
Z á p i s n i c a 

zo Zhromaždenia obyvateľov obce Vyšný Orlík konaného dňa 27.09.2015 o 15.00 hod. 

v budove OcÚ vo Vyšnom Orlíku. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 53 obyvateľov 

 

Program zhromaždenia:    

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu  

4. Oboznámenie so stavom obce (štruktúra obyvateľstva) 

5. Preberanie OcÚ po voľbách 

6. Stav finančných prostriedkov v obci 

7. Rozpočet na rok 2015 

8. Plnenie jednotlivých úloh 

9. Úlohy na nastavajúce obdobie 

10. Diskusia 

11. Návrh a schválenie uznesení 

12. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie 

Rokovanie Zhromaždenia obyvateľov obce Vyšný Orlík otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján 

Džupin. Privítal prítomných obyvateľov, poslancov obecného zastupiteľstva a oboznámil s 

programom. 

 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovatelia: Ing. Erik Lehotský 

                      Anna Štefanišinová 

                       

K bodu č. 3 – Schválenie programu 

Predložený program zhromaždenia bol schválený   

 

K bodu č. 4 – Oboznámenie so stavom obce (štruktúra obyvateľstva) 

V obci k trvalému pobytu je prihlásených 384 obyvateľov. Po voľbách 2014 je stav nezmenený. 

Z toho 78 seniorov (muži-34, ženy-44). Od nástupu na OcÚ t.j. od decembra 2014 zomreli: 

Mária Džupinová, Oľga Vojtaničová a Mária Jackaninová. 

Prítomných si uctili ich pamiatku minutou ticha. 

V tom čase sa narodili: Ema Belovežčiková, Ela Miškiv-Pavlíková a Matúš Vojtanič. 

 

Členovia Obecného zastupiteľstva: 

Ján Miškovský- zástupca starostu 

Ing. Anna Džupinová 

RNDr. Iveta Palková 

Jozef Mikula 

Jaroslav Bolišinga 

Hlavný kontrolór obce: 

Ing. Andrej Miškiv-Pavlík 

Kronikár obce: 

Bc. Milana Gibová 



Komisie Obecného zastupiteľstva: 

 

Finančná: 

Ing. Anna Džupinová- predseda komisie 

Zuzana Drotarová- členka komisie 

Anna Štefanišinová- členka komisie 

 

Verejný poriadok: 

Jaroslav Bolišinga- predseda komisie 

Róbert Keselica- člen komisie 

Ing. Erik Lehotský- člen komisie 

 

Kultúra a školstvo: 

RNDr. Iveta Palková- predseda komisie 

Mgr. Viera Cahajlová- členka komisie 

PaedDr. Jitka Lehotská- členka komisie 

 

Telovýchova a šport: 

Jozef Mikula- predseda komisie 

Mgr. Juraj Cahajla- člen komisie 

Martin Štefanišin- člen komisie 

 

Vzhľadom k tomu, že obec je zriaďovateľom ZŠ a MŠ boli predstavení vedúci pracovníci a 

pracovníci: 

ZŠ: 

Mgr. Jana Červeňaková- riaditeľka 

Bc. Milana Gibová- ŠKD 

Mgr. František Sochovič- učiteľ náboženstva 

MŠ: 

Anna Mihaľová- riaditeľka 

Kvetoslava Kosťová- učiteľka 

ŠJ: 

Monika Fedoroňková- vedúca 

Anna Vojtaničová- kuchárka 

Bc. Milana Gibová- upratovačka ZŠ, MŠ 

 

K bodu č. 5 – Preberanie OcÚ po voľbách 

Starosta obce Mgr. Ján Džupin oboznámil prítomných o  preberaní OcÚ. Preberať začal 

7.12.2015. 

 

Šatne, ihrisko a multifunkčné ihrisko: 

Neporiadok v skladoch, špina v  miestnostiach. Multifunkčné ihrisko zanedbané, špinavé a 

poškodené mantinely. 

 

Staré MNV: 

Budova v takom stave ako teraz. Poškodená fasáda 

 

Budova zdravotného strediska: 

Neporiadok v miestnostiach, zdemontované popraskané radiátory. Okolie budovy neupravené. 

 



Dom smútku: 

Aj napriek tomu, že je to nová budova, vnútorná dlažba na balkónoch vydutá. Okolie 

neupravené, odpadová šachta preplnená vodou, vodomer vo vodomernej šachte zaplavený 

povrchovou vodou. 

Fakturácia za postavenie Domu smútku predstavovala  2 490 927 Sk, z toho úver obce  

1 800 000 Sk. 

 

Cintorín obce: 

Veľkokapacitné kontajnery preplnené a nevyvezené. V týchto kontajneroch sa nachádzal aj 

domový odpad. 

Poradie kopania hrobových miest vynechané a za posledné roky sa neviedla žiadna evidencia. 

Štýlovo zle nastavené umiestňovanie hrobových miest. 

 

Obecný úrad: 

Pravá časť budovy: Šatne na poschodí v dezolátnom stave. Podlaha (liata živičná hmota) 

zdeformovaná a popraskaná. 

 

Kolkáreň: 

Nefunkčná. 

 

Pivničné priestory: 

Neupratané. Úžitková voda do pivničných priestorov odstavená, pretože je dlhodobo prasknuté 

koleno na hlavnom rozvode. Aj napriek tomu, že je urobená vodovodná šachta, nikdy tam nebol 

osadený vodomer. 

 

Priestory OcÚ: 

V uspokojivom stave. V sále nefunkčné zásuvky na 220 V. Ženské WC v katastrofálnom stave. 

Balkón a ostatné miestností zatrepané nepotrebným materiálom. 

 

Kuchyňa a sklad: 

S kľúčom disponovala iba pani Baranová. Kuchynský riad poobíjaný. 

 

Preberanie písomností: 

Až 246 písomností od roku 2001-2014 nájdených, ktoré neboli založené v registratúrach. 

Zmluvy, poistky, VZN a ostatná dokumentácia bola uložená u p. Baranovej v neprehľadnom 

stave. 

 

K bodu č. 6 – Stav finančných prostriedkov v obci 

Starosta  stručne informoval o stave finančných prostriedkoch: 

K dnešnému dňu bolo na účte vo VÚB  3 377,87 €, v Príma Banke 14 197,59 € a v pokladni 

409,19 €. Spolu to predstavuje 17 984,65 €. 

Nesplatený úver na Dom smútku činí 31 970 €. 

 

Záverečný účet roku 2014: 

Hospodárenie bolo s prebytkom 2 609,78 €. Zarážajúce na tom je že začiatkom roka 2015 sme 

za rok 2014 museli vyplatiť faktúry vo výške  cca 4 000 €. Neboli peniaze ani na odstupné 

bývalého starostu Ing. Michala Džupina. 

 

 

 



Pohľadávky: 

Daň z nehnuteľností OSIVEX Košice-  2 146,85 €, prenájom neb. Gerberyová- 3 222,76 € 

prenájom Braso Medziláborce- 200 €. Sú to všetko nedobytné pohľadávky, ktoré predstavujú 

sumu  5 569,61 €. 

Pohľadávky sú aj za vyvoz smetia, ktoré predstavujú sumu 1 835,21 €. 

Spolu ma obec pohľadávky v celkovej sume  7 404,82 €.    

 

K bodu č. 7 – Rozpočet na rok 2015 

Príjmy 41- 138 096 € a 111- 21 836,07 € čo spolu predstavuje 159 932,07 €. 

 

K bodu č.8 – Plnenie jednotlivých úloh 

Na rok 2015 bol spracovaný rozpočet obce v príjmovej a výdajovej častí. 

Dňa 27.2.2015 na zasadnutí OZ bol schválený: Štatút obce, Rokovací poriadok OZ, Interné 

smernice. 

Dňa 26.5.2015  na zasadnutí OZ bolo schválené VZN o predaji pozemkov vo vlastníctve obce. 

OZ dňa 26.6.2015 schválilo denný stacionár v obci a prijalo internú smernicu o vybavovaní 

podnetov o protispoločenskej činností. 

Na zasadnutí OZ dňa 31.8.2015 sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra obce. Ďalších šesť 

rokov túto funkciu bude vykonávať Ing. Andrej Miškiv-Pavlík. Bol schválený Návrh zmluvy o 

budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava na vývoz triedeného odpadu. 

 

Splnené úlohy: 

V ZŠ a MŠ sa uskutočnilo Mikulášske posedenie (Mikuláš) so žiakmi a ich rodičmi. Obidve 

školy pripravili Mikulášsky program. 

Na konci roka 2014 na Silvestra  sa v kultúrno-spravnej budove uskutočnilo posedenie občanov 

obce. Podávala sa kapustnica a občerstvenie. Občania tak spoločne privítali Nový rok 2015. 

Súčasťou tohto stretnutia bol ohňostroj. 

Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom pripravili v rámci MDŽ posedenie so ženami. Pri 

tejto príležitosti bolo vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ so svojimi pedagogickými pracovníkmi. 

So spustením rybárskej sezóny, odomykania vodnej nádrže-rybníka a rybárskej súťaže boli 

poskytnuté vecné ceny-poháre. 

V rámci MDD žiaci ZŠ navštívili hvezdáreň v Roztokoch. Žiaci ZŠ a deti MŠ spolu s 

učiteľkami a rodičmi navštívili ZOO v Košiciach. Preprava bola hradená z rozpočtu obce. 

Cez prázdniny sa uskutočnil – obnovil volejbalový turnaj o pohár starostu obce. Všetkým 

zúčastneným ako aj divákom bol podaný guláš a občerstvenie zdarma. 

V mesiacoch júl a august v čase letných prázdnin prebehla oprava školskej kuchyne. Bola 

vyhodená stará podlaha a zabetónovaná nová v kuchyni a špajze. Osadila sa  protišmyková 

podlaha, keramický obklad,  digestor a časť kuchynskej linky. Vo všetkých priestoroch MŠ bola 

vykonaná maľba a natretie zárubni. Rekonštrukcia týchto priestorov bola potrebná z dôvodu, 

že predchádzajúci stav bol nevyhovujúci a  boli porušované pravidla bezpečnosti práce. V tom 

čase bola prevedená aj maľba plota v areáli školy.  

V Dome smútku na balkónoch bola prevedená oprava zvírenej dlažby a upravilo sa okolie. 

Počas celého letného obdobia bolo zabezpečené kosenie obecných pozemkov, cintorína a areál 

ihriska. Pokosená tráva sa vyvážala na určené miesto. 

Vypratal sa areál šatní TJ a vyčistil odtokový kanál pri ihrisku. 

V budove KSB sa z častí upratali pivničné priestory. 

Previedla sa úprava okolia v areáli školy a zdravotného strediska . 

Bola zabezpečená zimná a letná údržba chodníkov. 

Z časti bola prevedená oprava svetiel verejného osvetlenia. 



V častí k Barilovi až Tančinovi boli orezané vetvy stromov zasahujúce do vedenia verejného 

osvetlenia. 

Bol opravený elektrický rozvádzač v pivničných priestoroch OcÚ. 

Pri p. Vojtaničovi bola vyčistená vydláždená stoka. 

Od prebrania OcÚ je spracované zmapovanie spotreby elektrickej energie za rok 2014 a roky 

pozadu až do roku 2008. Hoci bol vymenený hlavný istič z 250A na 80A ešte v roku 2008 

dodávateľ elektriny za cele toto obdobie neoprávnene fakturoval sumu za hodnotu ističa 250A. 

Za rok 2014 obci v rámci reklamácii boli vrátené finančné prostriedky. Za ostatné roky nám 

reklamáciu neuznali. Obec do ďalšieho súdneho sporu už nechce isť. 

Je vykonané zmapovanie a podaná žiadosť na VSD ohľadom orezania stromov v obci 

zasahujúcich do elektrického vedenia. Vykonaná obhliadka a podaná žiadosť na orezanie 

stromov a osadenie stĺpa a nového telefónneho kábla v Riečke. Spracované prerozdelenie a 

platby za koše. Spracovaný je elektronický prehľad kopania hrobov. Vybavuje sa poľná 

kuchyňa. Sú zahájené prace na projekte vybudovania vyhľadkovej veže v Kalinci a cyklotrasy 

Dňa 18.8.2015 starosta podpísal zmluvu na 10 rokov s Átrium n.o. , Horárska 61,Prešov , 

zastúpenú Mgr. Adrianou Gmitterovou. Zatiaľ cestou ankety sa prihlásilo 46 záujemcov o pobyt 

v tomto zariadení. 

Obnovil sa projekt rekonštrukcie KSB. 

Pri rekonštrukcii cesty, ktorá prebieha v našej obci, bolo jednanie o úprave mostíkov do dvorov 

na vyšnom konci obce. Dojednala sa úprava  krajnice cesty okolo chodníka od  domu rod.  

Demetera Vojtaniča po dom rodiny Milana Širokého a úprava priepustov popod cestu. 

Zamestnanosť občanov: V rámci dobrovoľníckej praxe §52a -  obec zamestnala šesť 

nezamestnaných, v rámci projektu podpora zamestnávania § 54 – boli zamestnaní traja 

nezamestnaní a v rámci pomoci v hmotnej núdzi boli zamestnaní dvaja nezamestnaní. Jedna sa 

o všetkých obyvateľov obce. 

V súčasností pán starosta pokračuje na zamestnaní ďalších ľudí v rámci projektu Ľudské zdroje 

v programovom období 2014 – 2020. 

 

K bodu č.9 – Úlohy na nastavajúce obdobie 

Dňa 18.10.2015 posedenie v rámci mesiaca úcty k starším. 

V mesiaci október bude zorganizovaný turnaj v mini futbale pre deti, mládež a rodinných 

príslušníkov. Zúčastneným bude podaná strava a občerstvenie. 

Vykonanie oplotenia školského areálu od pozemku pani Jacenkovej.  

Pokiaľ dopraje počasie prevedie sa maľba striech ZŠ a MŠ a dokončenie opravy komínov. 

V predstihu pred dušičkami bude z cintorína zabezpečený vyvoz preplnených kontajnerov. 

Vyrub stromov okolo starého MNV a prehrublých stromov v parku pri zástavke SAD. 

(Uznesenie)  

Zorganizuje sa ukončenie roka 2015- Silvester a privítanie Nového roka 2016. 

Dňa 23.1.2016 sa uskutoční Vyšno - Orlický ples. 

Zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikácii. 

Pre rok 2016 je kladených úloh veľa, ale občanov oboznámi v Silvestrovskom príhovore. 

 

V závere svojho zhodnotenia sa poďakoval všetkým, ktorí svojim pričinením prispeli k plneniu 

jednotlivých úloh a tak napomohli k skrášleniu obce a zlepšeniu života všetkých občanov našej 

obce. Poďakoval sa aj Ing. Martinovi Miškovskému a pánovi Popernikovi, ktorí pomáhali pri 

vybavovaní určitých záležitosti. Verí, že sa pridajú aj ostatní tzv. vyčkavači, ale aj tí, ktorí sa 

stále nemôžu zmieriť s tým ako dopadli voľby v roku 2014 v našej obci. Mysli si, že on za teraz 

odvedenú prácu aj za pomoci poslancov OZ a všetkých tých, ktorí mu akokoľvek pomohli pri 

plnení úloh hanbiť nemusí. 

  



K bodu č.10 – Diskusia 

Starosta Mgr. Ján Džupin- Hneď na to vystúpil aj diskusii a podrobne rozobral problémy 

obce: 

-Obecný internet- Sú s nimi problémy. V súčasnosti je prihlásených 9 domácnosti. Mesačná 

platba pre obec je 6,64 €. Plánuje sa ho zrušiť k 1.1.2016. 

-ŠK Orlík- Dňa 25.4.2004 sa konala ustanovujúca schôdza, na ktorej boli prijaté stanovy a bol 

zvolený výbor. Dňa 6.7.2004 ako občianske združenie  v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov bolo požiadané Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky o jeho registráciu. Následne MN SR dňa 24.8.2004 toto združenie (ŠK 

ORLIK) zaregistrovalo. Ďalej nerobili nič, čim porušili zákon a to tým, že nepožiadali o 

pridelenie IČO, DIČ. Od vtedy sa nevykonala  ani jedna hodnotiaca schôdza atď... 

-Obecný les- Obec nemôže s predajom dreva podnikať. Porušuje sa zákon. Mal by sa vytvoriť 

podnikateľský subjekt, ktorý by stým nakladal. Bližšie bude známe až po vykonaní auditu obce. 

-Vyvoz komunálneho odpadu + smetné koše na rodinu- Na základe uznesenia č.2/2015 nádoby 

sa menia po 10 rokoch. Každá rodina s počtom členov 6 a viac má nárok na 2 smetné koše. 

Rodina ktorá má teraz 2 smetné koše a menej ako 6 členov v rodine za druhu nádobu - vyvoz 

si platí sama v celej sume. 

-Kopanie hrobov- Treba prehodnotiť od roku 1999 a ten kto si dal urobiť sám hrobku mal by 

byť vypustený z kopania.  

(Uznesenie)  

-Zabezpečovanie smútočného obradu v Dome smútku- Pozostalí budú vykonávať sami, 

nakoľko nikto z obce nemal záujem to robiť na dohodu. 

-Orezanie tuji na cintoríne- Je potrebné ich orezať z dôvodu bezpečností asi o 1/3. 

(Uznesenie)  

-Kosenie cintorína- Aj naďalej sa budú organizovať brigády a verí že k tým 32 občanom, ktorí 

sa zúčastnili brigády 4.7.2015 sa pridajú aj ďalší. 

-Cintorín- V kontajneroch odpad pochádzajúci z domácnosti . Po oprave vstupnej brány 

uzamykať. Kľúče sa odovzdajú poslancom, grk. farárovi, na OcÚ, obyvateľom v susedstve 

cintorína. Pred branou bude vyvesený zoznám, kde sa nachádzajú kľúče.  

(Uznesenie)  

-Kamerový systém v obci- Na zavedenie je potrebný súhlas. Jednalo by sa o lokality: OcÚ, 

ihrisko, škola, autobusová zástavka a Dom smútku. 

(Uznesenie)  

-Verejné osvetlenie- Záruka skončila v novembri 2014 a už sa vyskytujú problémy. 

-Verejný rozhlas- Rekonštrukcia obecného rozhlasu prebehla v roku 2009-2010, a začínajú sa 

vyskytovať poruchy. 

-Oprava kosačiek- Touto opravou sa ušetrili finančné prostriedky obce. Ušetrilo sa za kosenie. 

Ušetrili sa pohonné hmoty. V minulom roku bolo vykázaných 273 l benzínu a tento rok 255 l a 

to sa kosí aj ihrisko. Len pre porovnanie: v minulom roku sa kosilo ihrisko 8 krát po 30 € = 240 

€. 

-Problematika predaja rodinného domu bývalého starostu- Je veľký šum po obci, že sa tam 

nasťahujú Rómovia. Jednanie s  Mgr. Frigom a p. Paligovou Andreou. 

-Rozdeľovanie občanov ohľadom zaradenia do denného stacionára- Všetci seniori dostali 

anketu a o tom, kto tam bude, rozhodnú poslanci.  

 

Pán starosta sa vyjadril aj o  hospodárení jeho bývalého predchodcu a vymenoval platby pokút 

za nesplnenie úloh: 

10.10.2011- 200 €- zákon o odpadoch, nezabezpečil priestor na odovzdanie oddelených zložiek 

komunálneho odpadu, avšak 15.12.2011 poslanci schválili  odmenu starostovi 300 €. 



V roku 2014 dostala obec pokutu od telekomunikačného úradu 2 x 100 € za nepodane hlásenia 

o internete. 

Vyjadril sa aj k odmenám poslancov. Zarážajúce na tom je, že si účtovali 5 € za účasť na vzdaní 

poslednej úcty mŕtvemu (svietenie) 

V roku 2014 p. Baranovej bola predplatená dovolenka za 20 dní a 6 dní boli prenesené do roku 

2015. 

Starosta  po ukončení volebného obdobia t.j. minulého roku požadoval predplatenie 

nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 -10 dní a za rok 2014 celu dovolenku. Predplatená bola aj 

dovolenka hlavnému kontrolórovi obce. 

Pokuty (penále) za oneskorené  platby faktúr boli každý rok. 

Starosta ďalej prítomných informoval že pani Baranová je od 15.6.2015 dlhodobo nemocná, 

nereaguje na telefonáty a nejaví záujem o dianie na OcÚ. Vyjadril sa, že z jeho strany jej bola 

daná šanca pracovať, no ukázalo sa že úlohy ktoré na ňu boli kladené nezvládala. 

Podrobne oboznámil prítomných aj o súdnom spore o parcelu 421/1 medzi obcou a pani Máriou 

Gibovou. 

Milana Gibova- Vo svojom vystúpení opísala súdny spor z jej pohľadu. Právoplatnou dedičkou 

spomínanej parcely sa stala jej matka Mária Gibova. Túto parcelu dedila od nepamätí jej rodina. 

Jednalo sa o neknihovanú parcelu. Poukázala, že v obci je viacej neknihovaných parciel. Podľa 

toho, každý môže prísť o pozemok, ak obec vstúpi do súdneho sporu o neknihovaný pozemok. 

Či aj naďalej bude obec prevádzať tento pozemok cestou súdneho sporu? 

Mgr. Ján Džupin- Reagoval na jej vystúpenie a povedal, že pokiaľ on bude starostom, tak do 

žiadneho súdneho sporu nevstúpi ohľadom vlastníckeho práva k danému pozemku. 

RNDr. Iveta Palková- Vysvetľovala tento celý proces  z pohľadu rodiny Palkových. 

Anna Štefanišinová- Na základe čoho bolo vydané stavebné povolenie? Veď bol odsúhlasený 

aj predaj pozemku, ktorý nemal byť predmetom predaja obce. 

Mgr. Ján Džupin- Čo sa týka predaja v tom čase, tak jednoznačne pochybila obec na čele s 

bývalým starostom. Do problému o vlastníctve k parcele 421/1 medzi pani Máriou Gibovou a 

porušením stavebného zákona pánom Stanislavom Palkom, bývalý starosta zatiahol obec do 

súdneho sporu. Toto všetko sa malo vysporiadať medzi nimi a nie súdnym sporom medzi obcou 

a spomínanou dedičkou Máriou Gibovou. 

Jozef Pavlík - Podľa jeho názoru, pokiaľ stavebník teda Stanislav Palko začal stavať na inom 

pozemku, tak zodpovednosť ma znášať stavebný dozor.  

Anna Cuperová- Pýtala sa, na koho sa ma obrátiť ohľadom koryta riečky Mostivka, ktorá 

podmýva brehy a môže dôjsť aj poškodeniu plynových prípojok? Poukázala, že na ľavej strane 

cintorína sú vysadené dreviny.  

Mgr. Ján Džupin- čo sa týka koryta riečky Mostivka, tak napíše list pani riaditeľke Povodia 

Bodrogu a Hornádu.  Dreviny okolo plota sa postupne budú vyrezávať. 

Mikuláš Ferkanin- Vyslovil verejné poďakovanie starostovi za jeho vynaloženú prácu. 

Mária Závodová- Bolo povedané že obec postaví altánok. Kde sa plánuje postaviť? 

Mgr. Ján Džupin- Zamýšľa sa že sa postaví v areáli ihrísk pri šatniach, ale o tom dá hlasovať. 

Jedna bola spomínaná lokalita a druha, že sa postaví pri OcÚ. 

Zdeno Miga- Bolo by dobre, ak by sa altánok  postavil v areáli ihrísk, ale o tom treba hlasovať. 

Žiadal, aby sa zlegalizovala skládka stavebného odpadu.  

(Uznesenie)  

Mgr. Ján Džupin- O umiestnení altánku dá hlasovať. Zlegalizovanie skládky stavebného 

materiálu a biologický rozložiteľného materiálu bolo predmetom zasadnutia OZ. Vytypuje sa 

miesto a začne sa s jej zlegalizovaním. Lokalita zatiaľ by mala byť nad hnojiskom v bývalej 

poľnej ceste v časti Rakovec. 

Jozef Pavlík- Či sa niečo bude robiť s korytom a brehmi potoka Riečky? 



Mária Džupinová- V lokalite, kde býva si upravili terén aj breh potoka. Majitelia psov tam 

chodia venčiť psov. Upozorniť ich, aby extrementy upratali! 

Natália Vojtaničová- Poprosila pána starostu, aby požiadal vedenie SAD o zastavovanie 

spojov aj na vyšnej zastávke. 

Oľga Poperniková- Pri vodarenke sú povyhadzované nefunkčné televízory a PED fľaše. 

 

K bodu č. 11 – Návrh a schválenie uznesení 

Starosta obce Mgr. Ján Džupin počas vedenia zhromaždenia dával hlasovať k jednotlivým 

bodom, tykajúcich sa vyjadrenia občanov. Prečítal návrh na uznesenie. zo zhromaždenia 

obyvateľov obce. Keďže k prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné 

návrhy,  dal hlasovať o prijatí uznesenia: 

 

1. Výrub stromov pri bývalom MNV a parku pri autobusovej zástavke 

Hlasovanie: 

Za: všetci                                             Zdržal sa: 0 Proti: 0   

     

2. Umiestnenie altánku  v areáli ihriska     

Hlasovanie: 

Za: všetci                                             Zdržal sa: 0 Proti: 0   

 

3. Kamerový systém v obci- lokality: OcÚ, ihrisko, škola, autobusová zástavka, Dom smútku 

Hlasovanie: 

Za: všetci                                             Zdržal sa: 0 Proti: 0   

 

4.Orez tuji na cintoríne na 3 m od zeme 

Hlasovanie: 

Za: všetci                                             Zdržal sa: 0 Proti: 0   

 

5 Uzamykanie cintorína 

Hlasovanie: 

Za: všetci                                             Zdržal sa: 0 Proti: 0   

 

Kopanie hrobov- prehodnotiť od roku 1999 a ten kto si dal urobiť sám hrobku mal by byť 

vypustený z kopania 

Hlasovanie: 

Za: všetci                                             Zdržal sa: 0 Proti: 0   

 

K bodu 9 – Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným obyvateľom obce za účasť na 

zhromaždení. Prítomným bolo podane občerstvenie. 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 27. septembra 2015 

 

Zapísal: Miškovský Ján 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

_________________________                                        __________________________ 

      Ing. Erik Lehotský                                                            Anna Štefanišinová  


