OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 16.06.2015

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
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň

26. júna 2015 (piatok) o 17.00 hodine
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
6. Schválenie záverečného účtu obce Vyšný Orlík za rok 2014
7. Prejednanie úpravy platu starostu obce na základe priemernej mesačnej nominálnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014.
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

PREZENČNÁ

LISTINA

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý
O r l í k , konaného dňa 26.06.2015 (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:
.............................................................
............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

MIŠKOVSKÝ Ján, zapisovateľ

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

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.06.2015 vo Vyšnom
Orlíku.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ostatní prítomní:

Mgr. Ján Džupin
Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula, Jaroslav Bolišinga,
RNDr. Iveta Palková a Ján Miškovský
Ing. Miškiv-Pavlík Andrej – kontrolór obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
6. Schválenie záverečného účtu obce Vyšný Orlík za rok 2014
7. Prejednanie úpravy platu starostu obce na základe priemernej mesačnej nominálnej
mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján
Džupin. Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva ako aj kontrolóra
obce. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci piati poslanci, tzn. že Obecné
zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku je uznášaniaschopné. Prítomným predložil program
zasadnutia. Vzhľadom k tomu, že k programu zasadnutia neboli zo strany prítomných podané
žiadne návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie, dal o tomto programe hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 19/06/2015).
K bodu č. 2 – Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce prítomným predložil program rokovania OZ. Vzhľadom k tomu, že
k programu rokovania neboli zo strany prítomných podané žiadne návrhy na jeho zmenu
alebo doplnenie, dal o tomto programe hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 19/06/2015).

K bodu č. 3 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
Zapisovateľa: Miškovský Ján
Overovateľov zápisnice: Mikula Jozef a Ing. Džupinová Anna
(viď. uznesenie č. 20/06/2015).
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
RNDr. Palková Iveta a Bolišinga Jaroslav. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené
žiadne návrhy ani pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 21/06/2015).
K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce na rok 2014
Ing. Miškiv-Pavlík Andrej, kontrolór obce Vyšný Orlík predniesol prítomným svoje
stanovisko k záverečnému účtu obce Vyšný Orlík za rok 2014 (viď. príloha č. 1).
(viď. uznesenie č. 22/06/2015).
K bodu č. 6 – Schválenie záverečného účtu obce Vyšný Orlík za rok 2014.
Prítomných so záverečným účtom (viď. príloha č. 2) oboznámila Ing. Anna Džupinová –
predsedníčka finančnej komisie, ktorá rozobrala jednotlivé položky. Na záver konštatovala, že
rozpočet za rok 2014 je prebytkový v sume 2609,78.- Eur, ktoré sa prevedú do rezervného
fondu. Čo sa týka nevyčerpaných dotácii na ZŠ v roku 2014 tak tieto sa mohli vyčerpať do
konca marca roku 2015 v sume 1391,38.- Eur, čo sa aj tak stalo.
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 23/06/2015).
K bodu č. 7 – Prejednanie úpravy platu starostu obce na základe priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014.
Starosta obce prítomných oboznámil s písomnosťou (viď. príloha č. 3) vydanou
Štatistickým úradom Slovenskej republiky ohľadom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR, ktorá v roku 2014 dosiahla 858.- Eur. Po vykonaní prepočtu pracovníčkou
spoločného obecného úrady Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku p,. Mikitovou, by plat starostu
mal byť podľa nového a keď to poslanci schvália1279.- Eur. Zo strany poslancov neboli
k tejto úprave platu starostu žiadne výhrady, poslanec Miškovský navrhol, aby táto úprava
platu bola vykonaná so spätnou účinnosťou t. j. od 01.01.2015. Všetci prítomní s tým
súhlasili.
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 24/06/2015).

K bodu 8 – Rôzne
RNDr. Iveta Palková predložila kópiu geometrického plánu (viď. príloha č. 4), vypracovaný
k žiadosti o odkúpenie časti pozemku, ktorý je potrebný, aby mohla byť vykonaná kolaudácia
rodinného domu Stanislava Palka. Jedna sa o 40 m2, t. j. zastávaná plocha rodinného domu a
1 m odlievka. Jedná sa o časť pozemku na parcele 421/1, vedený na LV č. 117, katastrálne
územie obce Vyšný Orlík – zastavané plochy a nádvoria. Starosta obce prítomných upozorni,
že na parcele 421/1 je záložné právo (ťarcha) p. Oprchala z Brna vo výške 7.000.- Eur. Preto
kupujúci musí prevziať na seba aj časť tejto ťarchy. Po vzájomnej diskusií poslanci
odsúhlasili zámer predať časť pozemku Stanislavovi Palkovi vo výmere 40 m 2 s tým, že
preberá na seba dobrovoľne aj časť ťarchy, ktorá je spätá s týmto pozemkom.
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 25/06/2015).
Mgr. Ján Džupin prítomných informoval o jednaní s Ing. Artimom, povereným
zamestnancom Atrium n.o., Horárska 61, Prešov ohľadom zriadenia denného stacionára
v našej obci. Po prehodnotení jednotlivých možných voľných priestorov na vytvorenie tohto
stacionára dospeli sme k záveru, že sa zriadi v budove Obecného úradu na prízemí pri pošte.
Jedna miestnosť sa využije čo je tam teraz, ďalšia sa urobí z chodby. Spravia sa WWC
(terajšie ženské WC) a to tak, že jedno WC bude pre imobilné osoby, sprcha a ďalšie 2 WC.
Prístup do budovy bude riešený bezbariérovo. Náklady s tým spojené všetko hradí nájomca.
Taktiež náklady na energie a údržbu týchto priestorov hradí nájomca. Zmluva by sa mala
podpísať na 10 rokov. V stacionári by podľa výmery plochy mohlo byť 30 ľudí. Výhodou je
aj ponúka stravy (obed) za sumu 50.- centov. Starosta prítomným prečítal všetky písomnosti
týkajúce sa zriadenia a činnosti denného stacionára (viď. príloha č. 5). Čo sa týka prestavby
WC a chodby všetko bude ešte riešené architektom. Poslancom bola ukázané na tvare miesta,
ako by mala vyzerať táto prestavba chodby a WC.
Poslanci zriadenie stacionára privítali a vyjadrili svoj súhlas s podpisom nájomnej zmluvy.
Hlasovanie.
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 26/06/2015).
Mgr. Ján Džupin – prítomným prečítal internú smernicu (viď. príloha č. 6) o prijímaní
a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti, ktorá sa vydáva v zmysle zák. NR SR č.
307/2014 Z. z. K uvedenej smernici neboli zo strany prítomných podané žiadne pripomienky
ani návrhy.
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 27/06/2015).
Mgr. Ján Džupin – informoval poslancov o plánovanej oprave školskej kuchyne a materskej
školy. V mesiaci júl bude vykonaná oprava školskej kuchyne t. j. zabetónovanie podlahy
v kuchyni a špajze, osadenie protišmykovej podlahy, keramický obklad, digestor a časť
kuchynskej linky. Potom prebehne maľba kuchyne a celej materskej škôlky aj s chodbou
a WC. Stavebné práce vykoná firma p. Jozefa Pichaniča a maľbu p. Gula Ladislav. Výber bol
vykonaný na základe telefonického prieskumu trhu, nakoľko na spracovaný prieskum trhu

nereagoval nikto. Práce by mali byť ukončené do konca mesiaca júl a finančné čiastky za
stavebné práce bez materiálu (ten zabezpečí obec) by sa mali pohybovať do sumy 800.- Eur.
Taktiež maľba aj s materiálom by nemala presiahnuť 900.- Eur. Rekonštrukcia týchto
priestorov je potrebná aj z toho dôvodu, že terajší stav nevyhovuje a sú porušované pravidla
bezpečnosti práce.
Poslanci s vykonaním týchto prác súhlasili.
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0
(viď. uznesenie č. 28/06/2015).
Mgr. Ján Džupin – informoval poslancov o svojej činnosti od posledného zasadnutia OZ.
Zúčastnil sa školení ako správa registratúry v Stropkove, elektronické trhovisko v Prešove
a zákona o odpadoch TS Svidník. Čo sa týka správy registratúry musíme odstrániť veľa
nedostatkov na našom obecnom úrade. Taktiež využívanie elektronického trhoviska v praxi je
veľmi náročné, ale budeme musieť aj tu dodržiavať zákon. Zákon o odpadoch začne platiť od
1.1.2016 a je tam mnoho zmien, ktoré budeme musieť preniesť do reálneho života (zákon
bude samostatne rozobratý na najbližšom zasadnutí OZ).
Dňa 2.6.2015 bola doručená pošta na OcÚ od JUDr. Cahajlu o tom, že bolo podané
dovolanie na NS SR ohľadom súdneho sporu Gibová – obec. Dňa 10.6.2015 doručila na OcÚ
p. Gibová poštu s tým, že informovala záložného veriteľa o tom, že vlastníkom parcely 421/1
je obec Vyšný Orlík.
K bodu 9 – Diskusia
Ing. MIŠKIV-PAVLÍK Andrej – sa informoval, kedy sa uskutoční výberové konanie na
kontrolóra obce. Starosta odpovedal, že 31.8.2015.
MIKULA Jozef – informoval o zabezpečení volejbalového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa
1.8.2015 so začiatkom o 09.00 hod. Jednotlivé úlohy budú presne prerozdelené jednotlivým
zodpovedným osobám tesne pre uskutočnením turnaja.
BOLIŠINGA Jaroslav – navrhol, či by nebolo dobré kúpiť na volejbalový turnaj umelé
prístrešky, veď tieto by sa zišli aj pri organizovaní iných podujatí. Starosta odpovedal, že keď
budú finančné prostriedky tak sa to kúpi.
Mgr. Džupin Ján – informoval poslancov, že bol podaný podnet na ÚRSO ohľadom riešenie
problematiky fakturácie za odber elektrickej energie VSE a VSD.
K bodu 10 – Návrh na uznesenie
RNDR. Iveta Palková prečítala návrh na uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ. Keďže
k prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy, starosta obce
dal hlasovať o prijatí uznesenia:
Hlasovanie:
Za: 5
Zdržal sa: 0
Proti: 0

K bodu 9 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a kontrolórovi obce
za účasť na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, poprial im príjemné prežitie
dovolenkových dní a stretnutie ukončil.
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 26. júna 2015

Zapísal: Miškovský Ján
Overovatelia zápisnice:
_________________________
Ing. Anna Džupinová

__________________________
Jozef Mikula

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 26.06.2015

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 19/06/2015
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo
Vyšnom Orlíku.

s ch v a ľ u j e

Za: 5

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 20/06/2015
Overovatelia zápisnice a zapisovateľ:
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e,
že starosta obce určil za overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula, za
zapisovateľa Ján Miškovský.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 21/06/2015
Návrhová komisia:
Obecné zastupiteľstvo v o l í,
návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Iveta Palková, Jaroslav Bolišinga.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/06/2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vyšný Orlík za rok 2014:
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e,
stanovisko hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík Ing. Miškiv-Pavlík Andreja k záverečnému
účtu obce Vyšný Orlík za rok 2014.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 23/06/2015
Schválenie záverečného účtu obce Vyšný Orlík za rok 2014:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e,
záverečný účet obce Vyšný Orlík za rok 2014 bez výhrad.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 24/06/2015
Prejednanie úpravy platu starostu obce na základe priemernej mesačnej nominálnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e,
úpravu platu starostovi obce na sumu 1279.- Eur v hrubom, so spätnou účinnosťou od
01.01.2015.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 25/06/2015
Zámer odpredaja časti obecného pozemku pre p. Stanislava Palka:
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e:
zámer odpredaja časti obecného pozemku aj s ťarchou na základe geometrického plánu vo
výmere 40 m2 za cenu 1 €/m2. Jedná sa o pozemok vedený na LV č. 117, katastrálne územie
obce Vyšný Orlík, parc. č. 421/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 363 m2.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/06/2015
Zriadenie denného stacionára pre seniorov:
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í
so zriadení denného stacionára pre seniorov v budove tunajšieho Obecného úradu za
podmienok stanovených neziskovou organizáciou Atrium, Horárska 61, 080 01 Prešov.

Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 27/06/2015
Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti:
Obecné zastupiteľstvo s ch v á ľ u j e
prijatie internej smernice o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
Obce Vyšný Orlík a ňou zriadených príspevkových a rozpočtových organizácii.

Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Uznesenie č. 28/06/2015
Rekonštrukcia školskej kuchyne a maľba priestorov MŠ:
Obecné zastupiteľstvo s ch v á ľ u j e
vykonanie rekonštrukcie školskej kuchyne a maľbu priestorov MŠ v potrebnom rozsahu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Jozef Mikula

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

