OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 21.09.2016

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

30. septembra 2016 (piatok) o 17.30 hodine
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Riešenie problematiky v ZŠ a MŠ
Riešenie otázky prevádzkovania denného stacionára
Kontrola plnenia rozpočtu k 31.08.2016
Rôzne
- došla pošta
- úlohy na ďalšie obdobie
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

PREZENČNÁ

LISTINA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý O r l í k ,
konaného dňa 30.09.2016 (piatok) 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

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

Zápisnica
z 15 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 30.09.2016 v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:

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

Ostatní prítomní: Ing. Andrej Miškiv-Pavlík – kontrolór obce
Mgr. Jana Červeňaková - riaditeľka ZŠ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Riešenie problematiky v ZŠ a MŠ
Riešenie otázky prevádzkovania denného stacionára
Kontrola plnenia rozpočtu k 31.08.2016
Rôzne
- došla pošta
- úlohy na ďalšie obdobie
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján
Džupin. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, kontrolóra obce a riaditeľku
ZŠ Mgr. Janu Červeňakovu. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci 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 predloženému programu rokovania neboli zo strany prítomných podané žiadne iné návrhy
na jeho zmenu alebo doplnenie, dal o tomto pozmenenom programe hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 119/09/2016 zo dňa 30.09.2016
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: RNDr. Iveta Lastivková, Jaroslav Bolišinga
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 120/09/2016 zo dňa 30.09.2016
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: Ing. Anna Džupinová, Jozef
Mikula. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal
o tomto návrhu hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 121/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
K bodu č. 5 – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia sa priebežne splnili.
- Neuskutočnil sa turnaj v minifutbale pre nezáujem zo strany športovej verejností. Na turnaj
sa prihlásilo iba jedno nekompletné družstvo.
- Neboli osadené lavičky k futbalovému ihrisku. Tie budú usadené až v jari 2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č.122/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

K bodu č. 6 – Riešenie problematiky v ZŠ a MŠ
Starosta obce prítomných informoval, že na našej ZŠ vyučovací - výchovný proces
zabezpečuje iba p. riaditeľka. V minulom období každým týždňom počas školského roka u nej
narastal počet nadčasových hodín. Za tieto hodiny buď čerpala náhradné voľno, alebo ich
mala zaplatené. Po spoločnom rokovaní požiadal pani riaditeľku, aby obecnému
zastupiteľstvu predložila návrh na zníženie odpracovaných nadčasových hodín. Na základe
toho a po konzultácii s Bc. Milanou Gibovou - vychovávateľkou školského klubu deti, pani
riaditeľka vypracovala rozvrh hodín na školský rok 2016/2017.
Pani riaditeľka Mgr. Jana Červeňaková podrobne informovala obecné zastupiteľstvo o
vyučovacom procese na tunajšej ZŠ a čo všetko s týmto súvisí. Jednou z možností zníženia
počtu nadčasových hodín je začlenenie do vyučovacieho procesu vychovávateľku školského
klubu deti Bc. Milanu Gibovu. Tá v súčasností vykonáva priamu výchovnú činnosť v ŠKD
ako vychovávateľka na 64 %- tný úväzok.
Ak by Bc. Milana Gibová bola začlenená na priamu výchovnú činnosť v ZŠ so 6-timi
vyučovacími hodinami týždenne ( hudobná výchova - 1 hodina, telesná výchova - 2 hodiny,
výtvarná výchova - 2 hodiny a etická výchova - 1hodina), jej úväzok by činil 26%.
Bc. Milana Gibova by tak vykonávala: priamu výchovnú činnosť v ZŠ so 6-timi vyučovacími
hodinami na 26% -tný úväzok a priamu výchovnú činnosť v ŠKD so 17 hod. a 20 minút
vyučovacími hodinami na 64%-tný úväzok. Úväzok Bc. Milany Gibovej by tak spolu
predstavoval 90%.

RNDr. Iveta Lastivková – sa k uvedenej problematike vyjadrila, či Bc. Gibová môže viesť
vyučovací proces v škole a taktiež či by tento riešenie tohto problému nebolo možne odložiť
a riešiť až po prerokovaní v komisii pre školstvo.
Starosta k tomu zaujal stanovisko a vysvetlil RNDr. Lastivkovej, že tento problém bol
konzultovaný s pracovníkom Odboru školstva vo Svidníku Mgr. Kurtym a taktiež riaditeľkou
I. ZŠ vo Svidníku Mgr. Lacovou.
Mgr Jana Červeňaková, riaditeľka ZŠ prítomným vysvetlila, že poslanci nemajú čo
zasahovať do koncepcie vyučovacieho procesu, to právo prináleží riaditeľovi školy.
Ing. Anna Džupinová predložila návrh, aby Bc. Milana Gibová už bola zaradená na 100%
úväzok s tým odôvodnením, aby školský klub bol v prevádzke do 16.00 hod. Doteraz je
školský klub v prevádzke do 15.30 hod.
Miškovský Ján sa vyjadril, že táto iniciatíva musí vyjsť od rodičov, ktorí musia potvrdiť
záujem ponechávania detí v ŠKD dlhšiu dobu, t.j. do 16.00 hod. Túto problematiku je
potrebné vyriešiť na rodičovskom združení a až potom sa môže upraviť pracovný úväzok.
Starosta rozobral riešenie problematiky v MŠ. Je potrebné prijať opatrenia v tom smere,
aby riaditeľka a učiteľka v MŠ vykonávali mimoškolskú činnosť na pracovisku a nie doma
s tým, pani riaditeľka má týždenne zo zákona vyčlenených 5 hodín na administratívnu prácu.
Ďalej informoval poslancov o tom, že riaditeľka MŠ od 1.1.2017 je povinná mať atestáciu.
Vzhľadom k tomu, že naša riaditeľka túto povinnosť nespĺňa bude potrebné pripraviť nové
výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 123/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 6 programu – Riešenie problematiky v ZŠ a MŠ Vyšný Orlík
K bodu č. 7 – Riešenie otázky prevádzkovania denného stacionára
Starosta prítomných informoval, že mal pracovné stretnutie s riaditeľkou Atrium, n.o. Mgr.
Gmitterovou, na ktorom bola rozobratá problematika ďalšieho prevádzkovania denného
stacionára v našej obci. V novoprijatom nariadení prevádzkovania stacionárov sa vyžaduje,
aby v stacionári bola vytvorená miestnosť na oddych (u nás sa jedna o 25 postelí). Taktiež do
stacionára môžu byť prijatí klienti, ktorí sú zaradení do 3 skupiny (zdravotné posudky). Na 5
klientov v stacionári je potrebný 1 pracovník. Z celkového počtu pracovníkov musí byť určité
percento so sociálnou prácou. Vzhľadom k tomu, že tieto požiadavky v našich priestoroch nie
sme schopní zabezpečiť, vzájomne sme sa dohodli na ukončení nájmu k 31.12.2016, to
znamená, že k tomuto dňu by sa ukončila činnosť denného stacionára.
Mgr. Gmitterová predložila ponuku na zabezpečovanie obedov pre občanov obce v cene
2,30 €. Na základe ankety (dopytu), strava by bola dovážaná na tunajší obecný úrad. Výdaj
stravy by zabezpečovala obec.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 124/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 7 programu – Riešenie problematiky prevádzkovania denného stacionára
K bodu č. 8 – Kontrola plnenia rozpočtu k 31.08.2016
O čerpaní rozpočtu obce od 1.1.2016 do 31.8..2016 poslancov OZ informoval starosta
obce. Rozpočet je čerpaný v súlade s rozpočtovými pravidlami. Na ďalšom zasadnutí bude
prerokovaná prvá úprava rozpočtu obce. Taktiež prítomní boli oboznámení so stavom
jednotlivých účtov k 30.9.2016:

-

Účet OcÚ – 7 961,37 €
Rezervný fond – 4 151,34 €
Účet Prima banka – 23 093,66 €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 125/09/2016 zo dňa 30.09.2016
K bodu č. 9 – Rôzne
a) Došla pošta:
Starosta obce podal poslancom OZ informáciu k došlým písomnostiam od posledného
zasadnutia.
- Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru upratovačky ZŠ a MŠ Bc. Gibovej Milany
k 30.9.2016
- Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru upratovačky ZŠ a MŠ Mgr. Anny Čepigovej
- Žiadosť p. Kriška Pavla o zníženie chodníka pred jeho pozemkom, na ktorom chce postaviť
rodinný dom
- Žiadosť o posúdenie mzdy Anny Vojtaničovej – kuchárky v MŠ
- Predlženie žiadosti - prieskumné územie (ropa, zemný plyn) do 1. augusta 2021
- Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o ŽP
b) Vykonanie prác od posledného zasadnutia:
- Informáciu o spracovaní a podaní projektu na rekonštrukciu prístupovej cesty k rómskym
bytovkám
- Informáciu o uskutočnení XVI. ročníka volejbalového turnaja
- Informáciu o výstavbe autobusovej čakárne v centre obce
- Informáciu o preberaní zrekonštruovanej cesty I/77 Svidník – Smilno, chodníky v celkovej
dĺžke 160 metrov prejdú do majetku obce
- Informáciu o vykonaní uloženia obrubníkov medzi domami č. 1 a 2 v celkovej dĺžke 81
metrov v cene 1024,56 €
- Informáciu o vykonaní náteru strechy na ZŠ a MŠ, maľovanie ŠJ a vchodu do ZŠ
v celkovej sume 1969,84 €
- Informáciu o ukončení prvej etapy úpravy cintorína z I. sv. vojny
- Informáciu o prijatí novej administratívnej pracovníčky na OcÚ s 50 % úväzkom od
01.09.2016 p. Anna Štefanišinová
- Informáciu o vykonaní maľby zábradlia okolo futbalového ihriska (je ešte potrebné
zabezpečiť cca 150 metrov trubiek na dolnenie oplotenia ihriska)
c) Úlohy na ďalšie obdobie
- Vykonať zabetónovanie altánku v športovom areáli
- Zabezpečiť dodávateľa autobusovej zástavky na základe dopytu
- Zabezpečiť dovoz zeminy do parku
- Príprava cintorína na dušičky (pokosiť, vyviezť kontajnery)
- Majetkovo-právne vysporiadať cestu do Riečky v prospech obce
- Zabezpečiť odpredaj časti obecných pozemkov na základe schválených žiadostí
- Úcta k starším 23.10.2016 o 14,30 hod.
- oceniť seniorov, ktorí v roku 2015 a 2016 slávili životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a 95
rokov pozdravným listom a balíčkom v sume 20 €
- všetkým seniorom zakúpiť upomienkový darček v sume do 3 €
- na stretnutie so seniormi na pohostenie čiastku do 200 €
- na program pre seniorov čiastku do 200 €

- Mikulášsky večer
- čiastku do 150 € na zabezpečenie Mikulášskeho večera (zakúpenie darčekov).
- Ukončenie roka - Silvester 2016
- nákup pyrotechniky v sume 150 €
- pohostenie 300 €
- Obecná zabíjačka
- termín konania zabíjačky na 14.01.2017
- čiastku 600 € (nákup ošípanej + náklady na zabezpečenie pohostenia)
- Bolišinga Jaroslav – zabezpečiť obslužný personál
- Vyšnoorlícky ples - IX. ročník
- termín konania 04.02.2017 o 18,00 hod.
- čiastku 400 € na nákup cien do tomboly
- Bolišinga Jaroslav – zabezpečiť kapelu na ples
- Mgr. Džupin Ján – zabezpečiť catering
Starosta informoval poslancov, že sa kopia žiadosti o vykonanie zníženia chodníkov vjazdu na pozemok. Žiadatelia (Široký Milan, Vojtanič Vladimír, Kriško Pavol) chcú, aby
tieto práce boli vykonané na náklady obce.
Miškovský Ján povedal, že chodníky boli zrealizované v roku 1997, kde vtedy ešte domy
týchto žiadateľov neboli postavené. Ak by obec mala zabezpečovať vjazd do dvora, tak by to
musela robiť pre každého jedného občana v obci.
Po vzájomnej konzultácii sa poslanci OZ rozhodli, že vjazd na pozemok si zabezpečuje
vlastník pozemku sám na vlastné náklady na základe udeleného povolenia výjazdu na cestu
Okresným úradom Prešov – odborom dopravy. K vykonaniu prác pri realizácii samotného
zníženia a zásahu do chodníka je potrebné aj súhlasné stanovisko obce Vyšný Orlík.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 126/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 9 programu - Rôzne

K bodu č. 10 – Diskusia
Mgr. Džupin Ján - informoval prítomných, že v súčasnej dobe Ing. Michal Lažo vykonáva
finančný audit obce. Boli mu predložené všetky materiály o ktoré požiadal.
Na deň 23.9.2016 bolo na podnet obyvateľky obce p. Ireny Čvaňovej zvolané pracovné
stretnutie s občanmi bývajúcich v rodinných domoch od č. 76 t. j. Klim Peter až po 83
t.j.Čvaňová Irena. Na tomto stretnutí sa rozoberala problematika čistoty a prietočnosti
priekopy. Po celej ulici sa šíri neznesiteľný smrad a preto je potrebné vykonať nápravu. Nikto
z prítomných nepotvrdil, aby vypúšťal do priekopy močovku. Bolo dohodnuté, že na budúci
rok pokiaľ to dovolí finančná situácia sa vykoná vyloženie celej priekopy betónovou dlažbou.
Miškovský Ján – informoval prítomných, že je potrebné urobiť pasportizáciu cintorína. Je
potrebné riešiť problematiku prenájmu hrobových miest. V súčasnej dobe nastala situácia,
keď je problém vytýčiť hrobové miesto, nakoľko niektorí občania obce si držia voľné miesta
pre seba a svojich rodinných príslušníkov. Preto bude potrebné spracovať a prijať nové VZN

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce tak, aby za takto držané miesta žijúci
občania platili. V súčasnej dobe sa za hrobové miesto neplatí nič.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 127/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 10 programu – Diskusia.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že až do konca mesiaca
augusta 2016 vykonával administratívne práce sám, až do prijatia novej administratívnej
pracovníčky. Za tieto práce žiadal jednorazové zvýšenie platu. Poslanci tejto žiadosti
vyhoveli.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 128/09/2016 zo dňa 30.09.2016 –
jednorazové zvýšenie platu starostovi obce
K bodu č. 11 - Návrh na uznesenie
Pán Jozef Mikula prečítal 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 č.12 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 30.septembra 2016
Zapísal: Miškovský Ján
Overovatelia:
RNDr. Iveta Lastivková

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

Jaroslav Bolišinga

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 30.09.2016
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
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Riešenie problematiky v ZŠ a MŠ
Riešenie otázky prevádzkovania denného stacionára
Kontrola plnenia rozpočtu k 31.08.2016
Rôzne
- došla pošta
- úlohy na ďalšie obdobie
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 119/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 5
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. 120/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:
Zapisovateľa: Ján Miškovský

Overovateľov zápisnice: RNDr. Iveta Lastivková, Jaroslav Bolišinga
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 121/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č.122/09/2016 zo dňa 30.09.2016
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. 123/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 6 programu – Riešenie problematiky v ZŠ a MŠ Vyšný Orlík
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
a) zabezpečenie výchovného procesu ZŠ
b) priamu výchovnú činnosť v ZŠ – Bc. Gibová Milana 6 vyuč. hodín t.j. 26 %
c) priamu výchovnú činnosť v ŠKD – Bc. Gibová Milana 17 hod. 20 minút t.j. 64 %
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
BERIE NA VEDOMIE:
a) informáciu starostu obce o povinnosti vedúcej pedagogickej pracovníčky (riaditeľky) v MŠ
mať atestáciu od 01.01.2017.
b) zavedenie dennej kontroly dochádzky detí MŠ

c/ návrh, aby nepriama činnosť bola vykonávaná na pracovisku
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 124/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 7 programu – Riešenie problematiky prevádzkovania denného stacionára
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) informáciu starostu obce o nových podmienkach prevádzkovania denného stacionára
b) informáciu jednaní s Mgr. Gmitterovou Adrianou o ukončení prevádzky denného stacionára
c) informáciu o možnosti poskytovania obedov pre seniorov obce v cene 2,30 €
SCHVAĽUJE:
a) ukončenie nájomnej zmluvy s neziskovou organizáciou ATRIUM Prešov k 31.12.2016
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 125/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 8 programu – Kontrola plnenia rozpočtu k 31.8.2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o čerpaní rozpočtu obce k 31.8.2016
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 126/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 9 programu - Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o došlej pošte od posledného zasadnutia OZ
b) Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru upratovačky ZŠ a MŠ Bc. Gibovej Milany
k 30.9.2016
c) Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru upratovačky ZŠ a MŠ Mgr. Anny Čepigovej
d) Žiadosť p. Kriška Pavla o zníženie chodníka pred jeho pozemkom, na ktorom chce postaviť
rodinný dom
e) Informáciu o výstavbe autobusovej čakárne v centre obce
f) Informáciu o preberaní zrekonštruovanej cesty I/77 Svidník – Smilno
g) Informáciu o vykonaní náteru strechy na ZŠ a MŠ
h) Informáciu o ukončení prvej etapy úpravy cintorína z I. sv. vojny
i) Informáciu o prijatí novej administratívnej pracovníčky na OcÚ s 50 % úväzkom od
01.09.2016.

SCHVAĽUJE:
a) Termín konania úcty k starším 23.10.2016 o 14,30 hod.
- oceniť seniorov, ktorí v roku 2015 a 2016 slávili životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a 95
rokov pozdravným listom a balíčkom v sume 20 €
- všetkým seniorom zakúpiť upomienkový darček v sume do 3 €
- na stretnutie so seniormi na pohostenie čiastku 200 €
- na program pre seniorov čiastku 200 €
b) Mikulášsky večer
- čiastku do 150 € na zabezpečenie Mikulášskeho večera (zakúpenie darčekov).
c) Ukončenie roka - Silvester 2016
- nákup pyrotechniky v sume 150 €
- pohostenie 300 €
d) Obecná zabíjačka
- termín konania zabíjačky na 14.01.2017
- čiastku 600 € (nákup ošípanej + náklady na zabezpečenie pohostenia)
e) Vyšnoorlícky ples - IX. ročník
- termín konania 04.02.2017 o 18,00 hod.
- čiastku 400 € na nákup cien do tomboly
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
NESCHVAĽUJE:
Žiadosť p. Kriška Pavla o zníženie chodníka. (Zníženie chodníkov – vjazd na pozemok si zabezpečuje vlastník pozemku sám na vlastné náklady, na základe udeleného povolenia výjazdu
na cestu Okresným úradom Prešov – odborom dopravy. K vykonaniu prác pri realizácii samotného zníženia a zásahu do chodníka je potrebné aj súhlasné stanovisko obce Vyšný Orlík).
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
ODPORÚČA:
a) Starostovi obce zistiť počty seniorov, ktorí majú záujem o odber obedov za sumu 2,30 €
b) Starostovi zabezpečiť catering na ples
c) Bolišingovi Jaroslavovi zabezpečiť kapelu na ples
d) Bolišingovi Jaroslavovi zabezpečiť obslužný personál na obecnú zabíjačku

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 127/09/2016 zo dňa 30.09.2016
k bodu č. 10 programu – Diskusia.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o položení obrubníkov na výstavbu chodníka medzi rodinnými domami č. 1 a 2
v dĺžke 81 m.
b) Informáciu o preberaní zrekonštruovanej cesty v katastri obce Vyšný Orlík, termín
odstránenia nedostatkov je do 15.11.2016. Novovybudované a zrekonštruované chodníky
po
kolaudácii prejdú do správy majetku obce.
c) Informáciu o výkone auditu Ing. Michalom Lažom
d) Informáciu o vykonaní namaľovania zábradlia na futbalovom ihrisku
e) Informáciu o vykonaní pracovného stretnutia s občanmi ulice od Miškiva Jozefa až po p.
Čvaňovú Irenu ohľadom čistoty a priechodnosti priekopy.
f) Informáciu o predloženom projekte na rekonštrukciu prístupovej cesty k rómskym bytovým
domom
ODPORÚČA:
a) Starostovi obce zabezpečiť zabetónovanie altánku pri futbalovom ihrisku
b) Starostovi obce zabezpečiť návoz hliny do parku pri autobusovej zástavke
c) Starostovi obce zabezpečiť chýbajúce trúbky a ich zavarenie a vymaľovanie na oplotenie
futbalového ihriska
d) Starostovi obce zabezpečiť vyčistenie cintorína pred dušičkami
e) Starostovi obce majetkovo vysporiadať cestu v Riečke v prospech obce
f) Starostovi obce zabezpečiť s notárom predaj a prevod schválených obecných pozemkov
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 128/09/2016 zo dňa 30.09.2016 –
jednorazové zvýšenie platu starostovi obce
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Jednorazové zvýšenie platu starostovi obce o sumu 700.- Eur v hrubom.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Overovatelia:
RNDr. Iveta Lastivková

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

Jaroslav Bolišinga

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

