OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 9.12.2016

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

22. decembra 2016 (štvrtok) 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
Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 2/2016
Úprava rozpočtu č. 2/2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
VZN č. 4-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2017
10. Bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík
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 22.12.2016 (štvrtok) 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 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 22.12.2016 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. 2/2016
7. Úprava rozpočtu č. 2/2016
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
9. VZN č. 4-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2017
10. Bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík
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. 140/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ
K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:

Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Jaroslav Bolišinga, RNDr. Iveta Lastivková
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 141/12/2016 zo dňa 22.12.2016
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. 142/12/2016 zo dňa 22.12.2016
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 plnili.
Verejné osvetlenie pri Michalovi Kosťovi opravené (zaplatené 56.- Eur) a o internetovú
stránku obce sa bude starať p. Štefanišinová Anna.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 143/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
K bodu č. 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 2/2016
Hlavný kontrolór obce Vyšný Orlík Ing. Andrej Miškiv-Pavlík podal stanovisko k úprave
rozpočtu č. 2/2016 obce Vyšný Orlík na rok 2016.
Porovnaním čerpania rozpočtu obce na rok 2016 k 21.12.2016 v príjmovej a výdajovej
častí s navrhovanou úpravou rozpočtu č. 2/2016 konštatoval, že navrhovaná úprava rozpočtu
je v rámci potrieb obce.
Úpravou rozpočtu je navrhované zníženie príjmov vlastných zdrojov (41) o -3 486 Eur
a zvýšenie príjmov štátnych zdrojov (111) o 3 864,97 Eur. Navýšenie spolu predstavuje
378,97 Eur. Tak isto je vo výdajovej častí zníženie výdavkov z vlastných zdrojov (41) o 9 047,83 Eur a zvýšenie výdavkov zo štátnych zdrojov (111) o 3 864,97 Eur. Spolu vydaje
rozpočtu sú znížené o -5 182,86 Eur. Z tohto dôvodu celkový rozpočet na rok 2016 obce
Vyšný Orlík v príjmovej častí je navýšený po II. úprave z 199 468,25 Eur na 199 847,22 Eur
t.j. o 378,97 Eur a výdajovej častí po II. úprave je rozpočet znížený z 199 468,25 Eur na
194 285,39 Eur t.j. o -5 182,86 Eur. Druhou úpravou rozpočtu obce na rok 2016 je
navrhovaný rozpočet p r e b y t k o v ý.
K úprave rozpočtu č.2/2016 bolo potrebné pristúpiť z dôvodu zníženia výnosov dane
príjmov v samospráve ako aj zvýšenia príjmov – štátne zdroje.
Rozpočtované výdavky obce 2. úpravou rozpočtu obce na rok 2016 bolo potrebné znížiť z
vlastných zdrojov o - 9 047,83 Eur. Jedná sa hlavne o ušetrenie finančných prostriedkov
z výdajov obce, taktiež odpadové hospodárstvo, MŠ, ZŠ a ŠKD.
Výdavky zo štátnych zdrojov boli navýšené o 3 864,97 Eur (hlavne kapitola školstvo) z
dôvodu neplánovaných nákladov na financovanie podpory nezamestnanosti, zvýšenie
nákladov na energie, služby, výpočtovú techniku a zvýšenia jednotlivých odvodov.
Podotkol, že pri kontrole čerpania rozpočtu do 21.12.2016, 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 2. navrhovanú úpravu 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).
(Stanovisko hlavného kontrolóra viď. príloha č. 1)
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 144/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 6 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 2/2016
K bodu č. 7 – Úprava rozpočtu č. 2/2016
Súčasne so zaslanou pozvánkou na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, bol všetkým
poslancom doručený aj návrh k úprave rozpočtu č. 2/2016.
Poslanci obecného zastupiteľstva podrobne rozobrali jednotlivé kapitoly a podkapitoly
účtov 41 a 111 v príjmovej a výdajovej častí. Úpravou rozpočtu je navrhované zníženie
príjmov vlastných zdrojov (41) o – 3 486 Eur t.j. z 152 442 Eur na 148 956 Eur a zvýšenie
štátnych zdrojov (111) o 3 864,97 Eur t.j. z 47 026,25 Eur na 50 891,22 Eur. Navýšenie spolu
predstavuje 378,97 Eur t.j. zo 199 468,25 Eur na 199 847,22 Eur.
Vo výdajovej častí došlo k zníženiu výdavkov z vlastných zdrojov (41) o -9 047,83 Eur t.j.
zo 152 442 Eur na 143 394,17 Eur a zvýšenie štátnych zdrojov (111) o 3 864,97 Eur t.j.
z 47 026,25 Eur na 50891,22 Eur. Zníženie spolu predstavuje -5 182,86 Eur t.j. zo 199 468,25
Eur na 194 285,39 Eur.
Úpravou rozpočtu č.2/2016 obce Vyšný Orlík na rok 2016 bol schválený p r e b y t k o v ý
rozpočet, ktorý je prílohou tejto zápisnice (viď. príloha č. 2).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 145/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 7 programu – úprava rozpočtu č. 2/2016
K bodu č. 8 –Návrh rozpočtu obce na rok 2017.
Poslanci OZ návrh rozpočtu na rok 2017 (viď. príloha č.3 ) schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 146/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 8 programu – Návrh rozpočtu obce na rok 2017
K bodu č. 9 – VZN č. 4-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2017
Starosta obce oboznámil poslancov s výpočtom tvorby a výšky finančných prostriedkov na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v našej obci.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 147/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 9 programu - VZN č. 4-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2017

K bodu č. 10 – Bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík
Starosta obce oboznámil poslancov s vypracovaným bezpečnostným projektom obce Vyšný
Orlík ohľadom zodpovednosti za bezpečnosť osobných údajov a utajovaných skutočnosti viď.
príloha č.4 ).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 148/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 10 programu - Bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík
K bodu č. 11 – Rôzne
Starosta obce poslancov informoval o došlej pošte od posledného zasadnutia, ako aj
informáciu od MV SR o neschválení projektu na opravu miestnych komunikácii pri rómskych
bytovkách. Taktiež podal informáciu ohľadom evidencie tovaru. Obec vedie aj evidenciu už
od 0,03 do 16,60 € avšak Spoločná úradovňa v Nižnom Orlíku vedie evidenciu tovaru až od
16,60 €. Oboznámil poslancov aj s vyraďovaním odpadkových košov (KUKA nádob)
z evidencie obce. Aj keď obec zakupuje zberné nádoby, v skutočnosti poplatníci za
komunálny odpad si platia ročne preddavok v sume 3 €, t.z. že obec by tieto koše nemala ani
viesť v inventárnej evidencii materiálu.
Starosta podal poslancom informáciu o vyradení a zlikvidovaní vyradeného tovaru na
základe prevedených inventarizácii za roky 2015 a 2016. V roku 2015 bol vyradený materiál
Ocú v celkovej hodnote 2151,37 Eur a materiál MŠ v hodnote 1063,16 Eur. V roku 2016 bol
vyradený materiál Ocú v celkovej hodnote 267,15 Eur a materiál MŠ v hodnote 92,72 Eur.
Poslanci OZ sa zaoberali aj možnosťou odkúpenia parcely č. 64/3, katastrálne územie obce
Vyšný Orlík – bývalá časť areálu ŠM Vyšný Orlík, ktorá je vo vlastníctve SPF. Obec
odkúpením tejto parcelky by mohla získať stavebné pozemky a tým pádom aj navýšiť imanie
obce. Poslanci po vzájomnej diskusii súhlasili a odporučili starostovi vstúpiť do jednania so
SPF o odkúpení uvedenej parcely t.j. 64/3.
Starosta podal poslancom informáciu o prácach na projekte zatepľovania budovy OcÚ.
Prokjet bude potrebné skompletizovať do polovice marca 2017 – vtedy má byť ukončená
výzva na predkladanie projektov. Poslanci odporučili starostovi vykonať služobnú cestu do
Prešova za Ing. arch. Slavomírom Gmitterom za účelom riešenia problematiky tohto projektu.
Starosta obce poslancov informoval o stave jednotlivých bankových účtov obce.
Starosta obce informoval poslancov o ukončení prvej etapy opravy vojenského cintorína
z I. svetovej vojny. Druhá etapa opravy by sa mala začať v jarných mesiacoch.
Úlohy, ktoré nás čakajú v ďalšom období t.j. v roku 2017:
- silvestrovské posedenie a privítanie nového roka s ohňostrojom
- 14.01.2017 obecná zabíjačka
- 04.02.2017 Vyšnoorlícky ples
- vykonanie orezu tuji na cintoríne
- premiestnenie kríža na cintoríne
- vykonanie opravy odtoku vody zo zvodov na dome smútku
- dokončenie prác na výstavbe altánku pri športovom areáli
- oprava pieskoviska v areáli MŠ
- vykonať prípravné práce na vybavovaní a výstavbe skládky biologicky rozložiteľného
a drobného stavebného odpadu
- osadiť závory na ceste smerom na hnojisko a ceste smerom nad futbalové ihrisko
- zabezpečiť osadenie erbov obce na začiatok a koniec obce Vyšný Orlík
Poslanci OZ odporúčajú starostovi obce vypracovať projektovú dokumentáciu na
predlženie chodníka medzi rodinnými domami Mikulových (nižný koniec).Taktiež

odporúčajú vypracovať projektovú dokumentáciu na opravu priekopy od rodinného domu p.
Klima po rázcestie t.j. rodinný dom Irena Čvaňová.
Poslanci sa zaoberali stavom obecnej cesty od križovatky Široký Milan až rodinný dom p.
Varga. Táto cesta je značne poškodená a je potrebné vstúpiť do jednania s Lesy SR Prešov
ohľadom opravy tejto cesty. Táto cesta je poškodená ich zapríčinením t.j. sústavným
preťažovaním pri vývoze drevnej hmoty z časti Riečka.
Vzhľadom k tomu, že na rok 2017 sa vyčlenili finančné prostriedky na opravu budovy
(bývalé MNV), preto starostovi poslanci OZ odporučili zistiť cenové ponuky na výmenu
okien a opravu fasády.
Starosta obce poslancov informoval so žiadosťou ŠKD Vyšný Orlík o zakúpenie
notebooku k interaktívnej tabuli. Nakoľko finančná situácia dovoľuje vyčleniť na túto kúpu
finančné prostriedky, poslanci odsúhlasili nákup notebooku v sume do 400 Eur ešte v tomto
roku.
Taktiež bola rozoberaná problematiky výstavby autobusových čakárni v našej obci. Došlo
k dohode, že v roku 2017 bude osadená autobusová čakáreň v strede obce takého tvaru ako je
v obci Nižný Orlík, ale s určitými zmenami. Tieto zmeny sa týkajú vypustenia štítu nad
chodník cca 50 cm, ako aj zníženie osadenia skiel t.j. medzery od spodku dlažby na cca 5 cm.
Taktiež nebude v autobusovej čakárni zamontovaná obecná tabuľa, tá bude osadená
samostatne.
Starosta informoval o tom, že jednotliví poslanci zistili reálny stav chovu a držania psov
v obci. Skutočnosť nasvedčuje tomu, že poniektorí vlastníci nemajú nahlásených psov. Pri
vyrubení dani za psa na rok 2017 sa bude vychádzať zo zistených stavov psov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 149/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 11 programu - Rôzne
K bodu č. 12 – Diskusia
Jaroslav Bolišinga – vo svojom vystúpení informoval prítomných, že v súvislosti s oslavami
Silvestra chce poskytnúť priestory hasičského klubu pre mládež.
Miškovský Ján – sa k tomu vyjadril, že je to vo výlučnej kompetencii výboru DHZ
a zdôraznil na potrebu kontroly poriadku.
Džupin Ján – informoval, že kolkársky klub – komunitné centrum počas osláv Silvestra bude
k dispozícii Ing. Mariana Štefanišina.
Poslanci OZ odporučili Ing. Andrejovi Miškiv-Pavlíkovi, aby zabezpečil firmu, ktorá sa
zaoberá montážou a údržbou zdvíhacieho zariadenia kolkárne.
Mgr. Ján Džupin – požiadal poslancov o navýšenie paušálu na cestovné z dôvodu, že
doposiaľ ani v jednom prípade neúčtoval si služobnú cestu. Paušál chce, aby bol zahrnutý do
výplaty, z ktorého by bola odvedená daň.
Po vzájomnej dohode poslanci OZ schválili navýšenie paušálu na cestovné náklady v sume
100.- Eur v hrubom, ktoré budú zahrnuté do výplaty starostu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 150/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 12 programu – Diskusia.

K bodu č. 13 - 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.14 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil. Po ukončení programu bolo podané
malé pohostenie.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 22. decembra 2016
Zapísal: Ján Miškovský
Overovatelia:
Jaroslav Bolišinga

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

RNDr. Iveta Lastivková

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 22.12.2016

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
Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 2/2016
Úprava rozpočtu č. 2/2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
VZN č. 4-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2017
10. Bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 140/12/2016 zo dňa 22.12.2016
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. 141/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:
Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Jaroslav Bolišinga, RNDr. Iveta Lastivková
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 142/12/2016 zo dňa 22.12.2016
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. 143/12/2016 zo dňa 22.12.2016
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. 144/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 6 programu – Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 2/2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 2/2016 s odporúčaním schváliť.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 144/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 7 programu – úprava rozpočtu č. 2/2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Úpravu rozpočtu č. 2/2016 obce Vyšný Orlík podľa predloženého návrhu.
a) Príjmy z vlastných zdrojov (41) z 152 442.- Eur na 148 956.- Eur t.j. zníženie o - 3 486,.
Eur. Príjmy štátne zdroje (111) z 47 026,25.- Eura na 50 891,22.- Eur t.j. zvýšenie
o 3 864,97.- Eur. Spolu príjmy z 199 468,25.- Eur na 199 847,25.- Eur t.j. celkové navýšenie
o 378,97.- Eur.
b) Výdaje z vlastných zdrojov (41) z 152 422.- Eur na 143 394,17.- Eur t.j. zníženie o 9 047,83,. Eur. Výdaje štátne zdroje (111) z 47 026,25.- Eura na 50 891,22.- Eur t.j. zvýšenie
o 3 864,97.- Eur. Spolu výdaje z 199 468,25.- Eur na 194 285,39.- Eur t.j. celkové zníženie
o - 5 182,86.- Eur.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 145/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 8 programu – Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 2019.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 146/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 9 programu - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
VZN č. 4-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2017 aj s prílohou č. 1.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 147/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 10 programu – Bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Bezpečnostný projekt obce Vyšný Orlík (Pravidlá bezpečnosti a ochrany osobných údajov
a utajovaných skutočností v podmienkach obce Vyšný Orlík).
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 148/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 11 programu - Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o došlej pošte
b) Informáciu z MV SR o neschválení projektu na opravu miestnych komunikácii pri
rómskych bytovkách
c) Informáciu o inventúrnych súpisoch t.j. na Spoločnú úradovňu do Svidníka sa dáva a vedie
evidencia tovaru až od 16,60 €.
d) Informáciu o evidencii a vyraďovaní odpadkových košov – KUKA nádob.
e) Informáciu o likvidácii vyradeného materiálu:
za rok 2015
- 2151,37 € materiál OcÚ
- 1063,16 materiál MŠ
za rok 2016
- 267,15 € materiál OcÚ
- 92,72 € materiál MŠ
f) Informáciu o možnosti odkúpenia parcely č. 64/3 od SPF – t.j. bývalá časť areálu ŠM
Vyšný Orlík
g) Informáciu o prácach na projekte zatepľovania budovy OcÚ
h) Informáciu o stave jednotlivých bankových účtoch obce
i) Informácia o začatí druhej etapy úpravy vojenského cintorína z I. sv. vojny
j) Informáciu o úlohách na ďalšie obdobie t.j. v roku 2017
- silvestrovské posedenie a privítanie nového roka s ohňostrojom
- 14.01.2017 obecná zabíjačka
- 04.02.2017 Vyšnoorlícky ples
- vykonanie orezu tuji na cintoríne
- premiestnenie kríža na cintoríne

- vykonanie opravy odtoku vody zo zvodov na dome smútku
- dokončenie prác na výstavbe altánku pri športovom areáli
- oprava pieskoviska v areáli MŠ
- vykonať prípravné práce na vybavovaní a výstavbe skládky biologicky rozložiteľného
a drobného stavebného odpadu
- osadiť závory na ceste smerom na hnojisko a ceste smerom nad futbalové ihrisko
- zabezpečiť osadenie erbov obce na začiatok a koniec obce Vyšný Orlík
ODPORÚČA:
a) Vstúpiť do jednania s SPF o odkúpení uvedenej parcely t.j. 64/3.
b) Vykonať služobnú cestu do Prešova za účelom prác na projekte zatepľovania budovy OcÚ
c) Vypracovať projektovú dokumentáciu na predlženie chodníka od rodinného domu č. 2 po
rodinný dom č. 1.
d) Spracovať projektovú dokumentáciu na úpravu priekopy od rodinného domu p. Klima po
rodinný dom p. Čvaňová.
e) Vstúpiť do jednania s riaditeľstvom Lesy SR Prešov ohľadom opravy obecnej cesty od
križovatky ciest Široký Milan až po rodinný dom Varga Marián.
f) Zabezpečiť cenové ponuky na výmenu okien a opravu fasády na bývalom MNV
SCHVAĽUJE:
a) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie notebooku pre ŠKD Vyšný
Orlík
b) Likvidáciu vyradeného materiálu obce a MŠ za roky 2015 a 2016.
c) Výrobu autobusovej čakárne v strede obce podľa vzoru čakárni v Nižnom Orlíku, ale so
zmenami (vypustiť štít o cca 50 cm, znížiť výšku upevnenia skla od zeme na max. 5 cm
a bez vnútornej vývesnej tabule).

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 149/12/2016 zo dňa 22.12.2016
k bodu č. 12 programu – Diskusia.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Poskytnutie hasičského klubu a komunitného centra pre mládež na oslavy Silvestra
ODPORÚČA:
a) Zabezpečiť firmu, ktorá by odinštalovala a nainštalovala nové zdvíhacie zariadenie kolkov
v kolkárni
b) Urobiť dohodu o vykonaní práce so zamestnankyňou tunajšieho OcÚ p. Štefanišinovou
ohľadom vkladania dát na internetovú stránku.

SCHVAĽUJE:
a) Navýšenie paušálu na cestovné náklady pre starostu obce v sume 100 € v hrubom a zahrnúť
to do výplaty.

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

Overovatelia:
Jaroslav Bolišinga

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

RNDr. Iveta Lastivková

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

