9. Záver  

 

ROKOVANIE: 

 

K bodu č.1,4 – Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ján 

Džupin, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, 

kontrolóra obce a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5, t.j. Obecné zastupiteľstvo 

vo Vyšnom Orlíku je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Predložil program mimoriadneho 

zasadnutia. 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Návrh program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovaním za: 5, proti: 0, 

zdržal sa: 0 jednohlasne schválený. (Uznesenie č. 3/04/OZ/2015) 

 

K bodu č.2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa starosta obce určil Jána Miškovského.  

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Ing. Annu Džupinovu a Jozefa Mikulu. 

 

Hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0,  návrh jednohlasne schválený.  

(Uznesenie č. 5/04/OZ/2015) 



K bodu č.3 – Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení : RNDr. Iveta Palková, Jaroslav Bolišinga. 

 

Hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0, návrh jednohlasne schválený. 

(Uznesenie č. 4/04/OZ/2015) 

 

 

K bodu č.5 – Prejednanie  zoznamu  projektov  a  vybratie  takých  projektov, ktoré  obec  

plánuje  realizovať v najbližších rokoch prostredníctvom DUKLA o. z.    

 

Toto mimoriadne zasadnutie bolo zvolané kvôli prejednaniu zoznamu a  vybratie  takých  

projektov, ktoré chce obec plánovať realizovať v najbližších rokoch prostredníctvom DUKLA 

o.z.  

Dňa 1.3.2015 zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva konečné znenie Programu rozvoja 

vidieka na roky 2014-2020 /PRV SR/. Vzhľadom na skutočnosť, že sme v rámci DUKLA o.z. 

ako jej člen prejavili záujem o čerpanie finančných prostriedkov prostredníctvom miestnej 

akčnej skupiny, v tomto období sa tvorí programová a finančná časť Integrovanej stratégie 

rozvoja územia OZ DUKLA o.z. /ISRU/, ktorý bude základom pre podanie žiadostí o 

pridelenie občianskemu združeniu DUKLA štatútu Miestnej akčnej skupiny /MAS/.  

Pre objektívne a reálne spracovanie dokumentu, obec bola požiadaná o zaslanie plánovaných 

projektov, ktorých realizáciou plánuje realizovať prostredníctvom týchto finančných zdrojov. 

Na základe predchádzajúcich záverov členov je predpoklad čerpania vo výške 20 tis. EUR na 

jednu členskú obec DUKLA o.z. 

S touto výzvou bola zaslaná aj časť prezentácie generálneho riaditeľa Ministerstva 

pôdohospodárstva SR s uvedením aktivít, v rámci ktorých môžu obce predkladať svoje 

žiadostí na obdobie rokov 2014-2020. Na základe potrieb našej obce a na základe schválenia 

obecného zastupiteľstva bola obec požiadaná o zaslanie zoznamu projektov, ktoré obec 

plánuje realizovať prostredníctvom DUKLA o.z 

Uvedenú informáciu je potrebné zaslať do 20.4.2015 na adresu OZ DUKLA spracovateľom 

strategického dokumentu. V termíne do 30.4.2015 sa bude konať spoločné pracovné stretnutie 

zástupcov členských obcí s cieľom vypracovania finančného plánu strategického dokumentu 

pre oblasť samosprávy. 

Výzva s prezentáciou bola obci zaslala dňa 5.4.2015 Ing. V. Dujakovičová s kolektívom 

spracovateľov ISRU OZ DUKLA. 

 

Z predkladaných ponúk obecné zastupiteľstvo vybralo využitie finančných zdrojov 

prostredníctvom OZ DUKLA na realizáciu projektov t. j. pod opatrenie:  

 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov 

a úspor energie. 

- rekonštrukcia chodníkov a autobusových zastávok  

 



7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych, 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvislej 

infraštruktúry. 

-rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci, modernizácia športovísk a detských 

ihrísk.    

    

Hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0, návrh jednohlasne schválený. 

(Uznesenie č. 6/04/OZ/2015) 

 

 

K bodu č.6 – Rôzne 

   

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva je naplánované na máj 2015. Predbežný plán  

zasadnutí obecného zastupiteľstva bude navrhnutý na ďalšom zasadnutí. Na tomto zasadnutí 

okrem iného bude potrebne schváliť Registratúrny poriadok a je potrebné sa zaoberať aj 

predajom pozemkov vo vlastníctve obce. Na toto jednanie bude pripravený návrh smernice na 

odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce ako aj pozemkov dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Začiatkom apríla Mgr. Ján Džupin, starosta obce spolu Jánom Miškovským a Ing. Andrejom 

Miškiv - Pavlíkom sa v Bardejove zúčastnili jednania u projektanta p. Lakatu a ozrejmenia si 

ďalšieho postupu  Rekonštrukcie kulturno-správnej budovy. V roku 2014 tento projekt nebol 

zaradený do výzvy. V tomto roku prebehne ďalšia výzva, ale v tejto veci sa nič nekoná. 

 

 

K bodu č.7- Diskusia 

 

RNDr. Iveta Palková poslanec obce - požiadala starostu, aká je budúcnosť ZŠ v obci. 

Občanom nevie vysvetliť, aj napriek tomu že je predsedom komisie pre kultúru a školstvo. 

 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce odpovedal, že tento problém sa rieši. Obec porušuje zatiaľ 

platný zákon o školstve. Vyučovací proces žiakov 1-4.ročnika (štyroch ročníkov) nemôže 

prebiehať v jednej triede. Maximálne môžu byť spojené dva ročníky. 

V školskom roku 2015/2016 do 1.ročníka sú zapísaní štyria žiaci. Zatiaľ sa nevie koľko 

žiakov začne v jeseni  navštevovať základnú školu. Toto sa bude riešiť na Krajskom školskom 

úrade v Prešove. Udržanie školy v obci je podmienené minimálnou návštevnosťou. 

 

RNDr. Iveta Palková poslanec obce - reagovala na informáciu a požiadala, aby tento problém 

bol riešený na verejnom zhromaždení obce. 

 

Ján Miškovský, poslanec obce - občania sa k danému problému môžu vyjadriť, ale konečné 

rozhodnutie bude aj tak na poslancoch, jedine ak by o existencii školy rozhodlo obecné 

referendum. 

 

Diskusia bola aj ohľadom verejného osvetlenia-  osvetľovacích bodov v obci. Ak to bude 

potrebné, zastupiteľstvo sa týmto problémom bude zaoberať.  

 



K bodu č.8- Návrh na uznesenie    

 

RNDr. Iveta Palková poslanec obce a člen návrhovej komisie ku každému bodu programu 

predniesla návrh uznesení, ktoré boli jednohlasne odsúhlasené. Návrh uznesení je prílohou č.1  

tejto zápisnice. 

 

 

K bodu č.13 – Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na  

mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

 

vo Vyšnom Orlíku, dňa 14.04.2015 

 

Zapísal: Ján Miškovský 

 

   

Overovatelia zápisnice:  

 

 

              –––––––––––––––––––––––                                         –––––––––––––––––––– 

                 Ing. Annu Džupinova                                                         Jozefa Mikula 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                           Mgr. Ján Džupin                                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Príloha č. 1 

 

U Z N E S E N I E 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík  

konaného dňa 14.04.2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku v zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov prijíma nasledovné 

uznesenia: 

Uznesenie č. 3/04/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Orlík schvaľuje 

program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku. 

 

Uznesenie č. 4/04/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Orlík volí 

návrhovú komisiu v zložení : RNDr. Iveta Palková, Jaroslav Bolišinga. 

 

Uznesenie č. 5/04/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Orlík berie na vedomie 

zapisovateľa zápisnice: Jána Miškovského  

overovateľov zápisnice: Ing. Annu Džupinovú a Jozefa Mikulu. 

 

Uznesenie č. 6/04/OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Orlík schvaľuje 

Vybratie projektu: využitie finančných zdrojov prostredníctvom OZ DUKLA na realizáciu 

projektov t. j. pod opatrenie:  

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie. 

- rekonštrukcia chodníkov a autobusových zastávok  

 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych, 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvislej 

infraštruktúry. 

- rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci, modernizácia športovísk a detských ihrísk.    

    

vo Vyšnom Orlíku, dňa 14.04.2015 

Zapísal: Ján Miškovský 

 

  Overovatelia zápisnice:  

 

              –––––––––––––––––––––––                                         –––––––––––––––––––– 

                 Ing. Annu Džupinova                                                         Jozefa Mikula 

 

                                                                                           

                                                                                                           Mgr. Ján Džupin                                                                                                                             

                                                                                                              starosta obce                                         


