
                                                                                                                               

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 07.12.2015 

 

 

 

 

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   

 

14.decembra 2015 (pondelok) o 17.30 hodine 

 
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku. 

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Voľba návrhovej komisie 

4.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení za rok 2015 

6.   2. úprava rozpočtu obce na rok 2015 

7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2016   

8.   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016 

9.   Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 

10. Rôzne 

 - došla pošta 

 - inventarizácia majetku obce 

            - úlohy na ďalšie obdobie  

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie    

13. 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 14.12.2015 (pondelok) o 17.30 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: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Ján MIŠKOVSKÝ, zapisovateľ                    ...................................... 



Z á p i s n i c a 

z 11 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 14.12.2015 v 

zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní: 

Starosta obce:       Mgr. Ján Džupin 

 

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

                              Ján Miškovský, RNDr. Iveta Palková 

 

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

 

 

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Voľba návrhovej komisie 

4.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení za rok 2015 

6.   2. úprava rozpočtu obce na rok 2015 

7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2016   

8.   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016 

9.   Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 

10. Rôzne 

 - došla pošta 

 - inventarizácia majetku obce 

            - úlohy na ďalšie obdobie  

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie    

13. 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 a 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 iné návrhy na jeho zmenu 

alebo doplnenie, dal o tomto programe hlasovať. 

Hlasovanie:   

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 (viď. uznesenie č. 67/12/2015) 

 

 



K bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie 

     Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení:  RNDr. Iveta Palková 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. 69/12/2015) 

 

 

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Starosta obce určil za: 

Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová a Jaroslav Bolišinga 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie  č. 68/12/2015) 

 

K bodu č. 5 - Kontrola plnenia jednotlivých uznesení za rok 2015   

     Starosta obce Mgr. Ján Džupin previedol kontrolu plnenia jednotlivých uznesení za rok 

2015. Do dnešného zasadnutia boli prijaté uznesenia č.1 až 66/10/2015. Uznesenia obecným 

zastupiteľstvom boli splnené, mimo uznesenia č. 18/05/2015. 

(viď. uznesenie  č. 70/12/2015) 

 

K bodu č. 6 – 2. úprava rozpočtu obce na rok 2015 

     K 2. úprave rozpočtu podal svoje stanovisko hlavný kontrolór obce. Odporučil predloženú 

II. úpravu rozpočtu schváliť. Poslanci obecného zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra 

zobrali na vedomie.  

(viď. uznesenie  č. 71/12/2015) 

      Poslanci obecného zastupiteľstva podrobne rozobrali jednotlivé kapitoly účtov 41 a 111. 

Bola to posledná úprava v roku 2015. V jednotlivých častiach došlo k zmenám t.j. navýšeniu 

resp. zníženiu jednotlivých položiek spomínaných účtov. Jedna sa o vyrovnaný rozpočet. Táto 

2. úprava rozpočtu obce na rok 2015 je prílohou tejto zápisnice (viď. príloha č. 1).   

Starosta dal o 2. úprave rozpočtu hlasovať: 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 72/12/2015) 

 

K bodu č. 7 –Návrh rozpočtu obce na rok 2016   

 

   Návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 bol spracovaný a vyvesený 

na obecnej tabuli v obci v stanovenom termíne a tiež zaslaný spolu s pozvánkou všetkým 

poslancom obecného zastupiteľstva. Zo strany občanov neboli k návrhu vznesené žiadne 

pripomienky. 

    K návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na ďalšie roky zaujal svoje stanovisko aj hlavný 

kontrolór obce. Jedna sa o účty: 41- vlastné príjmy a 111- štátne finančné prostriedky. Odporučil 

návrh rozpočtu schváliť. 

          

     V roku 2016 na učte 41 (vlastné príjmy) sú očakávané príjmy obce Vyšný Orlík vo výške  

141 612 Eur (viď. príloha č.2). 

     Na základe predpokladaných príjmov v roku 2016 a skutočných vydajov v roku 2015  

poslanci prerozdelili predpokladané výdavky obce a schválili tak vyrovnaný rozpočet (viď. 

príloha č.2). 

 



Účet 111- štátne finančné prostriedky. Zatiaľ na rok 2016 predpokladané príjmy zo štátu v sume 

21 761 Eur poslanci obecného zastupiteľstva prerozdelili a schválili (viď. príloha č.2). 

    Starosta dal o rozpočte obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 hlasovať: 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 73/12/2015) 

 

K bodu č. 8 –VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016 

 

    Starosta obce Mgr. Ján Džupin prečítal návrh VZN obce Vyšný Orlík č. 01-2015 o miestnych 

daniach (dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za využívanie verejného priestranstva) a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 a 

nasledujúce. 

    Zdôraznil, že oproti predchádzajúcemu VZN obce Vyšný Orlík č. 1/2012 o miestnych  

daniach a o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny 

rok 2013 a nasledujúce roky zo dňa 14.12.2012 v novom návrhu je doplnená aj daň za 

využívanie verejného priestranstva. 

    V novom VZN - daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok sú nezmenené. 

 

Zníženie a oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

 

Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení 

a) Občania starší ako 75 rokov, 

b) Držitelia Zlatej Jánskeho plakety, Daňovník je povinný predložiť fotokópiu držiteľa. 

c) Občania, ktorí sú držiteľom preukazu ZŤP, ZŤP/S. Daňovník je povinný predložiť fotokópiu 

rozhodnutia o zdravotnom postihnutí v termíne do 31. januára príslušného roka. Zrušenie 

poplatku správca dane priznáva u daňovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím, ťažkým 

zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu na základe predloženého potvrdenia o   

fotokópiu rozhodnutia o zdravotnom postihnutí, fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S pre príslušný 

rok, 

 

    Starosta dal o schválení VZN obce Vyšný Orlík č. 01-2015 hlasovať: 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

   Zároveň dal hlasovať o zrušenie VZN obce Vyšný Orlík č. 1/2012 o miestnych  daniach 

a o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 

2013 a nasledujúce roky zo dňa 14.12.2012 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 74/12/2015) 

 
 K bodu č. 9 –Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 

  Starosta prítomným prečítal Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov - Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov - úplné znenie. Z tohto zákona vyplýva zriadiť komisiu. 

    Po vzájomnej dohode bola zriadená komisia v zložení: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula, 

RNDr. Iveta Palková 

  Starosta dal o zriadenej komisii na ochranu verejného záujmu v spomínanom zložení hlasovať: 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 75/12/2015) 

K bodu č. 10- Rôzne 



Došla pošta: 

   Starosta obce podal poslancom OZ informáciu  k došlým písomnostiam od posledného 

zasadnutia. 

- Zbierky zákonov  budú zasielané v elektronickej podobe.                                                       

- Ferkanin Michal požiadal obec o vydanie rozhodnutia na výstavbu rodinného domu. 

- Elektronický zber dát. 

- Sociálna poisťovňa. Evidenčné listy budú v elektronickej podobe. 

- Karamanová Ľuba dala písomnú žiadosť o zamestnanie v dennom stacionári Atrium-  

  odpoveď 

- Výberové konanie uchádzačov o prácu v dennom stacionári. 

- List od regionálneho centra ochrany prírody- súhlas o vyrub stromov  v obci. 

- Zmena účelu využitia rod. domu č.18 

- Zaslaný list Štatistickému úradu o zrušenie internetu v obci 

- Vyvoz smetia. Znížený interval vývozu z 1x za tri týždne na 1x za dva týždne 

- Bola doručená na podpis Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činností s  

   poskytovateľom Pado s r. o. Jahodová 5595/16, Prešov (viď. príloha č. 3). 

 

  Starosta dal o podpísaní Zmluvy o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti 

s poskytovateľom Pado MD, s.r.o. Jahodová 5595/16, Prešov  hlasovať: 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 76/12/2015) 

 

    

 - Bola doručená na podpis Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí 

a miest s poskytovateľom DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 

(viď. príloha č.4). 

  Starosta dal o Zmluve pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 

s poskytovateľom DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)   

hlasovať: 

Za: 5                                   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 77/12/2015) 

 

Inventarizácia majetku obce: 

   Starosta prítomných informoval, že zo zákona je povinnosť vykonať inventarizáciu  majetku. 

Na základe toho vydal príkaz č.381/2015 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, 

rozdielu majetku a záväzkov obce v roku 2015. Určil komisie pre ZŠ a Školského klubu, MŠ, 

Školskú jedáleň a obecného majetku. Fyzickú inventúru je potrebné vykonať do 31.12.2015. 

Inventarizačné zápisy je potrebné odovzdať do 8.1.2016. 

     Obecné zastupiteľstvo vydaný príkaz o vykonaní inventarizácie majetku obce zobralo na 

vedomie: 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 

(viď. uznesenie č. 78/12/2015) 

 

Úlohy na ďalšie obdobie: 

    Starosta informoval, že v rámci projektu  Šanca na zamestnanie § 54 s 5% -tnou účasťou 

obce od 1.1.2016 na dobu 9 mesiacov vytvoril štyri pracovné miesta pre dlhodobo 

nezamestnaných . 

     Dňa 15.1.2016 by mal byť spustený denný stacionár v obci. Prebehlo výberové konanie na 

vedúceho denného stacionára. Spomedzi troch uchádzačov sa nim stala Natália Vojtaničová. 



Počas celého roka 2015 bolo podaných 43 žiadosti o účasť v tomto zariadení. Na základe toho 

mali uchádzači odovzdať lekárske správy na posúdenie do DS. Bolo však odovzdaných iba 38  

lekárskych správ. Posudok pre všetkých uchádzačov vykonal poskytovateľ, ktorý sa zaoberá 

vykonávaním zdravotnej posudkovej činnosti - Pado MD, s.r.o. Jahodová 5595/16, Prešov. 

Do denného stacionára môžu byť zaradení iba 30 žiadatelia. 

Starosta vyzval poslancov, aby rozhodli a schválili 30 žiadateľov. Pristúpili ku kľúču, aby 

náhradníkmi sa stali dôchodcovi neskôr narodení (mladí dôchodcovia). Po vzájomnej diskusii 

odhlasovali 30 žiadateľov a 8 náhradníkov a to: (viď. príloha č.5) 

31. Tančin Emil              07.12.1947 

32. Sadyová Oľga          29.01.1949 

33. Závoda Emil            15.04.1950 

34. Džupin Michal         19.10.1950 

35. Závodová Mária      10.07.1951 

36. Kravčuková Ľuba    20.02.1953 

37. Tančinová Helena    28.03.1953 

38. Pavelčaková Mária  09.11.1954 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 

(viď. uznesenie č. 79/12/2015) 

 

K bodu č. 11 -  Diskusia 

    Starosta informoval poslancov, že obec hospodári s prebytkom, preto pripravil návrh na 

schválenie odmien za rok 2015 pre všetkých pracovníkov obce, hlavnému kontrolórovi, 

kronikárovi obce aj mimoriadne odmeny pre poslancov. Po vzájomnej dohode poslanci OZ 

pozmenený návrh schválili. Starosta dal hlasovať: 

 

Odmeny pre pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠJ: 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 80/12/2015) 

 

Odmena pre hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík: 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 81/12/2015) 

 

Mimoriadne odmeny pre poslancov OZ Vyšný Orlík: 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 82/12/2015) 

 

Odmena pre kronikárku obce: 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 83/12/2015) 

    Páni Ing. Anna Džupinová  ocenila prácu starostu. Z dôvodu dlhodobej pracovnej 

neschopností pracovníčky obecného úradu p. Baranovej všetku agendu spravuje sám. Je to 

práca navyše a preto, pokiaľ sú ušetrené finančné prostriedky aj starosta si zaslúži odmenu. 

   Pán starosta vysvetlil, že on odmenu zo zákona nemôže poberať. Môžu mu schváliť iba 

jednorazové navýšenie plátu. 

   Poslanci obecného zastupiteľstva po rozprave, vzhľadom za vykonávanie prác navyše 

schválili: 

 



Jednorazové navýšenie platu starostovi obce v mesiaci december 2015: 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 84/12/2015) 

   Pán starosta informoval poslancov, že dňa 18.12.2015 t. j. v piatok o 16. hodine sa v sále KSB 

uskutoční Mikulášsky večer. Na tento večer pedagogické pracovníčky MŠ a ZŠ spolu so svojimi 

žiakmi pripravujú kultúrny program. Tak ako po iné roky, aj tohto roku obec pre žiakov 

zabezpečí mikulášske baličky, ktoré im odovzdá Mikuláš. Na tuto akciu mimo rodičov budú 

pozvaní aj obyvatelia obce. Bolo by dobré, aby aj oni od Mikuláša dostali nejakú sladkosť. Po 

rozprave poslanci obecného zastupiteľstva schválili: 

 

Čiastku 80.- Eur na zabezpečenie Mikulášskeho večera (zakúpenie darčekov) 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 85/12/2015) 

    Pán starosta požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o aktívnu účasť pri zorganizovaní 

Silvestra 2015 a uvítaní Nového roka. Zúčastneným chce podať informáciu o činností obecného 

úradu za celé obdobie roka 2015. Aj tohto roku sa bude podavať starostovská kapustnica a 

občerstvenie. 

   Pán Ján Miškovský povedal, že aj keby obec nevyčlenila finančné prostriedky, tuto akciu by 

sponzoroval sám pán starosta. Je to kultúrno-spoločenské posedenie obyvateľov obce, preto na 

financovaní sa ma podieľať aj obec. Navrhol, aby poslanci obecného zastupiteľstva vyčlenili 

finančné prostriedky na zakúpenie občerstvenia a pyrotechniky. Mala by to byť dôstojná 

rozlúčka s rokom 2015. Po rozprave poslanci obecného zastupiteľstva schválili: 

 

Zakúpenie pyrotechniky a pohostenia na ukončenie roka 2015-Silvester 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 86/12/2015) 

 

     Pán starosta vo svojom vystúpení informoval, že chce zachovať tradíciu gazdovských 

zabíjačiek v obci. Aj napriek tomu, že na predchádzajúcom zasadnutí povedal že zabíjačka sa 

odkladá chce dňa 16.1.2016 pri obecnom úrade zorganizovať pre všetkých občanov obecnú 

zabíjačku. Prasa už má zabezpečené. Požiadal poslancov o aktívnu účasť pri organizovaní tohto 

podujatia.  

    Pán Jaroslav Bolišinga sa podujal, že bude hlavným hentešom. Všetko naapíše, aký tovar 

bude potrebné zabezpečiť. 

    Pán Jozef Mikula povedal, že aj napriek tomu, že starosta prasa zasponzoruje, je potrebné 

ešte zakúpiť tovar a občerstvenie. Je to aj akcia obce, preto by bolo dobre aby obec na tuto akciu 

vyčlenila finančné prostriedky. Po rozprave poslanci obecného zastupiteľstva schválili: 

 

Nákup tovaru v súvislosti so zabezpečením obecnej zabíjačky. 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 87/12/2015) 

 

      

    Pán starosta podal informáciu ohľadom organizovania VIII. ročníka Vyšnoorlíckeho plesu. 

Sú vytlačené lístky, zakúpené lístky na predaj tomboly, zabezpečená hudba a catering. Zatiaľ 

lístky nikto nezakúpil. Požiadal o aktívnu účasť. Chce osloviť sponzorov na zakúpenie cien do 

tomboly. Požiadal poslancov o vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie cien do 

tomboly a zabezpečenie výzdoby. Po rozprave poslanci obecného zastupiteľstva schválili: 



 

400.- Eur na nákup cien do tomboly 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

(viď. uznesenie č. 87/12/2015) 

    Pán Ing. Andrej Miškiv- Pavlík informoval prítomných, že v MŠ sú často pootvorené okna. 

Pravdepodobne nefungujú regulačné ventily na radiátoroch.  

    Pán starosta odpovedal, že zisti aký je skutočný stav a o tom bude informovať.   

 

K bodu 12 – Návrh na uznesenie 

    Pán Jozef Mikula 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 13 – Záver 

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil. 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 14 decembra 2015 

 

Zapísal: Miškovský Ján 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Anna Džupinová  ........................................ 

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

 

 Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

Zoznám príloh: 

 

Príloha č.1 - 2. úpravu rozpočtu obce na rok 2015 

Príloha č.2 - Rozpočet na rok 2016 - 2018 obce Vyšný Orlík 

Príloha č.3 - Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti s poskytovateľom Pado      

                     MD, s.r.o. Jahodová 5595/16, Prešov   

Príloha č.4 - Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest  

                     s poskytovateľom DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska  

                     (DEUS)  

 

Príloha č.5 - Schválený zoznám uchádzačov do DS vo Výšnom Orlíku s náhradníkmi 

 

U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, 

konaného dňa 14.12.2015 

 



 

Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenie 

 

 

Uznesenie č. 67/12/2015 

 

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. 68/12/2015 

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ: 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Anna Džupinová, Jaroslav Bolišinga 

zapisovateľa: Ján Miškovský. 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 69/12/2015 

Návrhová a volebná komisia: 

Obecné zastupiteľstvo   v o l í 

 

Návrhovú komisiu  v zložení: RNDr. Iveta Palková, Jozef Mikula 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                        Zdržal sa: 0   

 

 

Uznesenie č. 70/12/2015 

Kontrola plnenia jednotlivých uznesení za rok 2015 

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e 

 

správu o plnení jednotlivých uznesení za rok 2015 s tým, že prijaté uznesenia obecným 

zastupiteľstvom boli splnené, mimo uznesenia č. 18/05/2015. 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 71/12/2015 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 2. úprave rozpočtu obce na rok 2015 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e 



 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k 2. úprave rozpočtu obce Vyšný Orlík na rok 2015 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 72/12/2015 

2. úprava rozpočtu obce na rok 2015 

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e 

 

2. úpravu rozpočtu obce na rok 2015 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 73/12/2015 

Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017- 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017-2018 

 

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e 

 

rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 74/12//2015 

 

VZN o miestnych daniach (dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za využívanie verejného 

priestranstva) a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

kalendárny rok 2016 a nasledujúce 

   

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e 

 

VZN č. 01-2015 o miestnych daniach (dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za využívanie 

verejného priestranstva) a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2016 a nasledujúce 
 

Obecné zastupiteľstvo  r u š í 

  

VZN obce Vyšný Orlík č. 1/2012 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za  komunálne 



odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013 a nasledujúce roky zo dňa 

14.12.2012 

   

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0   

 

 

 

Uznesenie č. 75/12//2015 

Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu    

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 

Ing. Anna Džupinová 

RNDr. Iveta Palková 

Jozef Mikula 

    

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 76/12//2015 

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti    

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   

 

zmluvu o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti s poskytovateľom Pado MD, s.r.o. 

Jahodová 5595/16, Prešov    

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 77/12//2015 

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest    

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

zmluvu o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest s poskytovateľom 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).    

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 78/12//2015 

Inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce v roku 2015    



Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e 

 

príkaz č. 381/2015 zo dňa 07.12.2015 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu 

majetku a záväzkov obce v roku 2015 

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.79/12/2015 

Zoznam žiadateľov do denného stacionára v obci Vyšný Orlík 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

menný zoznam žiadateľov, ktorí budú zaradení do denného stacionára v počte 30 a ďalších 

náhradníkov v počte 8.   

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 80/12/2015 

Odmeny pre pracovníkov MŠ, ZŠ, ŠJ  v obci Vyšný Orlík 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

odmeny pre pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠJ: 

 

Mgr. Jana Červeňáková  100.- Eur 

Bc. Milana Gibová  100.- Eur 

Anna Mihaľová  100.- Eur 

Kvetoslava Kosťová  100.- Eur 

Monika Fedoreňková 100.- Eur 

Anna Vojtaničová 100.- Eur      

 

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

  

Uznesenie č. 81/12/2015 

Odmena pre hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

odmenu pre hlavného kontrolóra obce Vyšný Orlík: 

 

Ing. Andrej Miškiv-Pavlík 100.- Eur   

   

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 82/12/2015 

Mimoriadne odmeny pre poslancov OZ obce Vyšný Orlík 



 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

mimoriadne odmeny pre poslancov OZ Vyšný Orlík: 

 

Jaroslav Bolišinga  120.- Eur 

Ing. Anna Džupinová 120.- Eur 

Jozef Mikula  120.- Eur 

Ján Miškovský  120.- Eur 

RNDr. Iveta Palková 140.- Eur 

      

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 83/12/2015 

Odmena pre kronikára obce Vyšný Orlík 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

odmenu pre kronikárku obce: 

 

Bc. Milana Gibová 67.- Eur 

      

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 84/12/2015 

Jednorazové navýšenie platu starostovi obce Vyšný Orlík 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

jednorazové navýšenie platu starostovi obce v mesiaci december 2015: 

 

Mgr. Ján Džupin 2000.- Eur 

      

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

  

Uznesenie č. 85/12/2015 

Mikulášsky večer 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

Čiastku 80.- Eur na zabezpečenie Mikulášskeho večera (zakúpenie darčekov) 

      

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 86/12/2015 

Ukončenie roka 2015 – Silvester 



 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

a) 100.- Eur na nákup 

pyrotechniky 

b) 250.- Eur na zabezpečenie 

pohostenia 

 

      

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

  

Uznesenie č. 87/12/2015 

Obecná zabíjačka v obci Vyšný Orlík 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

150.- Eur na nákup tovaru v súvislosti so zabezpečením obecnej zabíjačky. 

 

      

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

  

Uznesenie č. 88/12/2015 

VIII. ročník Vyšnoorlíckeho plesu 

 

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

 

400.- Eur na nákup cien do tomboly 

 

      

Za: 5                                                     Proti: 0                                       Zdržal sa: 0 

 

  

 

Overovatelia: 

 

Ing. Anna Džupinová  ........................................ 

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

 Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                           starosta obce 


