
                                                                                                                                                                                                                                 

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 30.05.2016 

 

 

 

 

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. júna  2016 (utorok) o 17.30 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.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na  

      území obce Vyšný Orlík 

7.   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

8.   Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce 

9.   Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce – Novák Stanislav  

10. Výstavba oddychového altánku pri futbalovom ihrisku   

11. Rôzne 

 - došla pošta 

 - úlohy na ďalšie obdobie 

            - nové pravidla odmeňovania v obci od 1.1.2016  

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie    

14. 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 14.06.2016 (utorok) o 17.30 hod. 

 v zasadačke obecného úradu 

__________________________________________________________ 

 

 

 

1. Mgr. Ján DŽUPIN      ...................................... 

 

2. Jaroslav  BOLIŠINGA     ...................................... 

 

3. Ing. Anna  DŽUPINOVÁ     ...................................... 

 

4. RNDr. Iveta  LASTIVKOVÁ                                        ......................................    

               

5. Jozef  MIKULA       ...................................... 

 

6. Ján  MIŠKOVSKÝ      ...................................... 

 

7. Ing. Andrej Miškiv-Pavlík                                            .......................................     

              kontrolór     

 

 

 

 

Hostia: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 



Z á p i s n i c a 

zo 14 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 14.06.2016 v 

zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:         Mgr. Ján Džupin 

 

Poslanci OZ:          Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková , 

                               Jozef Mikula, Ján Miškovský 

 

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

 

Neprítomný: 

 

Poslanec OZ:        Jaroslav Bolišinga - ospravedlnený 

 

 

 

Program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na  

      území obce Vyšný Orlík 

7.   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

8.   Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce 

9.   Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce – Novák Stanislav  

10. Výstavba oddychového altánku pri futbalovom ihrisku   

11. Rôzne 

 - došla pošta 

 - úlohy na ďalšie obdobie 

            - nové pravidla odmeňovania v obci od 1.1.2016  

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie    

14. Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

     Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján 

Džupin. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolóra obce. 

Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci štyria  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. Ján Miškovsky požiadal 

o doplnenie a zmenu programu a to takto: Bod č.7 doplniť o Výročnú správu o hospodárení 

obce za rok 2015. Vložiť 8 bod a to: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 

účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015. Bod 9 doplniť takto: Čerpanie rozpočtu 

obce k 31.3.2016 a ostatné body ostávajú nezmenené ako v pozvánke.  

 

Pozmenený program: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na  

      území obce Vyšný Orlík 

7.   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 + Výročná správa  

      o hospodárení obce za rok 2015 

8.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a rozpočtovému  

      hospodáreniu za rok 2015 

9.   Čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2016 

10. Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce 

11. Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce – Novák Stanislav  

12. Výstavba oddychového altánku pri futbalovom ihrisku   

13. Rôzne 

 - došla pošta 

 - úlohy na ďalšie obdobie 

            - nové pravidla odmeňovania v obci od 1.1.2016  

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie    

16. Záver 

 

 

Vzhľadom k tomu, že k pozmenenému programu rokovania neboli zo strany prítomných po-

dané žiadne iné návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie, dal o tomto pozmenenom programe 

hlasovať.  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 105/06/2016 zo dňa 14.06.2016  
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: Ing. Anna Džupinová a Jozef Mikula 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 106/06/2016 zo dňa 14.06.2016  
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: RNDr. Iveta Lastivková. 

Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal o tomto 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 107/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

 

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení. 

     Starosta obce konštatoval, že uznesenia z posledných dvoch zasadnutí OZ z tohto roku sú 

splnené. 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č.108/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

 
 

K bodu č. 6 – VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Vyšný Orlík 

     Starosta obce prečítal návrh VZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Vyšný Orlík. Keďže zo strany občanov obce ani zo strany 

poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci jednohlasne schválili VZN č. 

2/2016 (viď. príloha č. 1)  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 109/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 6 programu - VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými sta-

vebnými odpadmi na území obce Vyšný Orlík  

 

 

K bodu č. 7 – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 + Výročná správa  

      o hospodárení obce za rok 2015 

   Starosta obce prítomných informoval s vypracovaným záverečným účtom obce 

a rozpočtovým hospodárením za rok 2015 (viď. príloha č. 2). Následne prečítal Výročnú 

správu o hospodárení obce za rok 2015 (viď. príloha č. 3) 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 110/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 7 programu - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 + 

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2015 

 

 

K bodu č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015 

     Hlavný kontrolór obce Vyšný Orlík Ing. Miškiv-Pavlík Andrej prečítal stanovisko 

k záverečnému účtu obce Vyšný Orlík a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2015, kde 

navrhuje OZ obce záverečný účet schváliť bez výhrad (viď. príloha č. 4)  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 111/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 8 programu - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015 



K bodu č. 9 – Čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2016   

     O čerpaní rozpočtu obce od 1.1.2016 do 31.3.2016 poslancov OZ informoval hlavný 

kontrolór obce Ing. Miškiv-Pavlík Andrej. Zdôraznil, že rozpočet je čerpaný v súlade 

s rozpočtovými pravidlami (viď. príloha č. 5).   

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 112/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 9 programu - Čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2016     

 

 

K bodu č. 10 – Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce 

     Starosta obce informoval poslancov, že vypracoval Smernicu č. 1/2016 – registratúrny 

poriadok a registratúrny plán, ktorý bol schválený MV SR,  Štátny archív v Prešove, 

pracovisko Archív Svidník dňa 24.05.2016 a jeho zavedenie do praxe je od 01.07.2016 (viď. 

príloha č. 6). 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 113/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 10 programu - Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce  

 

 

K bodu č. 11 - Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce – Novák Stanislav  

     Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o odkúpenie  časti obecného pozemku, ktorú 

podal dňa 16.03.2016 Stanislav Novák, bytom Vyšný Orlík 5. Jedna sa o pozemok t.j. parcelu 

č 195 o výmere 307 m2, záhrady, zapísanú na LV č. 1, katastrálne územie obce Vyšný Orlík. 

Túto parcelu užíva dlhé roky, platí za ňu daň a pravidelne sa o ňu stará. Odkúpením tejto časti 

by sa dosiahla súmernosť tvaru pozemku.  

     Poslanci hlasovaním jednohlasne súhlasili s odpredajom uvedenej parcely ako vec 

osobitého zreteľa.   

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 114/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 11 programu - Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce – Novák Stanislav  

 

 

K bodu č. 12 - Výstavba oddychového altánku pri futbalovom ihrisku   

     Starosta obce predložil poslancom projekt stavby – Výstavba dreveného altánku v areáli 

športového komplexu t.j. medzi šatňami a futbalovým ihriskom. K uvedenému projektu už 

bolo vydané stavebné povolenie. Materiál na altánok zabezpečí obec. Na výstavbu altánku sa 

vyberie firma, na základe najnižšej predloženej cenovej ponuky (iba za vykonané práce). 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 115/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 12 programu - Výstavba oddychového altánku pri futbalovom ihrisku   

 

 

K bodu č. 13 - Rôzne     

a) Došla pošta: 

   Starosta obce podal poslancom OZ informáciu  k došlým písomnostiam od posledného 

zasadnutia. 

- Varga Peter – výstavba rodinného domu. Už bolo vydané stavebné povolenie 

- Karaman Michal – rekonštrukcia strechy – pracuje sa na vydaní stavebného povolenia 

- Spracovaná 4. monitorovacia správa – verejné osvetlenie obce 

- Oznámenie o riešení podnetu – elektrická energia na obecnom úrade 



- 05.04.2016 podpísaná zmluva s Slovgram Bratislava – upravuje vysporiadanie práva  

   výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú  

   odmenu. 

- 18.04.2016 podpísaná zmluva s ENVI-PAK s.r.o. Bratislava – triedený zber odpadu 

- 27.4.2016 podpísaná zmluvy s webex media s.r.o. Košice – vytvorenie webovej stránky obce 

- 23.05.2016 podpísaný dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny  s VSE a.s. Košice -   

   o znížení ceny za dodávku ceny el. energie 

- 31.05.2016 – bolo doručená žiadosť Mgr. Červeňakovej o predplatenie 34 nadčasových   

   hodín – škola v prírode  

- 10.06.2016 podala p. Baranová Ľubomíra žiadosť o ukončenie pracovného pomeru 

k 30.06.2016 

b) Úlohy na ďalšie obdobie  

- Dňa 30.06.2016 sa uskutoční ukončenie školského roka ZŠ a MŠ 

- Dňa 2.7.2016 sa uskutoční brigáda na cintoríne – kosenie a poriadok – zodpovedný starosta 

- Dňa 6.8.2016 sa uskutoční volejbalový turnaj 

- Dňa 21.8.2016 sa uskutoční turnaj v minifutbale 

- V priebehu mesiaca júl zorganizovať zájazd na kúpalisko Szaroszpataky (MR). 

c) Nové pravidla odmeňovania v obci od 1.1.2016 

    Starosta obce prítomných informoval o školení, ktoré absolvoval dňa 6.04.2016 v Prešove 

k problematike odmeňovania volených funkcionárov v obci. O tom pojednáva zmena zákona 

č. 377/205, ktorá mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Medzi 

podstatné zmeny patrí, že starostovi sa plat valorizuje automatický, starosta sa už podieľa na 

tvorbe sociálneho fondu. Veľká zmena je v odmeňovaní poslancov, kde profesionálny vojak 

nesmie brať odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch a v orgánoch územnej samosprávy 

(viď. príloha č. 7)   

d) Vytvorenie komisie na ocenenie darovaného inventára obci. 

e) Riešiť výber administratívnej pracovnej sily OcÚ na 50 % úväzok.  

f) Návrh na vyradenie materiálu OcÚ/DKP, ako aj MŠ.   

        

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 116/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 13 programu - Rôzne   

 

 

K bodu č. 14 - Diskusia     

 

Mgr. Džupin Ján - informoval prítomných, že pri ukončení školského roka sa uskutoční 

opekáčka, v areáli školy, kde deťom zasponzoruje mrazené. 

     Informoval, že vedúca kuchyne urobila porovnanie cien na dodávateľa potravín pre 

školskú kuchyňu. Na základe dopytu – porovnania cien lepšiu ponuku dala pani Čvaňová.  

     Informoval, že bola urobená STK a Emisná kontrola na vozidlo DHZ.  

     Prítomných informoval, že od začatia PN p. Baranovej dlhodobo vykonáva prácu sám. Dal 

na zváženie, či by mu nebolo možne navýšiť plat za doposiaľ vykonávanú prácu pracovníčky 

Obecného úradu so spätnou platnosťou od 1.1.2016. Poslanci s týmto návrhom jednohlasne 

súhlasili.  

Ing. Džupinová Anna – je potrebné pri dome smútku odstrániť burinu zo záhonu. Taktiež je 

potrebné zakúpiť na OcÚ čiernú zástavu, ktorá by mala byť vyvesená pri úmrtí občana obce.  

Ing. Miškiv-Pavlík Andrej – je potrebné vyviezť trávu, ktorá je uložená pri bývalom 

zdravotnom stredisku. 



RNDr. Lastivková Iveta – bolo by potrebné spraviť lavičky k futbalovému ihrisku, nakoľko 

nie je tam si kde sadnúť. 

Miškovský Ján – zhodnotil účasť pri príležitosti slávnostného výstupu na Makovicu – oslavy 

dňa sv. Floriána.   

     Zhodnotil priebeh rybárskej súťaže na rybníku, kde konštatoval, že súťaž sa vydarila.  

     Vyjadril nespokojnosť s činnosťou DHZ – konkrétne sa jedna o neúčasť na obvodovom 

kole vo Svidníku.  

  

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 117/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 14 programu – Diskusia.   

 

 

K bodu 15 – Návrh na uznesenie 

    Páni RNDr. Iveta Lastivková 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 16 – Záver 

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil. 

 

 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 14. júna 2016 

 

Zapísal: Miškovský Ján 

 

Overovatelia:  

 

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

Jozef Mikula                      .........................................   

 

 

 

 Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, 

konaného dňa 14.06.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo tento program: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Voľba návrhovej komisie 

5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

6.   VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na  

      území obce Vyšný Orlík 

7.   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 + Výročná správa  

      o hospodárení obce za rok 2015 

8.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a rozpočtovému  

      hospodáreniu za rok 2015 

9.   Čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2016 

10. Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce 

11. Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce – Novák Stanislav  

12. Výstavba oddychového altánku pri futbalovom ihrisku   

13. Rôzne 

 - došla pošta 

 - úlohy na ďalšie obdobie 

            - nové pravidla odmeňovania v obci od 1.1.2016  

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie    

16. Záver 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 105/06/2016 zo dňa 14.06.2016  
k bodu č. 2 programu – Schválenie pozmeneného programu rokovania OZ  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

KONŠTATUJE:  
Počet prítomných: 4  

Ospravedlnený: 1 

 

SCHVAĽUJE:  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 106/06/2016 zo dňa 14.06.2016  
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

URČUJE:  
Zapisovateľa: Ján Miškovský 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

      

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 107/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

VOLÍ:  

Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Iveta Lastivková 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č.108/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  
Kontrolu plnenia jednotlivých uznesení za rok 2016. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 109/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 6 programu - VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými sta-

vebnými odpadmi na území obce Vyšný Orlík  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

VZN č. 2 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Vyšný Orlík 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 110/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 7 programu - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 + 

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2015 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

a) Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

b) Výročnú správu o hospodárení obce za rok 2015 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 111/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 8 programu - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu 

za rok 2015 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 112/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 9 programu - Čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2016     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  
Informáciu o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2016 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 113/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 10 programu - Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce  

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 114/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 11 programu - Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce – Novák Stanislav  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

Odpredaj častí nehnuteľného majetku obce t. j. parcelu č. 195 o výmere 307 m2, záhrady, 

zapísanú na LV č. 1, katastrálne územie obce Vyšný Orlík pre Nováka Stanislava ako vec 

osobitého zreteľa.   

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 115/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 12 programu - Výstavba oddychového altánku pri futbalovom ihrisku   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

a) Výstavba dreveného altánku v areáli športového komplexu, t.j. medzi šatňami a futbalovým 

ihriskom podľa projektu stavby   

b) Materiál na výstavbu altánku zabezpečí obec 

c) Práce bude vykonávať firma na základe najnižšej predloženej cenovej ponuky 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

        

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 116/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 13 programu - Rôzne   

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu o došlej pošte od posledného zasadnutia OZ 

b) Žiadosť pracovníčky OcÚ p. Baranovej o ukončenie pracovného pomeru 

c) Nové pravidla odmeňovania v obci od 1.1.2016 

 

SCHVAĽUJE: 

a) Podpísanie zmluvy so Slovgram Bratislava  

b) Podpísanie zmluvy s EVI-PAK s.r.o. Bratislava 

c) Podpísanie zmluvy s webex média Košice3 

d) Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny s VSE a.s. Košice 

e) Termín brigády na cintoríne dňa 2.7.2016 



f) Termín volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce na deň 6.8.2016 

g) Termín konania turnaja v minifutbale na deň 21.8.2016 

e) Pri uskutočnení zájazdu uhradiť cestovné náklady a vstupné z rozpočtu obce 

f) Komisiu na oceňovanie darovaného inventára obci v zložení: 

         Ing. Anna Džupinová 

         RNDr. Iveta Lastivková 

         Ján Miškovský      

 

 

ODPORÚČA: 

a) Žiadosť Mgr. Jany Červeňakovej o predplatenie 34 nadčasových hodín za školu v prírode 

prerokovať (prehodnotiť) s pracovníkmi školstva pri OÚ Svidník. 

b) V priebehu mesiaca júl 2016 zorganizovať zájazd obyvateľov obce na termálne kúpalisko 

Szarospatak (Maďarská republika). 

c) Riešiť výber novej administratívnej pracovnej sily OcÚ s 50 % pracovným úväzkom. 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 117/06/2016 zo dňa 14.06.2016 

k bodu č. 14 programu – Diskusia.   

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu o ukončení školského roka dňa 30.06.2016 

b) Informáciu o dodávateľovi potravín do školskej kuchyne p. Čvaňová Irena 

c) Informáciu o vykonaní STK a Emisnej kontroly pre požiarne vozidlo DHZ 

d) Informáciu o účasti našich hasičov pri príležitosti slávnostného výstupu na horu Makovica 

– oslavy dňa sv. Floriána. 

e) Informáciu o priebehu rybárskej súťaže   

f) Informáciu o nečinnosti členov DHZ v obci 

 

 

ODPORÚČA: 

a) Starostovi zakúpiť čiernu zástavu 

b) Starostovi zabezpečiť osadenie lavičiek ku futbalovému ihrisku 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 118/06/2016 zo dňa 14.06.2016 – 

zvýšenie funkčného platu starostovi obce  

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE:  

Zvýšenie funkčného platu starostovi obce od 01.01.2016 do 30.06.2016 o 27% v hrubom.  

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

Jozef Mikula                       .........................................   

 

 

 

 Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                           starosta obce 

 


