Zápisnica
zo Zhromaždenia obyvateľov obce Vyšný Orlík konaného dňa 16.12.2016 o 17.00 hod.
v budove OcÚ vo Vyšnom Orlíku.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 29 obyvateľov
Program zhromaždenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Oboznámenie občanov so stavom obce
Stav plnenia jednotlivých úloh v roku 2016
Úlohy na nastavajúce obdobie
Diskusia
Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie
Rokovanie Zhromaždenia obyvateľov obce Vyšný Orlík otvoril a viedol starosta obce Mgr.
Ján Džupin. Privítal prítomných obyvateľov, poslancov obecného zastupiteľstva a oboznámil
s programom.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa
Zapisovateľa: Ján Miškovský
K bodu č. 3 – Schválenie programu
Predložený program zhromaždenia bol schválený
K bodu č. 4 – Oboznámenie občanov so stavom obce
Počet obyvateľov, štruktúra seniorov, počet úmrtí a narodených detí:
V obci k trvalému pobytu k dnešnému dňu je prihlásených 373 obyvateľov. V roku 2015
bolo evidovaných 384 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 11
obyvateľov.
Momentálne v obci žije 75 seniorov (muži-33, ženy-42). V roku 2015 v obci žilo 78
seniorov (muži-34, ženy-44). V porovnaní s predchádzajúcim rokom je zaznamenaný pokles o
3 seniorov. V roku 2016 zomreli 7 obyvatelia a to: Anna Zavodová, Mária Kosťová, Božena
Siváková, Anna Mikulová, Mariana Fečová, Helena Dercová a Jozef Sady st.. Prítomní si
uctili nebohých minutou ticha.
V tomto roku sa v obci nenarodilo žiadne dieťa.
Stav finančných prostriedkov v obci:
K dnešnému dňu na účtoch vo VÚB 19 666,20.-Eur, v Príma banke 1641,49.-Eur a v
pokladní 377,27.- Eur. Spolu to činí: 21 684,96.- Eur.
Z toho na jednotlivých podúčtoch je stav nasledovný: OcÚ- 1603,64, ZŠ – 972,23, ŠJ –
241,54, SF – 1307,59, Depozit – 89,23, RF – 15451,97.

Záverečný účet obce roku 2015:
Obce v roku 2015 hospodárila s prebytkom 11 297,13 Eur.
Rozpočet obce na rok 2016:
Príjmy 41- 152 442 Eur a 111- 47 026,25 Eur čo spolu predstavuje 199 468,25 Eur
Pohľadávky:
Obec eviduje pohľadávky voči trom subjektom. Firma OSIVEX Košice nám dlhuje za
dane z nehnuteľností 2 146,85 Eur. Po nebohej zubárke p. Gerberyovej ostal dlh za prenájom
priestorov na zdravotnom stredisku vo výške 3 222,76 Eur. Firma Braso Medzilaborce dlhuje
za prenájom 200 Eur. Celková suma pohľadávok predstavuje sumu 5 569,61 Eur. Z
dlhodobého hľadiska sa jedna o nedobytné pohľadávky.
K bodu č. 5 – Stav plnenia jednotlivých úloh v roku 2016
- Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v decembri 2015 bol na rok 2016 spracovaný a
schválený v príjmovej a výdajovej častí vyrovnaný rozpočet obce.
- Bol spracovaný bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík (ochrana osobných údajov).
- Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Vyšný Orlík.
- Obec vydala Internú smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Vyšný Orlík.
- Obec vydala Internú smernicu o cestovných náhradách.
Splnené úlohy:
- Dňa 16.12.2016 sa v sále Kultúrneho domu uskutočnilo Mikulášske posedenie (Mikuláš)so
žiakmi, ich rodičmi a obyvateľmi obce.
- Na konci roka 2016 na Silvestra sa v kultúrno-správnej budove uskutočnilo posedenie
občanov obce. Podávala sa kapustnica a občerstvenie. Občania tak spoločne privítali Nový
rok 2017. Súčasťou tohto stretnutia bol ohňostroj.
- Dňa 16.1.2016 bola zorganizovaná historicky prvá obecná zabíjačka. Obyvatelia obce a
pozvaní hostia si tak mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách.
- Hneď na to, sa v sobotu 23.1.2016 konal v poradí už ôsmy ročník Vyšnoorlíckeho plesu.
Orlíčania sa na tradičnom plese, tak znova stretli až po troch rokoch.
- Dňa 13.3.2016 sme si pripomenuli znovu obnovenú tradíciu osláv Medzinárodného dňa
žien. Spolu s obecným zastupiteľstvom, tak ako minulý rok, sme pripravili posedenie so ženami. Pri tejto príležitosti bolo vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ. Po skončení programu deti svojim
mamkám i babkám odovzdali ručne vyrobené srdiečka. Symbolickým poďakovaním bol všetkým ženám odovzdaný kvet a podané menšie pohostenie.
- Dňa 7.5.2016 sme spolu za účasti poslancov, mladých hasičov a hojnou účasťou občanov
obce zúčastnili 23.ročníka výstupu na horu Makovicu k soche sv. Floriána. Je len na škodu,
že výstupu sa nezúčastnil ani jeden hasičský funkcionár obce.
- Obec bola spoluorganizátorom XVIII. ročníka „Rybárskej súťaže“ o PUTOVNÝ POHÁR
starostu obce Vyšný Orlík, členov MO SRZ Svidník a členov partnerskej rybárskej
organizácie z Poľska ktorá sa konala dňa 15. mája 2016 na VN Vyšný Orlík. Do súťaže boli
poskytnuté vecné ceny-poháre.
- V rámci MDD obec zabezpečila sladkosti pre deti MŠ a žiakov ZŠ. Hasič Ivan Kriško
predviedol deťom ukážku výzbroje a výstroje DHZ. Taktiež deti MŠ mali opekáčku na
školskom dvore.

- Dňa 6.8.2016 za účastí 5-tich družstiev sa uskutočnil v poradí už XVI. ročník
volejbalového turnaja o Putovný pohár starostu obce Vyšný Orlík. Počas športového
zápolenia účinkujúcim aj divákom sa bezplatne čapovalo pivo a kofola. Všetkým
zúčastneným bol podaný guláš.
- V čase letných prázdnin bol vykonaný náter strechy MŠ a ZŠ a oprava časti interiéru
budovy. Jednalo sa o premaľovanie zavetria, soklu v ŠJ ako aj nátery pod parapetmi v ZŠ.
- V zimných mesiacoch obec zabezpečila schodnosť obecných chodníkov a obecných ciest.
- V priebehu roka sa priebežne kosili obecné pozemky, priľahlé pozemky pri obecných
cestách. Obec zabezpečovala kosenie obecného cintorína, futbalového ihriska a športového
areálu. Pokosená tráva sa vyvážala na určené miesto.
- V jarných mesiacoch boli vykonané nátery mostov a lávok v obci.
- V letných mesiacoch bolo namaľované zábradlie na futbalovom ihrisku. Bolo zistené že z
oplotenia chýba 120 m rúrok. Navarenie chýbajúcich trubiek a domaľovanie sa zabezpečí v
budúcom roku.
- V športovom areáli boli vykopané a zabetónované základy na altánok. S výstavbou altánku
sa bude pokračovať v nasledujúcom roku.
- V mesiaci august obec zabezpečila vyasfaltovanie obecnej cesty k rodinnému domu pána
Drotára v celkových nákladoch 4 152,22 Eur a asfaltový koberec bol uložený aj od rodinného
domu pána Cupera Stanislava k rodinnému domu pána Lehotského v celkových nákladoch 2
615,77 Eur. Za vyasfaltovanie obecných ciest obec zaplatila 6 767,99 Eur.
- V tom čase obec zabezpečila aj vyasfaltovanie mostkov v celkovom náklade 3 146,96 Eur,
tým vlastníkom, ktorí o to požiadali. Vlastníci si za prevedené práce zaplatili.
- Bola vykonaná I. etapa úpravy hrobov na vojenskom cintoríne z I. sv. vojny. Úpravu
zabezpečuje p. Leník z Humenného.
- Bola vykonaná oprava verejného rozhlasu v celkových nákladoch 800 Eur. Súčasťou opravy
bola aj výmena záložných zdrojov t.j. batérii.
- Pri dome p. Michala Kosťa bola prevedená oprava verejného osvetlenia.
- Obec zabezpečila úpravu koryta rieky Ondava pri rodinnom dome Andrei Paligovej.
- Je spracovaný projekt opravy obecných ciest pri rómskych bytovkách.
- Od armády SR bola dovezená poľná kuchyňa.
- Prebiehajú práce na obnove projektu zateplenia budovy OcÚ.
- Vybavené prevody majetku- pozemkov cesty Riečka na obec od vlastníkov (p. Gibová
Milana a Džupin Michal). Zámena bola prevedená ešte v 2008 roku avšak nezrealizovaná.
- Z dôvodu roky pretrvávajúceho problému stekania dažďovej vody z cesty do dvora
rodinného domu Nagajdu Mariana, bola urobená na chodníku šachta s odvodnením.
- Denný stacionár pre seniorov bol funkčný od januára 2016. V tomto stacionári bolo
vedených 25 klientov a 5 klienti boli vedení v dennom stacionári vo Vagrinci. Na obec bola
vznesená ďalšia podmienka, aby v dennom stacionári bola aj bezbariérová oddychová
miestnosť. Momentálne obec takéto priestory nemôže poskytnúť. Z tohto dôvodu činnosť v
dennom stacionári konči 31.12.2016. Priestory ostávajú aj naďalej pre seniorov.
- V obci sa počas rekonštrukcie cesty podarilo urobiť veľa vecí. Vlastníkom na vyšnom konci
boli urobené nové mostíky do dvora. Oproti projektu sa na vyšnom konci presunula
autobusová čakáreň. Pri čakárni sa vybetónoval oporný múr a po obidvoch stranách predlžil
chodník. Tak isto v strede obce sa z jednej strany zrekonštruoval chodník a z druhej strany bol
vybudovaný nový chodník aj so zabranou. Pri OcU bol vybudovaný a vydláždený ostrovček.
V celej dedine popri hlavnej ceste bola vydláždená priekopa. Na vyšnom konci sa vydláždila
stoka až do rieky Ondava. Vyčistila sa stoka pri Vojtaničovi. Na nižnom konci pri Džupinovi
sa zrealizoval nový priepust. Zrekonštruovaný bol most cez rieku Mostovka. Bolo
vybudované osvetlenie chodníkov. Počas rekonštrukčných prác bola veľmi dobrá spolupráca s
vedúcim stavby Ing. Fečom.

Do majetku obce prejde osvetlenie pre chodcov v hodnote 8 098,90 € a chodníky v dĺžke
160 m v sume 41 397,74 €.
-V čase rekonštrukcie cesty boli osadené obrubníky medzi RD č. 1 a 2 na chodník v dĺžke
80 m.
Zamestnanosť občanov:
V rámci dobrovoľníckej praxe §52a - obec zamestnala päť nezamestnaných, v rámci projektu
podpora zamestnávania § 54 – boli zamestnaní štyria nezamestnaní a v rámci pomoci v
hmotnej núdzi boli zamestnaní deviati nezamestnaní. Jedna sa o všetkých obyvateľov obce.
K bodu č. 6 – Úlohy na nastavajúce obdobie
Úlohy:
- Január – prevod časti majetku obce na jednotlivých žiadateľov.
- Zabezpečenie schodnosti obecných chodníkov a obecných ciest.
- Kosenie obecných pozemkov, priľahlých pozemkov pri obecných cestách, kosenie obecného
cintorína, futbalového ihriska a športového areálu.
- Orez tuji na cintoríne.
- Premiestnenie kríža na cintoríne (p. Fiľarský).
- Vypracovať projektovú dokumentáciu a práce na vybudovaní chodníka medzi Mikulovcami.
- Riešenie opravy priekopy Klim - Čvaňová.
- Riešenie opravy cesty do Riečky od Široký Milan – Varga Marián.
- Úprava zelene pri autobusovej zastávke v centre obce.
- Oprava bývalej budovy MNV.
- Výstavba altánku pri futbalovom ihrisku.
- Vykonanie opravy odtoku vody z ryňoviek dom smútku.
- Vykonanie úpravy koryta rieky Mostovka pri p. Cuperovi a rieky Ondava pri p. Paligovej
ako aj celého koryta Ondavy.
- Vybudovanie nového pieskoviska MŠ.
- Vytvorenie legálnej skládky pre biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad.
- Reagovanie na jednotlivé výzvy – predkladanie projektov.
- Osadenie autobusových čakárni.
- Dokončenie výstavby vojenského cintorína z I. sv. vojny.
- Osadenie erbov obce.
Akcie:
- Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj teraz obec organizuje ukončenie roka 2016Silvester a privítanie Nového roka 2017.
- Na deň 14.1.2017 je plánovaná obecná zabíjačka.
- Dňa 4.2.2017 sa uskutoční v poradí deviaty ročník Vyšnoorlíckeho plesu.
- V rámci MDŽ posedenie so ženami.
- Účasť na 24.ročníku výstupu na horu Makovicu k soche sv. Floriána.
- XIX. ročník „Rybárskej súťaže“ o PUTOVNÝ POHÁR starostu obce Vyšný Orlík
- MDD.
- V čase letných prázdnin zorganizovanie zájazdu na termálne kúpalisko do MR.
- XVII. ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár starostu obce Vyšný Orlík.
- Október- mesiac úcty k starším
- December Mikulášsky večer.
- Silvester 2017 a privítanie Nového roka 2018.

V závere svojho zhodnotenia sa poďakoval všetkým, ktorí svojim pričinením prispeli k
plneniu jednotlivých úloh a tak napomohli k skrášleniu obce a zlepšeniu života všetkých
občanov našej obce. Stále verí, že sa pridajú aj ostatní tzv. vyčkávači ale aj tí, ktorí sa stále
nemôžu zmieriť s tým ako dopadli voľby v našej obci. Myslí si, že on osobne sa za doteraz
odvedenú prácu aj za pomoci poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých, ktorí akokoľvek
pomohli pri plnení úloh hanbiť nemusí.
K bodu č. 7 – Diskusia
Starosta Mgr. Ján Džupin- Hneď na to vystúpil aj diskusii a podrobne rozobral problémy
obce:
- Evidencia psov v obci. Obec zakúpila evidenčné známky pre psov. Tie budú majiteľom
bezplatne odovzdané. Pri strate evidenčnej známky, majiteľ za ďalšiu zaplatí poplatok. Teraz
poslanci spisujú počet psov u jednotlivých majiteľoch. Na základe toho bude majiteľom
vyrúbaná daň.
- Dodržiavanie zákona o ochrane pred šírením burín. Sú vlastníci, ktorí si tohto roku svoju
povinnosť nesplnili. V nastavajúcom období, tak ako po minulé budú písomne vyzvaní. V
prípade nesplnenia si povinností budú pokutovaní.
- Nelegálny vývoz žump. Prísny zákaz. Tie zabezpečuje iba VVS Svidník. Všetci majitelia si
vyvoz budú zabezpečovať- nahlasovať sami. Vyvážanie fekálií zo žúmp v chotári obce je
zakázané.
- Vytváranie nelegálnych skládok komunálneho odpadu. Stále sa vytvárajú nelegálne skládky.
Obec po splnení kritérií vytvorí legálne skládky pre biologicky rozložiteľný odpad a drobný
stavebný odpad.
- Poplatky za hrobové miesta. V poslednom období nastáva problém pri určovaní výkopu
hrobu nebohému, ktorý nemá vybudovanú hrobku. Bude spracované VZN o určení poplatku
za rezervovanie hrobového miesta. Netýka sa to jestvujúcich ani novovzniknutých hrobiek.
- Ignorovanie akcii usporadovaných obcou a spochybňovanie práce jeho ako aj poslancov OZ
(Z jeho volebného programu t.j. 78 bodov doteraz splnil už 57 !!!).
- Daňové priznania - zmeny. Informoval, že je povinnosťou každého vlastníka vykonať
zmeny vlastníctva v daňovom priznaní každý rok v termíne do 31.1. príslušného kalendárneho
roka.
Michal Čabara- Posťažoval sa, že k dnešnému dňu nie je postavená autobusová čakáreň.
Mgr. Ján Džupin- Autobusovú čakáreň obec plánuje postaviť takú, aká je v Nižnom Orlíku
avšak sa čakalo, ako bude vypadať. Naša by mala byť upravená o výšku uloženia skiel a
strecha by mala byť v prednej častí predlžená o cca 60 cm. Obec zabezpečí vyrobenie a
osadenie čakárne. Zatiaľ čakáreň bude osadená iba v strede obce, tam kde stala pôvodná. O
ďalších sa uvažuje až neskôr, ale budú iné, t.j. menšie.
Jitka Lehotská- Bolo by dobre, aby v autobusovej čakárni bol vytvorený samostatný priestor
na vylepovanie plagátov. Taká to čakáreň je osadená v obci Duplin.
Mgr. Ján Džupin- Aj Nižnom Orlíku je v čakárni priestor pre obecnú tabuľu. Obecná tabuľa
bude umiestnená mimo čakáreň.
Ján Miškovský - Informoval prítomných o zriadenej internetovej stránke obce. Zatiaľ je
neaktívna. V čo najbližšej dobe sa táto stránka zaktualizuje.
K bodu č.8 – Záver
Starosta obce s blížiacimi sa sviatkami zaželal všetkým príjemné prežitie Vianočných
sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Ján Miškovský v mene svojom
i v mene poslancov obecného zastupiteľstva poprial krásne prežitie Vianočných sviatkov a
úspešný vstup do Nového roku, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, a

osobných ako aj pracovných úspechov. Zároveň všetkých srdečne pozval 31. decembra
osláviť príchod nového roka 2017.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení. Bolo
podane občerstvenie.
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 16. decembra 2016

Zapísal: Miškovský Ján

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

