OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 14.05.2015

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

26. mája 2015 (utorok) o 17.30 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. Kontrola plnenia uznesení
6. Prerokovanie návrhu VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Vyšný Orlík
7. Prerokovanie cestovných náhrad pre starostu – určenie paušálu
8. Schválenie úhrady cestovných nákladov na zájazd detí MŠ a ZŠ do Košíc
9. Oboznámenie s analýzou zákonnosti prijatého uznesenia č. 2, Obecného zastupiteľstva
obce Vyšný Orlík, bod 2 zo dňa 28.04.2010
10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 2, bod. 2, Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík zo
dňa 28.04.2010
11. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p. Stanislav Palko
12. Rôzne
- oboznámenie s došlou poštou
- informácia o vykonávanej činnosti starostu a poslancov OZ za obdobie od posledného
zasadnutia
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

PREZENČNÁ

LISTINA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa
26.05.2015 (utorok) o 17.30 hod. v zasadačke na Obecnom úrade vo
Vyšnom Orlíku.

1. Mgr. Ján DŽUPIN

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

2. Jaroslav BOLIŠINGA

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

3. Ing. Anna DŽUPINOVÁ

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

4. Jozef MIKULA
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5. Ján MIŠKOVSKÝ
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6. RNDr. Iveta PALKOVÁ
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7. Ing. Andrej Miškiv-Pavlík
kontrolór
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BARANOVÁ Ľubomíra, zapisovateľka

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

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.mája 2015 v zasadačke
Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:

Mgr. Ján Džupin
Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula,
Ján Miškovský, RNDr. Iveta Palková
Ing. Andrej Miškiv-Pavlík, kontrolór obce
Ľubomíra Baranová - zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie program rokovania OZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prerokovanie návrhu VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Vyšný Orlík
7. Prerokovanie cestovných náhrad pre starostu –určenie paušálu
8. Schválenie úhrady cestovných nákladov na zájazd detí MŠ a ZŠ do Košíc
9. Oboznámenie s analýzou zákonnosti prijatého uznesenia č.2, Obecného zastupiteľstva
obce Vyšný Orlík, bod 2 zo dňa 28.04.2010
10. Návrh na zrušenie uznesenia č.2, bod.2, Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík zo
dňa 28.04.2010
11. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p. Stanislav Palko
12. Rôzne
- oboznámenie sa s došlou poštou
- informácia o vykonávanej činnosti starostu a poslancov OZ za obdobie od posledného
zasadnutia
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
ROKOVANIE:
K bodu č.1- Otvorenie zasadnutia
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ján Džupin starosta
obce. Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, kontrolóra obce,
zapisovateľku a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4, jeden poslanec p. Jaroslav
Bolišinga ospravedlnený, t.j. Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku je spôsobilé rokovať a
uznášať sa. Predložil program zasadnutia.
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
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Návrh program zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovaním za: 4, proti 0, zdržal sa: 0
jednohlasne schválený. (Uznesenie č.7/05/2015)
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa starosta určil p. Ľubomíru Baranovu
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol RNDr. Iveta Palková, Ján Miškovský.
Hlasovaním za 4, proti 0, zdržal sa 0, návrh jednohlasne schválený. (Uznesenie č.9/05/2015)
K bodu č.3- Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula.
Hlasovaním za 4, proti 0 zdržal sa 0, návrh jednohlasne schválený (Uznesenie č. 8/05/2015)
K bodu č. 4- Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania schôdze.
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0, program rokovania jednohlasne schválený .(Uznesenie
7/05/2015).
K bodu č. 5- Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 27.02.2015
4.Ukladá:
Bod 1 – zabezpečiť právne prehodnotenie právoplatnosti prijatého Uznesenia zo dňa
28.04.2010 – bod splnený
Bod 2 – Zistiť ceny stravnej jednotky v Materskej škole s možnosťou predaja stravy – bod
splnený
K bodu č. 6 – Prerokovanie návrhu VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Vyšný
Orlík
Starosta spracoval VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Vyšný Orlík č.1/2015 v
ktorom obec Vyšný Orlík v §1 upravuje spôsob, rozsah a podmienky predaja obecných
pozemkov a postup pri nadobúdaní vlastníctva a spôsob splácania ceny. V tomto VZN je
presne v §2 vymedzenie pozemkov určených na predaj, v §3 Spôsoby prevodu vlastníctva
pozemkov, §4 Odpredaj pozemku vlastníkom nehnuteľnosti. Pri každej kúpe pozemku bude
uzatvorená kúpna zmluva s určením podmienok. Pri kúpe pozemku do 400 m2 je schválená
cena 1€/m2. Každý rok sa cena pozemku zvyšuje o 2% z ceny pozemku platnej v
predchádzajúcom kalendárnom roku, zaokrúhlenej na najbližší celý euro cent nahor. Žiadateľ
o kúpu pozemku je povinný písomne požiadať Obec Vyšný Orlík, Obecný úrad Vyšný Orlík o
predaj pozemku, alebo sa vopred informovať na obecnom úrade o pozemok o ktorý má
záujem či je na predaj. Predaj pozemku sa uskutoční v zmysle tohto VZN. V §5 Predaj
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pozemkov iným záujemcom o kúpu pozemkov do výmery 400 m2 podľa ustanovenia §2 ods.
3 písm. b) tohto VZN sa bude realizovať priamym predajom podľa ustanovení 3 ods. 1 písm.
a) až c) tohto VZN.) Predaj pozemkov nad výmeru 400 m2 sa bude uskutočňovať verejnou
súťažou v prípade , ak nie sú naplnené podmienky podľa ustanovenia §2 ods.3 písm. a) tohto
VZN. Verejná obchodná súťaž sa bude vypisovať v zmysle ustanovení §281 až §288
Obchodného zákonníka. Záujemcovia o kúpu pozemku musia zložiť zábezpeku vo výške
100.- € v hotovosti do pokladne Obecného úradu Vyšný Orlík. Na základe podanej žiadosti
záujemcu o kúpu pozemku, obec so záujemcom uzatvorí kúpnu zmluvu za podmienok
určených v tomto VZN. Ak obec určí pozemok a majetok na predaj, tento zámer zverejní na
verejnej tabuli Obce Vyšný Orlík, alebo na internetovej stránke obce na 15 dní, pričom
pozemok bude presne identifikovaný, aby nedošlo k jeho zámene. Ostatne podmienky predaja
sú zahrnuté v tomto VZN.
Prostriedky získane z predaja pozemkov v zmysle VZN môžu byť použite na investície obce.
Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Vyšný Orlík od 04.05.2015 do
25.05.2015.
Hlasovaním: za 4, proti 0, zdržal sa 0- Všeobecné záväzné nariadenie o predaji pozemkov
vo vlastníctve obce Vyšný Orlík č.1/2015- jednohlasne schválené. Toto VZN je súčasťou
zápisnice. (Uznesenie č.11/05/2015)
K bodu č.7- Prerokovanie cestovných náhrad pre starostu – určenie paušálu
Starosta informoval poslancov o poskytovaní paušálneho cestovného. Nakoľko aj
predchádzajúci starosta p. Ing. Džupin mal stanovený paušál cestovného vo výške 20,00 € a
pracovníčka OcÚ p. Baranová 10,00 € na používanie vlastného motorového vozidla na
služobné cesty v okrese. Informoval sa aj u iných starostov, ktorý tento paušál tiež využívajú.
Poslanci navrhli čiastku 40, 00 € pre starostu na mesiac s platnosťou od 01.06.2015.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0 – poskytovanie cestovného paušálu vo výške 40,00
€/mesiac s platnosťou od 01.06.2015 jednohlasne schválený. (Uznesenie č.12/05/2015)
K bodu č.8- Schválenie úhrady cestovných nákladov na zájazd detí MŠ a ZŠ do Košíc
Starosta informoval prítomných poslancov o zájazde deti z MŠ a ZŠ do Košíc. Na obecný
úrad prišla riaditeľka MŠ s požiadavkou, že MŠ a ZŠ chce zorganizovať výlet pre deti MŠ a
ZŠ do Košíc v priebehu mesiaca jún 2015. Na rodičovskom združení oboznámila rodičov o
plánovanom zájazde s ktorým rodičia súhlasili. Nakoľko ZŠ v rozpočte na rok 2015 mala na
položke prepravne plánované 50,00 €, MŠ v rozpočte na rok 2015 na položke prepravne
plánované 0, z tohto dôvodu požiadala starostu či by tento zájazd nebolo možne zaplatiť z
finančných prostriedkov obce. Starosta povedal, že prepravne do Košíc a späť bude stať okolo
250,00 €, zároveň sa podujal, že autobus sa pokúsi zabezpečiť. Podotkol, že keď pripravoval
rozpočet na rok 2015, mal stretnutie aj riaditeľkami MŠ a ZŠ, ale vtedy takúto požiadavku
nemali. Upozornil ich, že v budúcnosti sa takéto požiadavky tolerovať nebudú a trvá na tom ,
aby na každé zasadnutie školských rád bol prizvaný zástupca (poslanec obce), ktorý je
určený – RNDr. Iveta Palková.
-4Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0, - úhrada cestovných nákladov na zájazd detí MŠ a ZŠ
do Košíc nedohasne schválená. ( Uznesenie č.13/05/2015)

K bodu č. 9-Oboznámenie s analýzou zákonnosti prijatého uznesenia č.2, Obecného
zastupiteľstva obce Vyšný Orlík , bod 2 zo dňa 28.04.2010
Starosta sa obrátil na Advokátsku kanceláriu – JUDr. Marek Gula , s.r.o. Hlavná 29, 080 01
Prešov so žiadosťou o preskúmanie platnosti prijatého uznesenia č.2, bod. 2 Obecného
zastupiteľstva obce Vyšný Orlík zo dňa 28.4.2010. K preskúmaniu boli doručené nasledovné
doklady:
1. Výpis z listu vlastníctva č.117, kde je ako vlastníkom pozemku CKN par.č.421/1 evidovaná
Mária Gibová, rod. Varcholová
2. Uznesenie OZ obce Vyšný Orlík č.2 zo dňa 28.4.2010
3. Žiadosť Stanislava Palka o odkúpenie pozemku zo dňa 28.4.2010
4. Žiadosť Ing. Jozefa Kaliňaka s manželkou odkúpenie pozemku zo dňa 28.4.2010
5. Rozsudok Okresného súdu Svidník sp. zn. 2C/133/2012
6. Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 3Co/247/2014
Dňa 27.04.2015 starosta obdŕžal Analýzu zákonnosti prijatého uznesenia č.2, bod. 2
Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík zo dňa 28.4.2010. Cieľom tejto analýzy bolo
posúdenie, či bod 2 uznesenia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík č.2 zo dňa
28.4.2010 bolo prijaté v súlade so zákonom. Starosta celú doručenú analýzu prítomným
poslancom prečítal a táto je súčasťou tejto zápisnice. Na základe vyššie uvedeného možno
konštatovať, že bod 2 uznesenia obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík č.2 bol prijatý v
rozpore so zákonom o majetku obcí a ako taký je materiálne nevykonateľný aj v dôsledku
skutočnosti, že daným uznesením sa rozhodovalo o majetku, ktorý v tom čase nebol vo
vlastníctve obce. V analýze sa uvádza, že ak obec stále má záujem predať časť pozemku,
ktorý je v súčasnosti už v jej vlastníctve, riešením je opätovné podanie žiadosti o predaj
pozemkov zo strany pôvodných žiadateľov, o ktorých rozhodne v súlade so zákonom obecné
zastupiteľstvo.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0- Obecné zastupiteľstvo -berie na vedomie (Uznesenie
č.14/05/2015)
K bodu č.10- Návrh na zrušenie uznesenia č.2, bod. 2, Obecného zastupiteľstva obce Vyšný
Orlík zo dňa 28.04.2010
Starosta dal návrh na zrušenie uznesenie č.2, bod.2, Obecného zastupiteľstva obce Vyšný
Orlík zo dňa 28.04.2010.
Hlasovanie: za 3 ( Jozef Mikula, Ján Miškovský, Ing. Anna Džupinová), proti 1 (RNDr.
Iveta Palková), zdržal sa 0. Obecné zastupiteľstvo r u š í, Uznesenie Obecného
zastupiteľstva obce Vyšný Orlík č.2, bod 2, zo dňa 28.4.2010
K bodu č. 11-Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p. Stanislav Palko
-5Starosta informoval prítomných poslancov o žiadosti p. Stanislava Palka zo dňa 13.05.2015 č.
spisu 171/2015 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – časti pozemku č. KN 421, k.ú. Vyšný Orlík
v zmysle bodu 2, Uznesenia č.2 zo zasadnutia Obce Vyšný Orlík zo 28.4.2010 za účelom
kolaudácie novostavby rodinného domu, ďalej o liste doručenom dňa 22.05.2015 č. spisu
178/2015 Vec: U Z N E S E N I E č. 2 – výzva, a o opätovnej žiadosti o odkúpenie pozemku

doručenej dňa 25.05.2015 č. spisu 179/2015, v ktorej žiada odkúpenie časti pozemku pod
domom o rozmere cca 10m2 (ktoré bude presne určené geometrickým plánom) č. KN 421/1
k.ú. Vyšný Orlík, za účelom kolaudácie novostavby rodinného domu. Geometrický plán
doloží po jeho vyhotovení. (spomínane žiadosti p. Stanislava Palka sú súčasťou zápisnice).
Starosta povedal, že na prvé dve žiadosti nebude ani reagovať, a na tretiu dá písomnú
odpoveď. Stavebník porušil stavebné povolenie na určenú stavbu, bolo mu pozastavené
pokračovať v jej dokončovaní, na tento spomínaný pozemok je uvalená ťarcha. Podľa
vyrozumenia od p. Hanáka, pracovníka spoločného obecného úradu Nižný Orlík by sa malo
jednať o 80 cm odlívku pri dome. Starosta navrhol odsúhlasiť predaj tej časti obecného
pozemku, parcely 421/1 v k.ú Vyšný Orlík, do ktorej zasahuje novopostavený rodinný dom.
Podmienkou je doloženie geometrického plánu.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0, Obecné zastupiteľstvo v y j a d r u j e s ú h l a s, s
odpredajom obecného pozemku (Uznesenie č. 16/05/2015)
K bodu č. 12- Rôzne
-oboznámenie s došlou poštou
-informácia o vykonávanej činnosti starostu a poslancov OZ za obdobie od
posledného zasadnutia
______________________________________________________________
-starosta informoval prítomných poslancov o výmene hlavného elektrického ističa na
zdravotnom stredisku a na verejnom osvetlení, a o reklamácii za poplatok ističa na OcÚ, ktorá
bola VSE uznaná len za rok 2014. Neuznanie ďalšej našej reklamácie dá preveriť ešte
právnikovi.
-starosta informoval o došlom liste od predsedu vlády ešte bývalému starostovi, v ktorom sa
píše o zvýšení daní z príjmu
-starosta informoval o podaní prihlášky obce Vyšný Orlík za nového člena do občianskeho
združenia “Ondava pre život”. Zároveň dal hlasovať.
Hlasovanie: za 4, proti 0,
zdržal sa 0,
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie
prihlášky obce Vyšný Orlík za člena neziskovej organizácie Ondava pre život, n.o (Uznesenie
č.17/05/2015)
-ďalej informoval o prihláške DHZ Vyšný Orlík do Občianskeho združenia Dukla.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0, - obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e, podanie
prihlášky DHZ Vyšný Orlík do Občianskeho združenia Dukla. (Uznesenie č.18/05/2015)
-6-starosta podal krátku informáciu o výstupe na Makovicu dňa 09.05.2015, kde sa konali
oslavy Sviatku svätého Floriána patróna požiarnikov, ktorého sa zúčastnili aj občania z našej
obce. Informoval aj o rybárskej súťaži konanej dňa 10.05.2015 na rybníku o pohár starostu
obce, kde sme zakúpili poháre pre 1 až 3 miesto ako aj cena pre najrýchlejšieho rybára.
- starosta informoval o projekte na “Rekonštrukciu KSB”, ktorý bol spracovaný ešte v
minulom roku, no nebol schválený. Povedal, že sa pokúsi prostredníctvom projektanta p, Ing.
arch. Gmittera opätovne obnoviť podanie tohto projektu. Oslovil ho aj o vytvorenie denného
stacionára prostredníctvom jeho manželky. Jedná sa o denné centrum, kde by sa mohli

schádzať dôchodcovia s podaním stravy (obeda). Minimálne musia oň prejaviť záujem aspoň
20 dôchodcov. Financovanie prebehne cez európske fondy.
-starosta informoval o kosení verejných plôch, ktoré začali kosiť traja zamestnanci obce ,
ktorí boli prijatí v rámci národného projektu “Podpora zamestnávania UoZ”. 95 % nákladov
hradí štát a 5 % obec. Hrádzu začali kosiť pracovníci Povodia Bodrogu Svidník.
Pokosená tráva sa z obce vyváža nad hnojisko. Prítomných informoval, že požiada príslušný
organ ŽP o povolenie vytvorenia skládky na biologicky rozložiteľný odpad medzi Obšarom a
Rakovcom. Čo sa týka cintorína, tento je pokosený, ale do budúcna bude vyhlásená brigáda
na kosenie, kto sa nezúčastní brigády, tak budeme nútení pristúpiť k plateniu hrobového
miesta, pretože obec nie je vlastníkom cintorína iba jeho správcom. Čo sa týka Domu smútku
tak pri úmrtí si pozostalí preberú Dom smútku od starostu. Budú sa oň starať samy až do
ukončenie pohrebu, keď ho opätovne odovzdajú starostovi. Je to z toho dôvodu, že starať sa o
dom smútku na dohodu neprejavil záujem žiaden občan obce. Poplatok za Dom smútku
ostáva nezmenený 24,90 €/deň. V najbližšej dobe bude opravená aj poškodená dlažba na
obidvoch balkónoch v Dome smútku. Koncom mesiaca júna alebo začiatkom júla by sa malo
uskutočniť zhromaždenie obyvateľov obce, na ktorom budú riešené všetky problém, s ktorými
obec zápasí (napr. vytváranie nelegálnych skládok, postup pri oprave mostkov pri rodinných
domoch, kosenie cintorína, orezanie tují na cintoríne, miestny internet a pod.).
-Starosta informoval, že na dobrovoľnícku činnosť § 52a (knižnica a kronikárka ) nastúpili 2
pracovníčky p. Karamanová Ľubica a Mgr. Štefanišinová Ivana.
-starosta ďalej informoval, že v mesiaci júl prebehne oprava kuchyne v MŠ (výmena podlahy,
kuchynskej linky a maľovanie), ďalej oprava komína na ZŠ a oplotenia pri ZŠ a MŠ.
Oplotenie sa urobí brigádnickou činnosťou.
-starosta informoval o zakúpení darčekových balíčkov pre detí MŠ a ZŠ na deň detí v hodnote
2,- € /1 dieťa on zasponzoruje ešte 1.-€ /1 dieťa. Jedná sa o 15 detí v MŠ a 9 detí v ZŠ.
- starosta ďalej informoval o usporiadaní volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce
v mesiaci august s medzinárodnou účasťou a zároveň spomenul, že na viacúčelové ihrisko je
potrebne zakúpiť brankárske sieťky.
-starosta informoval o vypracovaní plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý je
potrebne vypracovať do konca roka 2015.
-7-starosta informoval o požiadavke Rómov o poskytnutie sály KSB na predvedenie sa
hudobnej skupiny z Trebišova na ktorom by sa mohlo zísť okolo 600 Rómov. O tomto bode
dal hneď hlasovať:
Hlasovanie:

za 0,

proti 4,

zdržal sa 0, - poskytnutie priestorov KSB sa neschvaľuje.

-starosta ďalej podal informáciu o internete, ktorý zriadila obec prostredníctvom T COM
Bratislava s ktorým sú časte problém v poslednej dobe. Stále v čase asi od 15,30 hod do rána
vypadáva a príčinu nemôžeme zistiť. Bol sa informovať v kancelárii T COM vo Svidníku o
možnosti zistenia príčiny, ale dostal odpoveď, že túto poruchu si musia občania nahlásiť

individuálne na č. t. 0800 123777- poruchy, aby sa pracovník mohol napojiť na jednotlivý
internet a zistiť poruchu. Preto túto problematiku oznámim občanom na verejnom
zhromaždení a uvažujem o zrušení celkového napojenia internetu. Tento obecný internet
používa už asi len 12 občanov zo 49 a tento rok sme platili zaň poplatok 150.-€ (za rok2014).
-V tomto bode vystúpil aj kontrolór obce p. Ing. Andrej Miškiv–Pavlík, podal ústnu
informáciu o čerpaní rozpočtu v provizóriu (za 1 Q/2015), ktorý bol dodržaný. Previedol 2x
kontrolu pokladne a pokladničných dokladov, kde nenašiel nedostatky. Ďalej informoval o
pohľadávke zo strany OTPK-SK s.r.o. Bardejov p. Ščamboru, ktorý nám k dnešnému dlhuje
nájomne za prenájom budovy za 1 mesiac r.2014 a 4 mesiace r.2015, celkom 1 104,60€. Zo
strany p. Ščamboru bol daný prísľub, že v najbližšom termíne sa bude snažiť dlh vyrovnať.

K bodu č.13- Diskusia
V diskusii vystúpila p. poslankyňa RNDr. Iveta Palková, ktorá navrhla usporiadať v
priestoroch KSB prednášku pre občanov s lekárom – internistom v mesiaci jún.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie:
za 4,
s ch v a ľ u j ú

proti 0

zdržal sa 0, Prednášku s lekárom – internistom

K bodu č.14 – návrh na uznesenie
Ing. Anna Džupinová ako členka návrhovej komisie ku každému bodu programu predniesla
návrh uznesení, ktoré bolí jednohlasne odsúhlasené. Návrh uznesení je prílohou tejto
zápisnice.

K bodu č. 15- Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a rokovanie ukončil.
Vo Vyšnom Orlíku dňa 26.mája 2015
Zapísala: Baranová Ľubomíra
Overovatelia zápisnice:

_______________________
RNDr. Iveta Palková

_________________________
Ján Miškovský

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 26.05.2015

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 7/05/2015
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo
Vyšnom Orlíku.

s ch v a ľ u j e

Za: 4

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/05/2015
Návrhová komisia:
Obecné zastupiteľstvo v o l í,
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/05/2015
Overovatelia zápisnice:
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e,
že starosta obce určil za overovateľov zápisnice: RNDr. Iveta Palková, Ján Miškovský
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 10/05/2015
Kontrola plnenia uznesení:
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e,
Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/05/2015
Prerokovanie návrhu VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Vyšný Orlík:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e ,
návrh VZN č. 1/2015 o predaji pozemkov vo vlastníctve obce Vyšný Orlík
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 12/05/2015
Prerokovanie cestovných náhrad pre starostu obce – určenie paušálu:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e,
Vyplácanie cestovných náhrad – paušálu pre starostu obce od 01.06.2015 vo výške 40.- Eur
mesačne.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 13/05/2015
Schválenie úhrady cestovných nákladov na zájazd detí MŠ a ZŠ do Košíc:
Obecné zastupiteľstvo s ch v á ľ u j e,
úhradu cestovných nákladov na zájazd detí MŠ a ZŠ obce Vyšný Orlík do Košíc v plnej
výške.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/05/2015
Analýza zákonnosti prijatého uznesenia č. 2, bod 2 OZ Vyšný Orlík zo dňa 28.04.2010:
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e,
informáciu o vykonaní právnej analýzy prijatého uznesenia č. 2, Obecného zastupiteľstva
obce Vyšný Orlík, bod. 2 zo dňa 28.04.2010 advokátskou kanceláriou JUDr. Marek Gula,
s.r.o. Prešov, ktorá konštatuje, že bod 2 uznesenia č. 2 obecného zastupiteľstva obce Vyšný
Orlík bol prijatý v rozpore so zákonom o majetku obcí.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/05/2015
Návrh na zrušenie uznesenia č. 2, bod 2, OZ obce Vyšný Orlík zo dňa 28.04.2010:
Obecné zastupiteľstvo r u š í ,

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík č. 2, bod 2, zo dňa 28.04.2010.
Za: 3

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/05/2015
Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p. Stanislav Palko:
Obecné zastupiteľstvo v y j a d r u j e s ú h l a s,
s odpredajom tej časti obecného pozemku, parcely 421/1, do ktorej zasahuje novopostavený
rodinný dom. Podmienkou je doloženie geometrického plánu.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 17/05/2015
Prihláška za nového člena neziskovej organizácie Ondava pre život, n. o.:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e,
podanie prihlášky obce Vyšný Orlík za člena neziskovej organizácie Ondava pre život, n. o.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 18/05/2015
Prihláška DHZ Vyšný Orlík do Občianskeho združenia Dukla:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e,
podanie prihlášky DHZ Vyšný Orlík do Občianskeho združenia Dukla.
Za: 4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

verovatelia:
RNDr. Iveta PALKOVÁ

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

Ján MIŠKOVSKÝ

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

Mgr. Ján Džupin

