OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
___________________________________________________________
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 26.02.2016

POZVÁ N KA
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

09.marca 2016 (streda) 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. Schválenie materiálov kronikárky obce za rok 2015
6. Prerokovanie úpravy výšky funkčného platu učiteľkám Materskej školy
7. Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2015 + návrh na vyradenie majetku
8. Nájomná zmluva č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík a Lesy SR B. Bystrica
9. VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
10. Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce - na základe jednotlivých žiadostí
11. Rôzne
- došla pošta
- úlohy na ďalšie obdobie
- plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
13. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

PRE ZE NČNÁ LI STINA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý O r l í k ,
konaného dňa 09.03.2016 (streda) 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:
.............................................................
............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

Ján MIŠKOVSKÝ, zapisovateľ

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

Zápisnica
z 13 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 09.03.2016 v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________

Prítomní:
Starosta obce:

Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:

Jaroslav Bolišinga, Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula,
Ján Miškovský, RNDr. Iveta Lastivková

Ostatní prítomní: Ing. Andrej Miškiv-Pavlík – kontrolór obce
Anna Mihaľová- riaditeľka materskej škôlky
Kvetoslava Kosťová - učiteľka materskej škôlky
Milana Gibová - kronikárka obecnej kroniky

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Schválenie materiálov kronikárky obce za rok 2015
6. Prerokovanie úpravy výšky funkčného platu učiteľkám Materskej školy
7. Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2015 + návrh na vyradenie majetku
8. Nájomná zmluva č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík a Lesy SR B. Bystrica
9. VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
10. Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce - na základe jednotlivých žiadostí
11. Rôzne
- došla pošta
- úlohy na ďalšie obdobie
- plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
12. Diskusia
13. 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, kontrolóra,
kronikárku obce a riaditeľku s učiteľkou tunajšej materskej škôlky. 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.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 94/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ
K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Jaroslav Bolišinga, RNDr. Iveta Lastivková
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 95/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Jaroslav Bolišinga a Ing.
Anna Džupinová. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani
pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 96/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
K bodu č. 5 - Schválenie materiálov kronikárky obce za rok 2015
Starosta obce privítal na obecnom zastupiteľstve kronikárku obce p. Milanu Gibovú a udelil jej
slovo. Pani Milana Gibová sa poďakovala za privítanie a ujala sa slova. Prítomným prečítala ručne
spracovanú prípravu podľa jednotlivých kapitol za rok 2015. Jednotlivé kapitoly obsahujú údaje
o počasí počas celého roka, mimoriadne udalosti, ktoré sa vyskytli v roku 2015, údaje o športe, údaje
o kultúrne spoločenských akciách. V kronike sú vedené mena a priezviska narodených detí v roku
2015, mena a priezviska zomrelých občanov, odsťahovaných a prisťahovaných občanov.
Starosta sa pýtal či ma niekto pripomienku na doplnenie týchto údajov do obecnej kroniky.
Kontrolór obce mal pripomienku, aby v časti Rybárska súťaž o putovný pohár starostu obce bol
doplnený zaznám o počte zúčastnených súťažiacich a víťazoch v jednotlivých kategóriách a ďalších
umiestneniach.
Pán poslanec Jaroslav Bolišinga spomenul, aby bola zapísaná aj udalosť- postavenie nového kríža
na nižnom konci obce, ktorý z vlastných zdrojov zabezpečila rodina Vladislava Mikulu. Koncom roka
bol tento kríž vysvätený. Vysviacky sa zúčastnili obyvatelia obce, pozvaní hostia a aj starosta obce.
Takto doplnený text bude zapísaný do obecnej kroniky.
Pani kronikárka navrhla, aby v ďalšom období do kroniky sa zapisoval sled udalostí chronologicky,
tak ako sa uskutočnili počas roka.
Pán starosta povedal, že medzi materiálmi na prerokovanie je aj prerokovanie Štatútu obecného
kronikára obce Vyšný Orlík.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 97/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 5 programu - Schválenie materiálov kronikárky obce za rok 2015
K bodu č. 6 – Prerokovanie úpravy výšky funkčného platu učiteľkám materskej školy

Na toto prerokovanie boli pozvané riaditeľka a učiteľka materskej škôlky. Starosta
informoval poslancov, že už dlhšie obdobie zamestnankyne materskej škôlky požadujú úpravu
svojich platov, ktoré im boli trvalé znížené o 10% ešte od 1.3.2012. K tomuto bodu otvoril
rozpravu a vyzval pani riaditeľku aj pani učiteľku, aby sa k tejto úprave vyjadrili.
Z vyjadrení pani riaditeľky- Žiada úpravu ich platov na 100%, preto že nič neporušili.
Svoju robotu si plnia zodpovedne a toto nemá nič spoločné s krátením platu, ktorý im patri zo
zákona.
Pani Kvetoslava Kosťova hovorila, že znižovanie platov mali nepravidelne už od 2010 roku
a od roku 2012 trvalé. Ako dôvod zníženia funkčných platov pre riaditeľku a učiteľku MŠ
uviedla, že od bývalého starostu bola stále argumentácia že v obci nie sú peniaze. Tí, ktorí so
znížením platu nesúhlasili si dali výstup zo zamestnania. Ona verila, že tento znížený plat je
iba na nevyhnutný čas. Aj napriek tomu, že od roku 2014 je teraz nový starosta s novým
zastupiteľstvom obce, ich platy sú stále neupravené.
Na ich vystúpenie zareagoval pán Ján Miškovský. O tom že riaditeľka a učiteľka materskej
škôlky majú na 90% upravené základne platy vedel. Myslel si, že je to tým, že na malý počet
deti, ktoré navštevujú tunajšiu MŠ je aj možnosť krátenia funkčného platu. Tým, že sústavne
oslovovali starostu, nedalo mu a začal sa o tento problém zaujímať. Postupne kontroloval
zápisnice a uznesenia OZ z rokov pozadu, aby zistil dôvod zníženia spomínaných funkčných
platov. O krátení funkčných platov v MŠ sa hovorilo na zasadnutí obecného zastupiteľstva
konaného 2.3.2012 a to v bode - rôzne. Tam bola podaná informácia o čerpaní finančných
prostriedkov z rozpočtu obce a zároveň informácia o prehodnotení platov v MŠ, kde riaditeľke
a učiteľke bol znížený základný plat na 90 % z dôvodu , že jedná učiteľka je na 10 detí, keďže
v škôlke je 15 detí t.j. na 1,5 učiteľky. Tento plat bude upravený od 01.03.2012.
Starosta dal hlasovať za úpravu platov, kde 3 poslanci + poradný hlas kontrolóra hlasovali
za zníženie platov a 1 poslanec sa zdržal.
V diskusii bolo navrhnuté aj zníženie platu na 90% aj kuchárke MŠ p. Tančinovej.
Starosta hneď odpovedal, že s takou možnosťou neplánuje, nakoľko kuchárka pripravuje
raňajky, obed a olovrant pre MŠ a varí obedy aj pre ZŠ.
Z toho usúdil, že v tom čase, kto tento návrh predniesol, poslanci ktorí tento návrh schválili
a ten kto vydal nový platobný výmer resp. dodatok nepostupovali štandardne. Ak by to malo
tak byť čo bolo schválené, tak potom by mal byť zachovaný funkčný plat jednej učiteľky na
100% a druhej učiteľky mal byť plat krátený o 50%, teda funkčný plát druhej učiteľky by bol
iba 50%. čo ako hlavný dôvod bol počet navštevovaných detí v MŠ, teda 15 deti. Ani teraz s
tým nie je stotožnený, prečo sa na jednom uzniesli a iné vykonali, teda znížili obom
učiteľkám funkčný plát o 10% teda na 90%. Povedal že tento bod rokovania nie je o citoch,
ale o rozumnom rozhodnutí a on zahlasuje o úprave platov na 100%. Spýtal sa pani Kosťovej,
prečo s touto úpravou súhlasila a pani riaditeľky Mihaľovej, či si bola toho vedomá, že po
výberovom konaní nastupuje s takýmto upraveným platom. Obidve sa vyjadrili, že sa báli o
stratu zamestnania.
Pán starosta sa vyjadril, že odkedy nastúpil za starostu, stále rezonuje požiadavka úpravy
platov pedagogických pracovníkov v MŠ. Mysli si, že od jeho nástupu sa v materskej škôlke
toho urobilo dosť. Začal sa podrobne zaujímať o hodnotenie pedagogických pracovníkov.
Prečítal zákony aj vyhlášky tykajúce sa školstva. Hľadal priestor, že ak by boli na tomto
zastupiteľstve schválené platy na 100%, tak by sa presunulo toto navýšenie z položky
rozpočtu obce z kapitoly údržba obecných ciest a chodníkov na platy učiteľov v MŠ. Podotkol
pani riaditeľke, že spoluprácu so starostom si predstavuje inač, ako bolo doteraz. Bude dbať
najmä na to, aby sa dodržiaval fond pracovnej doby, aby v škôlke bol stále naplnený stav deti.
Aj keď je prijímanie deti do predškolského zariadenia v právomoci pani riaditeľky, bude
vyžadovať aby o tom rozhodovala aj obec. V prvom rade budú prijímané deti z obce a až
potom detí z okolitých obcí. Bude vytvorený poradovník žiadostí o návštevu predškolského

zariadenia. Deti ktoré bez ospravedlnenia dlhodobo nebudú navštevovať škôlku, budú z tohto
zariadenia vylúčené. Poslanci úpravu platov s potrebnými náležitosťami jednohlásne schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 98/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 6 programu - Prerokovanie úpravy výšky funkčného platu učiteľkám materskej
školy
K bodu č. 7 –Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2015 + návrh na vyradenie
majetku
Starosta prítomných informoval o priebehu inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. Na
základe vydaného príkazu č.p. 381/2015 bola vykonaná fyzická inventarizácia majetku
a záväzkov. Na základe fyzickej kontroly boli spracované inventarizačné zápisy. Skutočný
majetok obce je zaznamenaný v týchto zápisoch. Obec nevykazuje žiadne manko ani
prebytky. Počas fyzickej inventarizácie boli zistené aj materiály, ktoré sú fyzickí
opotrebované, nefunkčné, zničené alebo značne poškodené. Členovia inventarizačných
komisii podali návrhy na vyradenie týchto materiálov. Je teraz na vyraďovacej komisii, aby
tento hmotný majetok vyradila a likvidačnej komisii, aby vyradený hmotný majetok
zákonným spôsobom zlikvidovala. Inventúrne záznam sú k nahľadnutiu na obecnom úrade,
ktoré budú podkladom pre vykonanie auditu za rok 2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 99/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 7 programu - Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2015 + návrh na
vyradenie majetku
K bodu č. 8 – Nájomná zmluva č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík a Lesy SR B.
Bystrica
Starosta informoval prítomných, že Nájomná zmluva č. 23/Np/2015-170 – Lesy SR, na
uzatvorenie medzi: Obcou Vyšný Orlík ako p r e n a j í m a t e ľ o m a LESMI Slovenskej
republiky, štátny podnik, ako n á j o m c o m, uznesením č.. 51/10/2015 obecné
zastupiteľstvo neschválilo, nakoľko sa jednalo o nezrovnalosti ohľadom predmetnej parcely a
nedodania geometrického plánu. Vtedy bolo zistené že novovytvorená parcela KN – C č.
929/4, ktorá mala vzniknúť geometrickým plánom číslo 257/2007 z parcely KN-E č. 928/2
neexistuje, t.j. nie je zapísaná v katastri. Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili názor , že
až bude tato parcela riadne zapísaná v geometrickom pláne, môže starosta takúto zmluvu
uzatvoriť.
Bola mu doručená nová Nájomná zmluva č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík
ako prenajímateľom a Lesy SR B. Bystrica ako nájomca na predmetnú parcelu a geometrický
plán. Dňa 1.2.2016 podpísal na túto parcelu novú nájomnú zmluvu.
Predmetom nájmu, upravený nájomnou zmluvou je pozemok vo vlastníctve Obce Vyšný
Orlík, ktorá sa nachádza v k. ú. Vyšný Orlík, LV 467. Jedna sa o parcelu KN- C č. 929/4,
zastávané plochy a nádvoria o výmere 1 327 m2, ktorá vznikla GP č. 257/2007 z parcely KNE č. 928/2, druh pozemku- orná pôda o výmere 37 621 m2. Prítomným prečítal celé znenie
nájomnej zmluvy. Poslanci predmetnú zmluvu dodatočne schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 100/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 8 programu - Nájomná zmluva č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík a
Lesy SR B. Bystrica
K bodu č. 9 – VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík

Starosta prítomným prečítal znenie návrhu VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný
Orlík. Návrh bol zákonom zverejnený na úradnej tabuli k pripomienkovaniu. Vzhľadom
k tomu, že k návrhu VZN neboli zo strany občanov vznesené žiadne pripomienky ani návrhy
na jeho doplnenie, prítomní poslanci VZN bez pripomienok schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 101/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 9 programu - VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
K bodu č. 10 – Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce - na základe jednotlivých žiadostí
Starosta prečítal všetkých žiadateľov, ktorí doručili žiadostí na odkúpenie častí pozemkov
na základe uznesenia č.40/08/2015 zo dňa 31.8.2015, zámer na odpredaj časti obecných
pozemkov v katastrálnom území obce Vyšný Orlík. Jedna sa o tieto parcely:
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
Zoznám žiadateľov: Ing. Milan Jackanin, Marek Mikula, Mgr.Ján Džupín, Vladimír Kriško,
Vladislav Krajňak , Michal Štefanišin , Emil Haninčik .
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 102/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 10 programu - Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce - na základe jednotlivých
žiadostí
K bodu č. 11 - Rôzne
Došla pošta:
Starosta obce podal poslancom OZ informáciu k došlým písomnostiam od posledného
zasadnutia.
- Rastislav Tančin - 50% domu, chránená dielňa
- Prípis z odboru školstva –sociálne nezvýhodnené prostredie(73 Eura/dieťa/rok) 2016
- Normatívne finančné prostriedky na školu v roku 2016 22 262 Eur.
- Pyrotechnický prieskum rekonštrukcie cesty 3.márca 2016
- Príma Banka Slovensko- predlženie zmluvy s účinnosťou od 11.3.2016
- Finančné prostriedky z REGOB- 124,08 Eur + 9 Eur
- Rekonštrukcia cesty je predlžená do 31.8.2016
- Ferkanin Michal - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu

- Predaj drogistického tovaru súkromnými firmami
Úlohy na ďalšie obdobie:
V nedeľu 13.3.2016 o 14:30 hodine sa v obci uskutočnia oslavy MDŽ. Je zabezpečená
aparatúra na ozvučenie. V rámci programu vystúpia deti MŠ a ZŠ. Starosta zabezpečil 130
karafiátov. Manželka upečie zákusky. Budú podané chlebíčky, občerstvenie (čaj, víno) a káva.
Chlebíčky sa spravia aj pôstne, pretože niektoré ženy dodržujú Veľkonočný pôst. Deťom
zakúpi sladkosť. Všetky ženy na oslavy pozve obecným rozhlasom. K tomuto bodu otvoril
rozpravu.
Pani RNDr. Iveta Lastivková žiadala, aby ženám ku karafiátom bola daná aj dajaká
sladkosť, hoci aj čokoláda.
Pán Ján Miškovký povedal, aby sa na túto akciu vyčlenili finančné prostriedky nakoľko v
rozpočte obce boli schválené na kultúrne a spoločenské akcie finančné prostriedky. Preto, že
riadne zasadnutie sa bude konať až niekedy v júni, je potrebné vyčleniť finančné prostriedky
aj na oslavy Svätého Floriána - výstup na Makovicu, zakúpenie predmetov do tomboly.
Finančné prostriedky treba vyčleniť aj na zakúpenie pohárov na rybársku súťaž, ktorá sa
pravidelne koná v mesiaci máj, ale aj na MDD zakúpením darčekov pre deti MŠ a ZŠ.
Poslanci schválili finančné prostriedky na jednotlivé akcie.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce:
Pán starosta informoval, že skoro každý projekt si vyžaduje plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce, ktorý je zatiaľ v štádiu rozpracovaností. Projekt zateplenia kultúrne
správnej budovy nebol zadaný do súťaže, preto že bol podmienený menej ako 10% - tným
prenájmom podlahovej plochy. Po prenajme denného stacionára a Slovenskej pošty je v
súčasností prenajatých okolo 21 % podlahovej plochy. Vyjadril sa aj o tom, že ak sa zamýšľa
o poskytnutie finančných prostriedkov vysúťažením cez fondy, projekty musia byť už
dopredu pripravené.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 103/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 11 programu - Rôzne
K bodu č. 12 – Diskusia
Starosta prečítal prítomným zápisnicu z parlamentných volieb v našej obci ktoré sa
konali 5.marca 2016. Z počtu zapísaných voličov 317 sa volieb zúčastnilo 203 voličov čo
predstavuje 64,03 %.. Z 203 odovzdaných hlasov boli 2 hlasy neplatné. Poradie volených
strán v obci podľa počtu hlasov: SMER-SD 101, SNS 32, OĽANO-NOVA 15, ĽS Naše
Slovensko 13, SME RODINA – Boris Kollár 10, KSS 6, Sieť 4, SaS 3, KDH 3, VZDOR 3,
TIP 2, ŠANCA 2, SMS 1, SZS 1, MOST-HÍD 1, Odvaha 1, SDKÚ – DS 1, SKOK ! 1, PD 1.
Priebeh volieb v obci bol bezproblemový.
Prečítal Štatút obecného kronikára obce Vyšný Orlík. Poslanci tento štatút schválili.
Informoval o výrube stromov v parku pri autobusovej zástavke a pri pravoslávnom
kostole. Ostal nevyrúbaný iba jeden smrek pri pravoslávnom kostole, ktorý je obklopený
vedením VN a NN. Musí požiadať VSD o dočasnú odstávku el. energie v obci, aby sa v tomto
čase mohol smrek zrezávať postupne iba po častiach, a to z vrchu dole. Zrezané stromy sa
dajú na porez- hranoly a dosky.
Prečítal žiadosti daňovníkov ZŤP, ktoré boli doručené na obecný úrad v súvislostí s
oslobodením od poplatkov za vyvoz komunálneho odpadu v kalendárnom roku 2016.

Informoval prítomných, že bol požiadaný Rómkou pani Fečovou z Beňadikoviec o
poskytnutie priestorov KSB pre svadobné účely. Jedna sa o manželku dlžníka, ktorý obci drží
139,41 Eur za vyvoz komunálneho odpadu. Poslanci tento návrh zamietli.
Starosta informoval, že z CVČ zo Svidníka dostal faktúru na úhradu 432 Eur pre šesť detí
z našej obce, ktoré navštevujú rôzne aktivity v CVČ. Poslanci sa zhodli, že faktúru treba
uhradiť až po podpísaní zmluvy medzi CVC a obcou.
Pán Ján Miškovký informoval prítomných o stave pripraveností internetovej stránky obce
Vyšný Orlík. Požiadal spoločnosť WEBEX MEDIA, s.r.o., technický prevádzkovateľ o
zaslanie cenovej ponuky za zriadenie internetovej stránky. Prečítal realizačnú a cenovú
ponuku na vytvorenie web stránky pre našu obec. Základné dielo :
Nová web stránka bude spĺňať všetky požiadavky a štandardy MF.

priamo na
stránke

dkoch vyhľadávania logo google)
ok

o vytvorenie menu štruktúry web stránky
o textov do 10 statických pod strán
o fotografií do 10 ks fotogalérií
o 10 aktualít do pod strany aktuality
o 10 ks dokumentov
Cena za vytvorenie základného diela jednorazová platba: 350 € bez DPH, 420 € s DPH.,
Doména, webhosting, záloha web stránky - denná záloha internetovej stránky – v prípade
výpadku možnosť obnovenia z predchádzajúceho dňa, telefonická a e-mailová podpora, emailové schránky podľa štandardov, systém uradne.sk pre povinné zverejňovanie
dokumentov, telefonická a e-mailová podpora, e-mailové schránky podľa štandardov: 10 €
bez DPH, 12 € s DPH /mesačne.
Prítomným na počítači ukázal, ako asi by mala vypadať stránka obce. Povedal že na
zriadení stránky už dlho pracuje. Pripravuje, resp. píše obsah k jednotlivým podstránkam.
Povedal aj to, čo by malo byť na jednotlivých podstránkach. Poslanci schválili finančnú
čiastku na zriadenie web stránky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 104/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 12 programu - Diskusia

K bodu 13 – Návrh na uznesenie
Páni Ing. Anna Džupinová 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.
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 09. marca 2016
Zapísal: Miškovský Ján
Overovatelia:
Jaroslav Bolišinga

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

RNDr. Iveta Lastivková .........................................

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 09.03.2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie materiálov kronikárky obce za rok 2015
Prerokovanie úpravy výšky funkčného platu učiteľkám Materskej školy
Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2015 + návrh na vyradenie majetku
Nájomná zmluva č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík a Lesy SR B. Bystrica
VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
10. Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce - na základe jednotlivých žiadostí
11. Rôzne
- došla pošta
- úlohy na ďalšie obdobie
- plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
13. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 94/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 5
Ospravedlnený: 0
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 95/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:

Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Jaroslav Bolišinga, RNDr. Iveta Lastivková
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 96/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení: Jaroslav Bolišinga a Ing. Anna Džupinová
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 97/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 5 programu - Schválenie materiálov kronikárky obce za rok 2015
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVÁĽUJE:
Schválenie materiálov kronikárky obce za rok 2015 s pripomienkami
DOPORUČUJE:
a) Dopísať do obecnej kroniky v časti Rybárska súťaž o putovný pohár starostu obce, počet
zúčastnených súťažiacich, víťazov a ďalších umiestnených v jednotlivých kategóriách.
b) Dopísať udalosť- postavenie nového kríža na nižnom konci obce, ktorý z vlastných zdrojov
zabezpečila rodina Vladislava Mikulu. Koncom roka bol tento kríž vysvätený. Vysviacky sa zúčastnili
obyvatelia obce, pozvaní hostia a aj starosta obce.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 98/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 6 programu - Prerokovanie úpravy výšky funkčného platu učiteľkám materskej
školy
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

SCHVÁĽUJE:
Úpravu funkčných platov na 100% riaditeľke a učiteľke materskej školy s účinnosťou od
1.4.2016.
DOPORUČUJE:
Starostovi obce vypracovať a odovzdať nový platobný výmer resp. dodatok k platobnému
výmeru.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 99/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 7 programu - Vyhodnotenie inventarizácie majetku obce za rok 2015 + návrh na
vyradenie majetku
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu starostu o stave majetku obce k 31.12.2015
b) Návrhy jednotlivých komisii na vyradenie hnuteľného majetku
DOPORUČUJE:
a) Vyraďovacej komisii vyradiť nepoužiteľný majetok obce
b) Likvidačnej komisii vyradený hmotný majetok zákonným spôsobom zlikvidovať

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 100/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 8 programu - Nájomná zmluva č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík a
Lesy SR B. Bystrica
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVÁĽUJE:
Nájomnú zmluvu č. 1/23/Nn/2016-170 medzi obcou Vyšný Orlík a Lesy SR B. Bystrica.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 101/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 9 programu - VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVÁĽUJE:
VZN č.1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 102/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 10 programu - Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce - na základe jednotlivých
žiadostí
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Zoznam žiadateľov o odkúpenie častí obecných pozemkov v katastrálnom území obce.
SCHVÁĽUJE:
a) Žiadosť pána Ing. Milana Jackanina o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č. 229
a 230 o výmere 122 a 127 m2 v k. ú. Vyšný Orlík zo 18.11.2014 evidovanej pod číslom
539/2014
b) Žiadosť pána Mareka Mikulu o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č.427/1

o výmere 398 m2 v k. ú. Vyšný Orlík zo 24.8.2015 evidovanej pod číslom 260/2015
c) Žiadosť pána Mgr. Jána Džupina o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č. 193

o výmere 292 m2 v k. ú. Vyšný Orlík zo 26.2.2016 evidovanej pod číslom 48/2016
d) Žiadosť pána Ladislava Krajňaka o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č. 201

o výmere 241 m2 v k. ú. Vyšný Orlík zo 26.2.2016 evidovanej pod číslom 49/2016
e) Žiadosť pána Michala Štefanišina o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č. 203

o výmere 305 m2 v k. ú. Vyšný Orlík zo 26.2.2016 evidovanej pod číslom 50/2016
f) Žiadosť pána Emila Haninčika o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č. 205

o výmere 241 m2 v k. ú. Vyšný Orlík zo 26.2.2016 evidovanej pod číslom 51/2016
g) Žiadosť pána Vladimíra Kriška o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č. 197

o výmere 209 m2 v k. ú. Vyšný Orlík zo 26.2.2016 evidovanej pod číslom 52/2016

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 103/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 11 programu - Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o došlej pošte od posledného zasadnutia
b) Úlohy na ďalšie obdobie
c) Informáciu o stave plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
d) Informáciu o stave pripraveností osláv MDŽ.
SCHVÁĽUJE:
a) Vyčlenenie finančných prostriedkov na oslavy MDŽ v čiastke do 300 Eur
b) Vyčlenenie finančných prostriedkov na rybársku súťaž v čiastke do 100 Eur
c) Vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie tomboly v rámci osláv Svätého Floriána
na Makovici v čiastke do 70 Eur
d) Vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pre deti MŠ a ZŠ v čiastke do
80 Eur
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 104/03/2016 zo dňa 09.03.2016
k bodu č. 12 programu - Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu z parlamentných volieb v našej obci, ktoré sa konali 5.marca 2016
b) Informáciu o výrube stromov v parku pri autobusovej zástavke a pri pravoslávnom kostole.
c) Informáciu o pripraveností internetovej stránky obce Vyšný Orlík s firmou WEBEX
MEDIA, s.r.o., Košice
SCHVÁĽUJE:
a) Štatút obecného kronikára obce Vyšný Orlík
b) Žiadosti daňovníkov, ktorí sú držiteľmi ZŤP v súvislostí s oslobodením od poplatkov za
vyvoz komunálneho odpadu v kalendárnom roku 2016
c) Zaplatenie faktúry pre CVČ v sume 432 Eur, na základe podpísania zmluvy medi CVČ a
obcou
d) Podpísanie zmluvy s firmou WEBEX MEDIA, s.r.o., Košice o zriadení internetovej
stránky obce

e) Jednorazovú finančnú čiastku na zriadenie web stránky obce v sume 420 Eur s DPH ako aj
mesačný poplatok v sume 12 Eur s DPH za prevádzkovanie web stránky
NESCHVÁĽUJE:
a) Poskytnutie priestorov KSB na usporiadanie svadobnej hostiny pre pani Fečovu
z Beňadikoviec, bývalej obyvateľky obce
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Overovatelia:
Jaroslav Bolišinga

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

RNDr. Iveta Lastivková .........................................

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

