OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 2.11.2016

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

16. novembra 2016 (streda) o 17.30 hodine
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.

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

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2016
Úprava rozpočtu č. 1/2016
Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
9. Interná smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce
Vyšný Orlík
10. Interná smernica č. 2/2016 o cestovných náhradách
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. 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 16.11.2016 (streda) 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
zo 16 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 16.11.2016 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

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2016
7. Úprava rozpočtu č. 1/2016
8. Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
9. Interná smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce
Vyšný Orlík
10. Interná smernica č. 2/2016 o cestovných náhradách
11. Rôzne
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 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. 129/11/2016 zo dňa 16.11.2016
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, Jozef Mikula
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 130/11/2016 zo dňa 16.11.2016
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, RNDr.
Iveta Lastivková. Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani
pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 131/11/2016 zo dňa 16.11.2016
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.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 132/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
K bodu č. 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2016
Hlavný kontrolór obce Vyšný Orlík Ing. Andrej Miškiv-Pavlík podal stanovisko k úprave
rozpočtu č. 1/2016 obce Vyšný Orlík na rok 2016.
Porovnaním čerpania rozpočtu obce na rok 2016 k 31.10.2016 v príjmovej a výdajovej
častí s navrhovanou úpravou rozpočtu č. 1/2016 konštatoval, že navrhovaná úprava rozpočtu
je v rámci potrieb obce.
Úpravou rozpočtu je navrhované navýšenie príjmov vlastných zdrojov (41) o 10 830 Eur a
štátnych zdrojov (111) o 25 265,25 Eur. Navýšenie spolu predstavuje 36 095,25 Eur. Tak isto
je vo výdajovej častí navýšenie výdavkov z vlastných zdrojov (41) o 10 830 Eur a výdavkov
zo štátnych zdrojov (111) o 25 265,25 Eur. Spolu vydaje rozpočtu sú navýšené o 36 095,25
Eur. Z tohto dôvodu celkový pôvodný rozpočet na rok 2016 obce Vyšný Orlík v príjmovej
častí je navýšenie z pôvodných 163 373 Eur na 199 468,25 Eur a výdajovej častí z pôvodných
163 373 Eur na 199 468,25 Eur. Prvou úpravou rozpočtu obce na rok 2016 je navrhovaný
rozpočet v ý r o v n a n ý.
K úprave rozpočtu č.1/2016 bolo potrebné pristúpiť z dôvodu neplánovaných vlastných
príjmov - podielové dane a zvýšenie inkasa dane zo stavieb za minulé roky (1 100 Eur) a
zvýšených príjmov zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) na podporu
nezamestnaností, navýšenie finančných prostriedkov pre Základnú školu, náklady na voľby
do NR SR.
Rozpočtované výdavky obce 1. úpravou rozpočtu obce na rok 2016 bolo potrebné navýšiť
z vlastných zdrojov o 10 830 Eur. Jedná sa o neplánované výdavky na opravu miestnych
komunikácii, údržba školy, ako aj výstavba altánku pri futbalovom ihrisku, na nákup strojovej
techniky (kosačka, motorová pila).

Výdavky zo štátnych zdrojov boli navýšené o 25 265,25 Eur z dôvodu neplánovaných
nákladov na financovanie podpory nezamestnanosti, voľby a zvýšených mzdových nákladov
vyplývajúcich zo zákona na školy.
Podotkol, že pri kontrole čerpania rozpočtu do 31.10.2016, nezistil žiadne porušenie
interných predpisov. Jedna sa hlavne o presun finančných prostriedkov v rámci kapitol, ktoré
sú podľa interného predpisu v právomoci starostu obce. Na základe týchto skutočnosti, vydal
stanovisko, aby 1. navrhovaná úprava rozpočtu obce Vyšný Orlík na rok 2016 obecné
zastupiteľstvo schválilo bez výhrad.
Upozornil na dôsledné sledovanie čerpania rozpočtu ku koncu roku, hlavne čo sa týka
finančných prostriedkov (111) a odporučil OZ, aby v rámci zákona sa vykonal odpis
nedobytných pohľadávok.
(Stanovisko hlavného kontrolóra viď. príloha č. 1)
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 133/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 6 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2016
K bodu č. 7 – Úprava rozpočtu č. 1/2016
Súčasne so zaslanou pozvánkou na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, bol všetkým
poslancom doručený aj návrh k úprave rozpočtu č. 1/2016.
Poslanci obecného zastupiteľstva podrobne rozobrali jednotlivé kapitoly a podkapitoly
účtov 41 a 111 v príjmovej a výdajovej častí. Úpravou rozpočtu je navrhované navýšenie
príjmov vlastných zdrojov (41) o 10 830 Eur t.j. z 141 612 Eur na 152 442 Eur a štátnych
zdrojov (111) o 25 265,25 Eur t.j. z 21 761 Eur na 47 026,25Eur. Navýšenie spolu predstavuje
36 095,25 Eur t.j. zo 163 373 Eur na 199 468,25 Eur.
Tak isto je vo výdajovej častí navýšenie výdavkov z vlastných zdrojov (41) o 10 830 Eur
t.j. zo 141 612 Eur na 152 442 Eur a štátnych zdrojov (111) o 25 265,25 Eur t.j. z 21 761 Eur
na 47 026,25 Eur. Navýšenie spolu predstavuje 36 095,25 Eur t.j. zo 163 373 Eur na
199 468,25 Eur.
Úpravou rozpočtu č.1/2016 obce Vyšný Orlík na rok 2016 bol schválený v ý r o v n a n ý
rozpočet, ktorý je prílohou tejto zápisnice (viď. príloha č. 2).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 134/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 7 programu – úprava rozpočtu č. 1/2016
K bodu č. 8 –Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
Starosta obce prečítal návrh VZN obce Vyšný Orlík č. 3/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
a nasledujúce.
V novom VZN nastali zmeny v týchto článkoch:
Čl. 8: Vyrubenie dane – správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2.- Eur nebude vyrubovať
ani vyberať.
Čl. 13 ods. 2: Oslobodenie od dane a zníženie dane – od dane za psa je oslobodený osamelo
žijúci občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie správca dane neposkytuje v
prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem občana s ťažkým
zdravotným postihnutím evidovaná ďalšia osoba, ktorá nie je občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím. Oslobodenie sa vzťahuje na držanie jedného psa.

Pri držaní ďalších psov oslobodenie neplatí. Daňovník je povinný predložiť
fotokópiu rozhodnutia o zdravotnom postihnutí pri prihlásenia psa a každoročné v termíne do
31. januára príslušného roka.
Čl. 13 ods. 3: od dane za psa sú oslobodené príspevkové a rozpočtové organizácie
obce a obchodné spoločnosti založené obcou.
Čl. 14 ods. 1: Evidencia psov - daňovník je povinný vyzdvihnúť si na Obecnom úrade
evidenčnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je
vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku.
Za vydanie náhradnej evidenčnej známky stanovuje obec sumu 2,50.- Eur.
Čl. 24 od 1,2,3: zníženie a oslobodenie od poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obec Vyšný Orlík na
základe žiadosti zníži, ak sa poplatník v určenom období dlhodobo (t. j. minimálne 90
po sebe nasledujúcich dní) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Tento poplatok sa znižuje o
alikvotnú časť. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu
(pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod.)
2. Poplatok sa zníži
a) o 50%, ak poplatník navštevuje školu mimo mesta s výnimkou študentov
denne dochádzajúcich do školy a 50% u turnusových pracovníkov pracujúcich v
zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (potvrdenie
o návšteve školy vždy do 30 dní od vzniku nároku, ubytovací preukaz do 60 km, potvrdenie o
platbe za ubytovanie, v prípade ubytovania mimo internátu dokladom preukazujúcim
zaplatenie poplatku v mieste ubytovania, potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného
pomeru na aktuálny rok a pod.),
3. Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení:
a) poplatníci, ktorí sa v určenom období celoročné zdržiavajú alebo zdržiavali mimo
Obce Vyšný Orlík, pokiaľ túto skutočnosť preukážu príslušným dokladom na tento
pobyt najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia (pracovná zmluva, povolenie k pobytu,
víza, overené čestné vyhlásenie a pod.),
b) občania obce starší ako 75 rokov
c) držitelia preukazov ZŤP, ŤZP
d) držitelia Zlatej Jánskeho plakety
Poslanci schválením tohto VZN zrušili Všeobecne záväzné nariadenia Obce Vyšný Orlík
č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2016 a nasledujúce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 135/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 8 programu – Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce.
K bodu č. 9 – Interná smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly
v pôsobnosti Obce Vyšný Orlík
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s vydanou Internou smernicou
č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Vyšný Orlík.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 136/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 9 programu - Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
Obce Vyšný Orlík

K bodu č. 10 – Interná smernica č. 2/2016 o cestovných náhradách
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva aj s vydanou Internou
smernicou č. 2/2016 o cestovných náhradách
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 137/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 10 programu - Interná smernica č. 2/2016 o cestovných náhradách
K bodu č. 11 – Rôzne
Starosta obce poslancov informoval o došlej pošte od posledného zasadnutia, ako aj
informáciu zo zasadnutia členov OZ DUKLA. Na tomto zasadnutí bolo dohodnuté, že každý
člen OZ DUKLA dostane sumu 16 500.- Eur na tie účely, ktoré predložil v žiadosti. Taktiež
na tomto zasadnutí bola dohodnutá suma členského poplatku a to je 0,50.- Eur/obyvateľ obce.
Počet obyvateľov obce sa počíta k 31.12.2014.
Starosta obce poslancov informoval o stave účtov k 16.11.2016:
- Účet OcÚ – 589,43 €
- Rezervný fond – 15 451, 97 €
- Účet Prima banka – 3 275,51 €
- ZŠ - 669,12 €
- ŠJ - 296,79 €
- Sociálny fond – 1 240,63 €
- Depozit - 89,23 €
Starosta obce informoval poslancov s príkazom na vykonanie riadnej inventarizácie
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2016. Taktiež menoval členov
jednotlivých inventarizačných komisii. Termín vykonania jednotlivých inventarizačných úloh
je do 31.12.2016.
Starosta obce poslancov informoval, že dňa 16.11.2016 bolo vyhlásené výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Vyšný Orlík. Uzávierka prihlášok je dňa 8.12.2016 do 15.00
hod. Taktiež boli menovaní členovia výberovej komisie. Výberové konanie je zverejnené na
internetovej stránke obce ako aj v regionálnej tlači (Poduklianske novinky).
Poslanci podrobne rozobrali akciu Mikulášsky večer, ktorý sa bude konať dňa 16.12.2016
o 15.00 hod. Program zabezpečia žiaci ZŠ a MŠ. Na nákup mikulášskych balíčkov bo
vyčlenená suma 3 €/balíček. Poslanci taktiež schválili nákup sladkosti aj pre všetkých
zúčastnených na mikulášskom večeri. Mikuláša zabezpečí obec.
Starosta obce spoločne s poslancami OZ dohodol, že po mikulášskom večeri sa uskutoční
Zhromaždenie obyvateľov obce o 16.30 hodine. Na tomto zhromaždení bude prednesená
správa o hospodárení obce za rok 2016 ako aj úlohy na ďalšie obdobie.
Poslanci sa zhodli, že servis, ktorý sa momentálne nachádza v kuchyni obecného úradu je
značne poškodený, preto by bolo potrebné ho vynoviť, t.j. zakúpiť nový. Jedna sa
predovšetkým o kúpu nových tanierov, príborov, polievkových mis a jednotlivých druhov
pohárov ako aj šálok a podnosov na kávu. Za týmto účelom bolo dojednané, že dňa
21.11.2016 vycestujú určení poslanci a starosta do Prešova za účelom zistenia cien –

jedálenského servisu. Na nákup servisu poslanci schválili vyčleniť z rozpočtu čiastku 4 000.Eur.
Poslanci odporučili starostovi obce zatiaľ neschváliť žiadosť o navýšenie platu pre
kuchárku ŠJ p. Vojtaničovú Annu.
Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko sa blíži koniec roka, bolo by potrebné
odsúhlasiť odmeny pre poslancov OZ ako aj zamestnancov obce. K tomuto bodu bola
otvorená rozprava.
p. Miškovský Ján informoval prítomných, že pracovníčkam materskej školy bol v mesiaci máj
2016 zvýšený plat z 90 % na 100 %, čo si vyžiadalo navýšenie rozpočtu v položke MŠ –
tarifný plat. Taktiež čo sa týka pracovnej doby, tak bolo zistené, že nepriamu činnosť
nevykonávajú na pracovisku ale doma. Po vzájomnej dohode poslanci neschválili udelenie
odmien pre učiteľky MŠ.
Na základe zásad odmeňovania poslancov a členov komisii OZ č. 06-2015takto:
1/ Ján Miškovský
360.- Eur
2./ Ing. Anna Džupinová
100.- Eur
3./ RNDr. Iveta Lastivková
100.- Eur
4./ Jozef Mikula
110.- Eur
Starosta navrhol udelenie mimoriadnych odmien poslancom OZ a kontrolórovi obce takto:
1./ Ing. Anna Džupinová
200.- Eur
2./ Jozef Mikula
200.- Eur
3./ Ján Miškovský
460.- Eur
4./ RNDr. Iveta Lastivková
200.- Eur
5./ Ing. Andrej Miškiv-Pavlík
100.- Eur
Odmena pre kronikárku obce
1./ Bc. Milana Gibová

67.- Eur

Odmeny pre pracovníkov ZŠ a ŠJ
1./ Mgr. Jana Červeňaková
2./ Bc. Milana Gibová
3./ Monika Fedoreňková
4./ Anna Vojtaničová

100.- Eur
100.- Eur
100.- Eur
100.- Eur

Na základe ústnej žiadosti starostu obce o predplatenie časti nevyčerpanej dovolenky
poslanci Obecného zastupiteľstva schválili predplatiť 20 dní dovolenky za rok 2016 starostovi
obce Mgr. Jánovi Džupinovi.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 138/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 11 programu - Rôzne

K bodu č. 12 – Diskusia
Jaroslav Bolišinga – žiada opraviť verejné osvetlenie pri rodinnom dome pri p. Kosťovi
Michalovi a Tančinovi Jozefovi.
Mgr. Ján Džupin – na túto žiadosť odpovedal, že poslednú opravu verejného osvetlenia
vykonala firma OSVO Prešov, čo obec vyšlo veľmi draho. Preto bude potrebné nájsť firmu zo
Svidníka, ktorá by bola schopná túto opravu vykonať. Bude oslovený p. Cyril Dudáš.
Miškovský Ján – kontrolou verejného osvetlenia bolo zistené, že určité osvetľovacie telesá je
potrebné presunúť do priestorov, kde budú viac využité a potrebné.
Ďalej informoval poslancov, že evidenciou nákladov na spotrebovanú elektrickú energiu
v roku 2016 je predpoklad, že budú ušetrené finančné prostriedky.
Čo sa týka internetovej stránky obce táto je spustená na stránke www.vysnyorlik.sk. Je
potrebné zabezpečiť zodpovednú osobu za odplatu, ktorá bude vykonávať jej aktualizáciu
(vkladanie jednotlivých dát). Požiadal poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.
Nakoľko sa blížia vianočné sviatky bolo by dobré, aby sa v predstihu ozdobil stromček.
Záverom vyzval kolegov – poslancov, že aj napriek tomu, že sa zúčastňujú hlavných akcii
usporiadávaných obcou ich ostatná aktivita je nulová.
Mgr. Ján Džupin – informoval poslancov ohľadom výstavby autobusových čakárni v obci.
Stále čakáme na zrealizovanie osadenia autobusovej čakárne v obci Nižný Otrík. Po jej
osadení budeme vidieť ako to v skutočnosti vyzerá. Buď dáme vyrobiť takú istú alebo
budeme požadovať nejaké úpravy. V súčasnosti sa uvažuje iba s osadením čakárne v strede
obce na mieste, kde stála pôvodná.
RNDr. Iveta Lastivková – požiadala, či by nebola možnosť poskytnutia finančného daru
obidvom cirkvám v obci. Taktiež informovala, že na obecnú zabíjačku zabezpečila
muzikantov. Všetci poslanci sa zhodli, že muzikantov, ktorí budú hrať na obecnej zabíjačke
zasponzorujú poslanci.
Mgr. Ján Džupin – odpovedal, že v rozpočte obce na rok 2016 takéto finančné prostriedky
neboli vyčlenené. Tohto roku finančné prostriedky cirkvám sa neposkytnú. Bude potrebné
uvažovať pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 s vyčlenením finančných prostriedkov
cirkvám.
Po vzájomnej dohode poslancov a starostu obce boli dohodnuté miesta rozmiestnenia
zberných nádob na použité rastlinné oleje a tuky takto:
Prvá nádoba pri Obecnom úrade
Druhá nádoba pri Základnej škole
Tretia nádoba pri rodinnom dome Demetera Vojtaniča
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 139/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 12 programu – Diskusia.
K bodu č. 13 - Návrh na uznesenie
Pán 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 č.14 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 16. novembra 2016
Zapísal: Ján Miškovský
Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Jozef Mikula

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 16.11.2016

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2016
Úprava rozpočtu č. 1/2016
Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
9. Interná smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce
Vyšný Orlík
10. Interná smernica č. 2/2016 o cestovných náhradách
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 129/11/2016 zo dňa 16.11.2016
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. 130/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:
Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová a Jozef Mikula
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 131/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení: Jaroslav Bolišinga a RNDr. Iveta Lastivková
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 132/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu starostu obce o kontrole plnenia jednotlivých uznesení obecného zastupiteľstva.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 133/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 6 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2016 s odporúčaním schváliť.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 134/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 7 programu – úprava rozpočtu č. 1/2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Úpravu rozpočtu č. 1/2016 obce Vyšný Orlík podľa predloženého návrhu.
a) Príjmy z vlastných zdrojov (41) z 141 612.- Eur na 152 442.- Eur t.j. zvýšenie o 10 830,.
Eur. Príjmy štátne zdroje (111) z 21 761.- Eura na 47 026,25.- Eur t.j. zvýšenie o 25 265,25.Eur. Spolu príjmy z 163 373.- Eur na 199 468,25.- Eur t.j. celkové navýšenie o 36 095,25.Eur.
b) Výdaje z vlastných zdrojov (41) z 141 612.- Eur na 152 442.- Eur t.j. zvýšenie o 10 830,.
Eur. Výdaje štátne zdroje (111) z 21 761.- Eura na 47 026,25.- Eur t.j. zvýšenie o 25 265,25.Eur. Spolu výdaje z 163 373.- Eur na 199 468,25.- Eur t.j. celkové navýšenie o 36 095,25.Eur.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 135/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 8 programu – Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Všeobecne záväzne nariadenie obce Vyšný Orlík č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a
nasledujúce.
Dňom nabodnutia účinností
RUŠI:
VZN Obce Vyšný Orlík číslo 01-2015, o miestnych daniach (dane z nehnuteľností, daň za
psa, daň za využívanie verejného priestranstva) a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 a nasledujúce účinné od 1.1. 2016.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 136/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 9 programu - Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti
Obce Vyšný Orlík
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Internú Smernicu č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce
Vyšný Orlík
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 137/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 10 programu - Interná smernica č. 2/2016 o cestovných náhradách
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Internú smernicu č. 2/2016 o cestovných náhradách
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 138/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 11 programu - Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o došlej pošte
b) Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov v roku 2016.
c) Informáciu o vypísaní konkurzu na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ
d) Termín konania Mikulášsky večer 16.12.2016 o 15.00 hod.
e) Termín Zhromaždenia obyvateľov obce na 16.12.2016 o 16.30 hod.
f) Informáciu o potrebe nákupu tanierov, pohárov a šálok do kuchyne OcÚ
g) Informáciu zo zasadnutia členov OZ Dukla
h) Informáciu o stave jednotlivých bankových účtoch obce
ODPORÚČA:
a) Za kúpou tanierov, pohárov a šálok vycestovať do Prešova v zložení Mgr. Ján Džupin, Ing.
Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková a Jaroslav Bolišinga dňa 21.11.2016 a zistiť ceny
b) Starostovi obce nezvýšiť plat kuchárke ŠJ
SCHVAĽUJE:
a) Pre deti ZŠ a MŠ zakúpiť na Mikulášsky večer balíčky v sume do 3.- Eur
b) Na Mikulášsky večer zakúpiť sladkosť aj pre ostatných občanov obce
c) Vyčleniť z rozpočtu obce na nákup tanierov, pohárov a šálok 4000.- Eur
d) Odmeny poslancov OZ Vyšný Orlík za rok 2016 vo výške:
1/ Ján Miškovský
360.- Eur
2./ Ing. Anna Džupinová
100.- Eur
3./ RNDr. Iveta Lastivková
100.- Eur
4./ Jozef Mikula
110.- Eur

e) Mimoriadne odmeny pre poslancov OZ Vyšný Orlík vo výške:
1./ Ing. Anna Džupinová
200.- Eur
2./ Jozef Mikula
200.- Eur
3./ Ján Miškovský
460.- Eur
4./ RNDr. Iveta Lastivková
200.- Eur
f) Odmenu pre hlavného kontrolóra obce
1./ Ing. Andrej Miškiv-Pavlík
100.- Eur
g) Odmenu pre kronikárku obce
1./ Bc. Milana Gibová
67.- Eur
h) Odmeny pre pracovníkov ZŠ a ŠJ
1./ Mgr. Jana Červeňaková
100.- Eur
2./ Bc. Milana Gibová
100.- Eur
3./ Monika Fedoreňková
100.- Eur
4./ Anna Vojtaničová
100.- Eur
i) Predplatenie časti nevyčerpanej dovolenky za rok 2016
1./ Mgr. Ján Džupin
20 dní
NESCHVAĽUJE:
a) Odmeny pre učiteľky MŠ
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 139/11/2016 zo dňa 16.11.2016
k bodu č. 12 programu – Diskusia.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Oprava osvetlenia v časti od hlavného mosta po p. Michala Kosťa
b) Informáciu RNDr. Ivety Lastivkovej, že na obecnú zabíjačku už zabezpečila muzikantov
c) Informáciu o zabezpečení autobusovej čakárne v centre obce
ODPORÚČA:
a) Zabezpečiť osoby, ktorá bude spravovať internetovú stránku obce
b) Umiestniť zberné nádoby na použité rastlinné oleje a tuky takto:
1. nádoba pri Obecnom úrade
2. nádoba pri Základnej škole
3. nádoba pri rodinnom dome p. Vojtanič Demeter
SCHVAĽUJE:
a) Vyplatenie muzikantov na obecnú zabíjačku - zasponzorujú poslanci OZ

NESCHVAĽUJE:
a) Poskytnutie finančných prostriedkov pre pravoslávnu a gréckokatolícku cirkev v obci
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Jozef Mikula

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

