
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.08.2015 vo Vyšnom Orlíku. 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                     Mgr. Ján Džupin 

 

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

                                            RNDr. Iveta Palková a Ján Miškovský 

 

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

 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej a volebnej komisie  

5.   Voľba hlavného kontrolóra obce 

6.   Zriadenie krízového štábu obce  - menovanie jednotlivých členov      

7.   Prerokovanie návrhu zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava v zmysle § 59 ods. 2  

      zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

8.   Rôzne  

 - došla pošta 

 - informácia o priebehu výstavby denného stacionára 

 - príprava a stanovenie termínu konania zhromaždenia obyvateľov obce                                                                       

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.  

 

 

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                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 (viď. uznesenie č. 29/08/2015). 

 

 



K bodu č. 3 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Starosta obce určil za: 

Zapisovateľa: Miškovský Ján 

Overovateľov zápisnice: RNDr. Iveta Palková a Jaroslav Bolišinga 

(viď. uznesenie č. 30/08/2015). 

 

 

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a volebnej komisie 

 

     Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala zároveň aj ako volebná komisia v tomto 

zložení: Ing. Anna Džupinová a Jozef Mikula.. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené 

žiadne návrhy ani pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať. 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 (viď. uznesenie č. 31/08/2015). 

 

 

K bodu č. 5 – Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

     Na Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku bola dňa 10.08.2015 doručená obálka Ing. Miškiv-

Pavlík Andreja ako kandidáta na hlavného kontrolóra obce. Do výberového konania sa 

prihlásil iba jeden kandidát.  Obálka bola otvorená na zasadnutí OZ za prítomnosti všetkých 

členov OZ ako aj Ing. Miškiv- Pavlik Andreja. V zapečatenej obálke bol doložený výpis 

z registra trestov, prehlásenie súhlasu so zverejnením osobných údajov, diplom o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní, životopis a prihláška. Členovia OZ tajnou voľbou zvolili Ing. Miškiv-

Pavlík Andreja za hlavného kontrolóra obce na obdobie rokov 2015 -2021. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                   Proti: 1 Zdržal sa: 0  

 (viď. uznesenia 32- 35/08/2015). 

 

 

K bodu č. 6 – Zriadenie krízového štábu obce - menovanie jednotlivých členov  

     

     Starosta prítomných oboznámil so štatútom krízového štábu obce Vyšný Orlík, ktorý bol 

vypracovaný na základe pokynov Okresného úradu vo Svidníku. Po oboznámení so štatútom 

prítomným predniesol návrh za členov krízového štábu obce Vyšný Orlík a to:  

Miškovský Ján, Mikula Jozef, Bolišinga Jaroslav, Ing. Džupinová Anna a RNDr. Palková 

Iveta.  

     Keďže k tomuto návrhu neboli žiadne pripomienky dal hlasovať:   

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  

(viď. uznesenie 36/08/2015). 

 

 

K bodu č. 7 –  Prerokovanie návrhu zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava v zmysle 

§ 59 ods. 2  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

     Starosta obce prítomných prečítal návrh zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava. 

Zdôraznil, že sa bude  podpisovať  zmluva  o  budúcej zmluve. Na  tunajšom  obecnom úrade  

 



o  tom  jednal s  obchodnou  zástupkyňou  spoločnosti  ENVI-PAK, a. s. Bratislava  Ing. Jana  

Babjáková. Jedna sa o vývoz triedeného  komunálneho odpadu (viď. príloha č.1 tejto 

zápisnice).  

     K tejto zmluve bola otvorená rozprava, kde RNDr. Palková navrhla, aby sa doba intenzity 

vývozu plastov skrátila, taktiež v letných mesiacoch upraviť vývoz komunálneho odpadu.   

        

Hlasovanie: 

Za: 5                                                Proti: 0                                              Zdržal sa: 0    

(viď. uznesenie č. 37/08/2015). 

 

 

 

K bodu 8 – Rôzne 

 

     Starosta prítomných oboznámil, že v priebehu mesiaca august sa stretol s právnikom  

JUDr. Jozefom Bujdošom, zastupujúcim p. Stanislava Palka. Oboznámil sa s celou situáciou 

okolo tohto sporu, vypočul si názor starostu a dospeli k záveru, že bolo by žiadúce zrušiť 

uznesenia č. 16/05/2015 zo dňa 26.05.2015 t. j. odpredaj časti pozemku parcely č. 421/1 pre 

p. Stanislava Palka a uznesenie č. 25/06/2015 t. j. zámer odpredaja časti obecného pozemku aj 

s ťarchou na základe geometrického plánu vo výmere 40 m2 za cenu 1 €m2 pre p. Stanislava 

Palka. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                                Proti: 0                                              Zdržal sa: 1 

(viď. uznesenie č. 38/08/2015).    

        

     Starosta predložil na prerokovanie zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

na odpredaj časti obecného pozemku pre p. Stanislava Palka. Nakoľko boli zrušené uznesenia 

č. 16/05/2015 a 25/06/2015 a je aj dovolanie na Najvyššom súde SR bolo by dobre uzatvoriť 

horeuvedený zámer. Obec sa snaží konečne ukončiť tieto súdne ťahanice okolo pozemku 

parcely č. 421/1. Po obšírnej rozprave k tomuto zámeru, starosta dal hlasovať: 

Hlasovanie: 

Za: 4                                                Proti: 0                                              Zdržal sa: 1 

(viď. uznesenie č. 39/08/2015).  

 

 

     Zo strany obyvateľov obce boli na tunajší Obecný úrad doručené žiadosti na odkúpenie 

časti obecných pozemkov, ktoré sú priľahlé k ich pozemkom, tieto aj dlhodobo užívajú. Na 

tieto pozemky je spracovaný geometrický plán, preto by  bolo dobre schváliť zámer na ich 

odpredaj. Jedná sa o tieto parcely vo vlastníctve obce: 

parc. č. 193, vo výmere 292 m2, TTP 

parc. č. 195, vo výmere 307 m2, záhrada 

parc. č. 197, vo výmere 209 m2, TTP 

parc. č. 199, vo výmere  117 m2, záhrada 

parc. č. 201, vo výmere 241 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 203, vo výmere 305 m2, záhrada 

parc. č. 205, vo výmere 241 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 224, vo výmere 167 m2, zastavaná plocha  

parc. č. 229, vo výmere 122 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 230, vo výmere 127 m2, záhrada 

parc. č. 236, vo výmere 213 m2, zastavaná plocha 



parc. č. 237, vo výmere 81 m2, záhrada 

parc. č. 247, vo výmere 83 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 427/1, vo výmere 398 m2, ostatné plochy 

Hlasovanie: 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 40/08/2015). 

      

     Starosta obce prítomných informoval o došlej pošte. Dňa 04.08.2015 pod č.p. 235/2015 

bola prijatá žiadosť od Ing. Zdeněka Oprchala na kúpu obecného pozemku 421/1. Po 

vzájomnej diskusii poslanci tento odpredaj zamietli.   

Hlasovanie: 

Za: 0                                                    Proti: 5                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 41/08/2015). 

     Dňa 17.08.2015 bola doručená písomnosť z Okresného súdu vo Svidníku ohľadom Návrhu 

na vydanie predbežného opatrenia. Jedná sa o návrh žalobcov p. Gibovej Márie a Ing. 

Zdeněka Oprchala, aby sa nenakladalo s parcelou č. 421/1, t. j. aby sa neprevádzala žiadna jej 

časť na iné osoby.  Uznesením č. 2C/147/2015-40 zo dňa 07.08.2015 OS vo Svidníku návrh 

žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Je na zamyslenie, keď niekto 

požaduje nenakladanie s majetkom, ktorého ani nie je vlastníkom, veď vlastníkom je predsa 

obec Vyšný Orlík.  

      

     Na zasadnutí OZ bol prerokovaný a dohodnutý termín konania Zhromaždenia obyvateľov 

obce na deň 27.09.2015 o 15.00 hod.  

Hlasovanie: 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 42/08/2015). 

      

     Na tomto zasadnutí bol prerokovaný a stanovený aj termín konania Vyšno-Orlického plesu 

a to na 23.01.2016.  

Hlasovanie: 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 43/08/2015). 

     

      Na podnet RNDr. Ivety Palkovej sa rozobrala otázka zasadnutí školskej rady pri ZŠ a MŠ. 

Bolo dohodnuté, aby starosta obce v spolupráci s predsedami školských rad dohodol termín 

zasadnutí t. j. do konca mesiaca september 2015.  

Hlasovanie: 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 44/08/2015). 

     

     Starosta obce podal informáciu o priebehu výstavby denného stacionára. Stavebné práce 

pokračujú podľa plánu. Skomplikovala sa situácia ohľadom protipožiarneho zabezpečenia, je 

potrebné vymurovať dve protipožiarne steny ako na prízemí tak aj na poschodí. Pri 

rekonštrukcii ženských WC bolo potrebné vymeniť aj staré okno za nové - plastové. Okno 

bolo zakúpené z obecného rozpočtu. Vzhľadom k výstavbe protipožiarnych stien bolo nutné 

riešiť aj osvetlenie chodby. Bolo namontované svetlo s pohybovým senzorom, ktoré bolo 

zakúpené z obecného rozpočtu. Nakoľko sa jedna o bezbariérový vstup do budovy, bolo 

potrebné riešiť aj výmenu vchodových dverí. Obec v tomto prípade je schopná uhradiť 

polovicu nákladov, t. j. čo sa týka zakúpenia plastových dverí. 

 



K bodu 9 – Diskusia 

 

 

Ing. Džupinová Anna – mala dotaz na starostu, ako prebieha audit. Starosta vzápätí 

odpovedal, že čo sa týka auditu, všetky požadované písomnosti boli doručení Ing. Michalovi 

Lažovi. Tento má spracovať správu audítora, s ktorou budú včas oboznámení poslanci OZ. 

 

Miškovský Ján – informoval prítomných, že je potrebné sa zaoberať vytvorením legálnej 

skládky komunálneho odpadu t. j. biologicky rozložiteľného odpadu a drobného stavebného 

odpadu. Bude potrebné vytypovať lokalitu, t. j. lokalitu nad hnojiskom. Potom to oficiálne 

zlegalizovať.  

 

Mikula Jozef – kritizoval neporiadok na cintoríne. Jedna sa predovšetkým o to, že kontajnery 

neslúžia na tie účely, na ktoré tam boli dané. V kontajneroch sa nachádza komunálny odpad 

vyvezený z domácnosti. Zdôraznil, že je potrebné opraviť vstupnú bránu na cintorín 

a uzamykať ju. Starosta mu na to odpovedal, že kontajnery pred dušičkami budú vyvezené. 

Dva kontajnery budú odstavené, využívať sa budú iba dva. Taktiež sa opraví vstupná brána na 

cintorín. Táto bude uzamknutá a kľúče budú mať všetci poslanci OZ ako aj iní občania obce, 

kde ich zoznam bude vyvesený na vstupnej bráne. 

 

      

K bodu 10 – Návrh na uznesenie 

 

Mikula Jozef prečítala návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ. Keďže k prednesenému návrhu 

neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy,  starosta obce dal hlasovať o prijatí 

uznesenia, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

    

 

 

K bodu 9 – Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a kontrolórovi obce 

za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.  

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 31. augusta 2015 

 

 

Zapísal: Miškovský Ján 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

_________________________                                        __________________________ 

      Ing. Anna Džupinová                                                                   Jozef Mikula   

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,  

konaného dňa 31.08.2015 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenie 

 

 

 

Uznesenie č. 29/08/2015 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Vyšnom Orlíku. 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                        Zdržal sa: 0    

       

 

 

 

Uznesenie č. 30/08/2015 

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ: 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e , 

a) overovateľov zápisnice v zložení: RNDr. Iveta Palková, Jaroslav Bolišinga 

b) zapisovateľa: Ján Miškovský. 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

 

 

Uznesenie č. 31/08/2015 

Návrhová a volebná komisia: 

Obecné zastupiteľstvo   v o l í, 

a) návrhovú a zároveň volebnú komisiu  v zložení: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                        Zdržal sa: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 32/08/2015 

Voľba hlavného kontrolóra obce na roky 2015 - 2021: 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v á ľ u j e,     

volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík v zložení: Ing. Anna 

Džupinová, Jozef Mikula 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   



Uznesenie č. 33/08/2015 

Voľba hlavného kontrolóra obce na roky 2015 - 2021: 

Obecné zastupiteľstvo   k o n š t a t u j e,  

že podmienky na funkciu hlavného kontrolóra splnil kandidát Ing. Miškiv-Pavlík Andrej.  

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 34/08/2015 

Voľba hlavného kontrolóra obce na roky 2015 - 2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e, 

volebný poriadok pre tajné voľby hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík konané dňa 

31.08.2015 v nasledujúcom rozsahu: 

1. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním. 

2. Každý poslanec obdrži jeden hlasovací lístok. Hlasovací lístok obsahuje meno 

a priezvisko kandidáta na HK.   

3. Upravený hlasovací lístok každý poslanec vloží osobne do určenej volebnej schránky.  

4. Volebná komisia zistí počet odovzdaných, počet platných a  počet neplatných 

hlasovacích lístkov. 

5. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých poslancov t.j. najmenej 3. 

6. Ak kandidát nezíska takú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, obecné 

zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí obecné zastupiteľstvo vyhlási uznesením druhé 

kolo volieb. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet 

hlasov.  

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 35/08/2015 

Voľba hlavného kontrolóra obce na roky 2015 - 2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo  k o n š t a t u j e, 

že na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík bol Ing. Miškiv-Pavlík 

Andrej zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie rokov 2015-2021 s rozsahom 

mesačného pracovného úväzku 7,5 hod. 

a poveruje 

starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy dňom 02.09.2015.     

 

Za: 4                                                     Proti: 1                                       Zdržal sa: 0   

 

 

 

 



Uznesenie č. 36/08/2015 

Zriadenie krízového štábu obce: 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  

a) Štatút krízového štábu obce Vyšný Orlík 

b) Členov krízového štábu: Miškovský Ján, Mikula Jozef, Bolišinga Jaroslav, Ing. 

Džupinová Anna, RNDr. Palková Iveta.    

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  

 

 

 

Uznesenie č. 37/08/2015 

Návrh zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava v zmysle § 59 ods. 2 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v á ľ u j e  

predložený návrh zmluvy a poveruje starostu obce s podpísaním tejto zmluvy. 

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0  

 

 

 

Uznesenie č. 38/08/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  r u š í 

a) Uznesenie č. 16/05/2015 zo dňa 26.05.2015 t.j. odpredaj tej časti pozemku, parcely 

421/1, do ktorej zasahuje novopostavený rodinný dom. 

b) Uznesenie č. 25/06/2015 zo dňa 26.06.2015 t.j. 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,  

parcela číslo 421/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 363 m 2.  

 

 

Za: 4                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 1  

 

  

 

Uznesenie č. 39/08/2015 

Zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti obecného pozemku 

pre p. Stanislava Palka:  

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

s ch v a ľ u j e  

zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj novovytvoreného pozemku 

KNC 421/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12 m², v k.ú. Vyšný Orlík a 



novovytvoreného pozemku KNC 421/4, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 28 m², v k.ú. 

Vyšný Orlík vytvorených geometrickým plánom č. 56/2015 vyhotoveným Jánom 

Štiavnickým dňa 15.7.2015 oddelením od pozemku – parcela  KNC 421/1, zastavané plochy a 

nádvoria, vo výmere 363 m², v k.ú. Vyšný Orlík zapísaného na liste vlastníctva č. 117 pre k.ú. 

Vyšný Orlík  v prospech Stanislava Palka, trvale bytom 090 11 Vyšný Orlík 109 za kúpnu 

cenu vo výške 1,-EURO/ m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa vyplývajúceho z potreby 

kolaudácie stavby rodinného domu postavenej na pozemku KNC 316/1 v k.ú. Vyšný Orlík vo 

vlastníctve Stanislava Palka a z časti na parcele KNC 421/1 v k.ú. Vyšný Orlík vo vlastníctve 

Obce Vyšný Orlík pričom samotná kúpna zmluva na prevod  pozemkov bude uzatvorená do 

30 dní odo dňa  splnenia týchto podmienok: 

1. právoplatné skončenie súdneho sporu  vedeného medzi Máriou Gibovou a Obcou 

Vyšný Orlík o určenie vlastníctva k pozemku KNC  421/1, zastavané plochy a 

nádvoria, vo výmere 363 m², v k.ú. Vyšný Orlík, pričom v súčasnosti po 

rozhodnutiach Okresného súdu vo Svidníku a Krajského súdu v Prešove je v tomto 

súdnom spore podané dovolanie Máriou Gibovou na Najvyššom súde SR,  

2. vymazanie ťarchy zapísanej na liste vlastníctva č. 117 pre k.ú. Vyšný Orlík so znením 

„Záložná zmluva V 763/2013 na založenie nehnuteľnosti pozemok parc. č. 421/1 

v prospech Ing. Zdeněk Oprchal, nar. 10.9.1978, Myslivecká 889/26 A, 620 00 Brno 

Tuřany, ČR“, pričom Obec Vyšný Orlík podá návrh na výmaz tejto ťarchy v prípade 

úspechu v súdnom spore a zamietnutia podanej žaloby Márie Gibovej v súdnom spore 

uvedenom v bode 1 tohto uznesenia  do 30 dní odo dňa právoplatného skončenie 

súdneho sporu (vrátane právoplatného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR)  uvedeného 

v bode 1 tohto uznesenia.  

 

Za: 4                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 1 

 

 

Uznesenie č. 40/08/2015 

Zámer na odpredaj časti obecných pozemkov: 

 

Obecné zastupiteľstvo  s ch v á ľ u j e  

zámer na odpredaj časti obecných pozemkov v katastrálnom území obce Vyšný Orlík,  

parc. č. 193, vo výmere 292 m2, TTP 

parc. č. 195, vo výmere 307 m2, záhrada 

parc. č. 197, vo výmere 209 m2, TTP 

parc. č. 199, vo výmere  117 m2, záhrada 

parc. č. 201, vo výmere 241 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 203, vo výmere 305 m2, záhrada 

parc. č. 205, vo výmere 241 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 224, vo výmere 167 m2, zastavaná plocha  

parc. č. 229, vo výmere 122 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 230, vo výmere 127 m2, záhrada 

parc. č. 236, vo výmere 213 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 237, vo výmere 81 m2, záhrada 

parc. č. 247, vo výmere 83 m2, zastavaná plocha 

parc. č. 427/1, vo výmere 398 m2, ostatné plochy 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 41/08/2015 

Predaj pozemku, parc. 421/1 - Ing. Zdeněk Oprchal : 

 

Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í   

s odpredajom pozemku v katastrálnom území obce Vyšný Orlík, parc. 421/1.  

 

 

Za: 0                                                    Proti: 5                                      Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 42/08/2015 

Zhromaždenie obyvateľov obce: 

 

Obecné zastupiteľstvo   z v o l á v a     

zhromaždenie obyvateľov obce v súlade s § 11, ods. 4, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov na deň 27.09.2015 o 15.00 hod.   

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0  

  

 

Uznesenie č. 43/08/2015 

Vyšno-orlícky ples: 

 

Obecné zastupiteľstvo   s t a n o v u j e      

predbežný termín konania obecného plesu na deň 23.01.2016.   

 

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 44/08/2015 

Školská rada: 

 

Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á   

starostovi obce v spolupráci s predsedami školských rad zvolať ich zasadnutie do konca 

mesiaca septembra 2015.  

 

Za: 5                                                    Proti: 0                                      Zdržal sa: 0   

 

Overovatelia: 

 

RNDr. Iveta Palková ....................................... 

Jaroslav Bolišinga    .........................................   

 

 Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                           starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.10.2015 

 

 

 

 

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 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň   

 

30. októbra 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.   Úprava rozpočtu obce na rok 2015  

5.   Prejednanie nájomnej zmluvy č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR   

6.   Oboznámenie s výsledkami auditu (overovania riadnej účtovnej závierky rok 2014)      

7.   Rôzne  

 - došla pošta 

 - mandátna zmluvy s PO servis, s.r.o. Bardejov 

            - úlohy na ďalšie obdobie   

8.   Diskusia 

9.   Návrh na uznesenie    

10. Záver  

 

 

 

        Mgr. Ján Džupin 

      starosta obce   

 

 

 
 

 

 

 

 



P R E Z E N Č N Á    L I S T I N A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý    O r l í k , konaného 

dňa 30.10.2015 (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                    ...................................... 
 

 

 

 

 



 


