OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 10.03.2017

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. marca 2017 (štvrtok) o 17.30 hodine
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.

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

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
VZN č. 1-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
7. PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov
8. Predaj schválených časti pozemkov v správe obce
9. Rôzne
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 16.03.2017 (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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 16.03.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
VZN č. 1-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
7. PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov
8. Predaj schválených časti pozemkov v správe obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 150/03/2017 zo dňa 16.03.2017
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. 151/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:
Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 152/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Iveta Lastivková, Jaroslav Bolišinga
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 153/03/2017 zo dňa 16.03.2017
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. 154/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 6 programu – VZN č. 1-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
VZN č. 1-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 155/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 7 programu – PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10
rokov
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu obce o zámere spracovania PHSR obce na roky 2014 – 2020
s výhľadom na 10 rokov v zmysle novely zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

B. SCHVAĽUJE:
1. Zámer spracovania PHSR obce na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov v zmysle
novely zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja.
2. Náklady na spracovanie vo výške 350.- Eur pre spracovateľskú firmu VIDIEK, n. o.
Giraltovce.
C. UKLADÁ:
1. Starostovi obce spracovať v spolupráci so spracovateľskou firmou PHSR obce na roky
2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov a prehodnotiť predchádzajúci PHSR obce na roky 2007
– 2013.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 156/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 8 programu - Predaj schválených časti pozemkov v správe obce
SCHVAĽUJE:
1. Poverenie zástupcu starostu obce p. Jána Miškovského konať v mene obce pred notárom
pri odpredaji časti obecných pozemkov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 157/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 9 programu - Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o došlej pošte
b) Informáciu o dopyte cenových ponúk na výrobu altánku v športovom areáli obce
c) Informáciu o priebehu VČS DHZ Obce Vyšný Orlík
d) Informáciu zo stretnutia s ministrom vnútra p. Kaliňákom zo dňa 26.02.2016 v Prešove
ohľadom činnosti a rozmiestnenia DHZ (poskytnutie dotácii na výstavbu a rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice, ako aj zvýšenie dotácii pre DHZO podľa zaradenia do jednotlivých
kategórii )
e) Informáciu o zaslaní žiadosti o dotáciu z MF SR na rekonštrukciu kuchyne
f) Informáciu o udelení Pečate za Rozvoj obce za rok 2016 Národným informačným
strediskom
SR.
g) Informáciu o prácach na projekte zatepľovania budovy OcÚ – vypracovanie energetického
auditu firmou CityEnergy s.r.o., Košice

h) Informáciu o možnosti poskytnutia dotácie do výšky 5000.- Eur od VÚC Prešov na šport
a kultúru.
i) Informácia o potrebe zakúpenie pohárov na rybársku súťaž 2017
j) Informáciu o zakúpení cien do tomboly pri príležitosti osláv sv. Floriána – Výstup na
horu Makovica
k) Dohodu o ukončení výkonu prác OLH Ing. Marin Hanák zo dňa 31.3.2009 k 27.02.2017
l) Dohodu o výkone činnosti OLH ako právnická osoba: DOMINUS SILVESTRIS, s.r.o.
prostredníctvom konateľa fyzickej osoby: Ing. Martina Hanáka s účinnosťou od
28.02.2017.
ODPORÚČA:
a) Podať žiadosť o poskytnutie dotácie od VÚC Prešov v sume 5000,. Eur - oblasť športu.
b) Starostovi obce zabezpečiť pri príležitosti MDD ukážku policajného psovoda alebo ukážku
hasičov.
c) Starostovi obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu na oddychovú zónu v obci (t.j.
pri
obecnom úrade) ako aj projektovú dokumentáciu na prestavbu garážov a časti šatní TJ na
hasičskú zbrojnicu.
d) Vstúpiť do jednania s majiteľom kamenárstva v Stropkove p. Fiľarským ohľadom
priebežnej
výstavby hrobky na tunajšom miestnom cintoríne (na náklady zhotoviteľa hrobky)
e) Starostovi obce dať vypracovať Ing. Michalov Kostikovi znalecký posudok na účely
prevodu vlastníctva na pozemku parc. č. 64/3 o výmere 4049 m2, zastavané plochy
a nádvoria, LV č. 86, katastrálne územie Vyšný Orlík.
SCHVAĽUJE:
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017.
POVERUJE:
a) Hlavného kontrolóra obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2017
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 158/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 10 programu – Diskusia.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o vykonaných obecných akciách od Silvestra 2016 do dnešného dňa.
ODPORÚČA:
a) Starostovi vyzvať vlastníka rodinného domu s popisným číslom 109, aby zabezpečil orez

stromov a kríkov zasahujúcich do obecnej cesty.
b) Ing. Miškiv-Pavlík Andrejovi zabezpečiť oprávnenú osobu na posúdenie možnosti
a spôsobu opravy kolkárne.

Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Jozef Mikula

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 16.03.2017 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
VZN č. 1-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
7. PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov
8. Predaj schválených časti pozemkov v správe obce
9. Rôzne
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 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 programe hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 150/03/2017 zo dňa 16.03.2017
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. 151/03/2017 zo dňa 16.03.2017
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. 152/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
K bodu č. 5 – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Starosta obce informoval o plnení prijatých
zastupiteľstvom.

jednotlivých

uznesení

obecným

- Vstúpiť do jednania s SPF o odkúpení parcely č. 64/3 od SPF – t.j. bývalá časť areálu ŠM
Vyšný Orlík. Ing. Kostík vypracováva znalecký posudok na účely prevodu vlastníctva
uvedenej parcely.
- Vykonať služobnú cestu do Prešova za účelom prác na projekte zatepľovania budovy OcÚ:
Firma GMT projekt spol. s r.o. Prešov, konateľom ktorej je Ing. arch. Slavomír Gmitter
vypracúva nový projekt zateplenia. K projektu sa priebežne zasielajú všetky požadované
podklady. Súčasťou projektu je aj vystavenie Energetického certifikátu, ktorý momentálne na
tejto budove prebieha. (Je to doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy,
ktorý hovorí o tom, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa
určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých
energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu. Najmä množstvo energie potrebnej na
vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, klimatizáciu a vetranie. Objekt sa teda hodnotí
z hľadiska potreby všetkých energií.). Momentálne je vkladané všetko úsilie, aby sa KSB
zrekonštruovala a zateplila.
- Vypracovať projektovú dokumentáciu na predlženie chodníka od rodinného domu č. 2 po
rodinný dom č. 1: Potrebné podklady pre projekt dodá p. Hanak. Zatiaľ nie je daný dopyt na
projektovú dokumentáciu.
- Spracovať projektovú dokumentáciu na úpravu priekopy od rodinného domu p. Klima po
rodinný dom p. Čvaňová: Zatiaľ nie je daný dopyt na projektovú dokumentáciu.
- Vstúpiť do jednania s riaditeľstvom Lesy SR Prešov ohľadom opravy obecnej cesty od
križovatky ciest Široký Milan až po rodinný dom Varga Marián.
- Zabezpečiť cenové ponuky na výmenu okien a opravu fasády na bývalom MNV: Je zadaný
dopyt na CP. Na základe došlých CP a vybratia najlepšej ponuky sa zrealizuje táto výmena
ešte v tomto roku.
- Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie notebooku pre ŠKD Vyšný Orlík:
Notebook zakúpený.

- Likvidáciu vyradeného materiálu obce a MŠ za roky 2015 a 2016: Vyradený materiál
zlikvidovaný.
- 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): Autobusová čakáreň sa na základe požiadaviek vyrába. V
najbližšom období dôjde k jej usadeniu.
- Zabezpečiť firmu, ktorá by odinštalovala a nainštalovala nové zdvíhacie zariadenie kolkov
v kolkárni : Z rozprávania Ing. Andreja Miškiv-Pavlika v najbližšej dobe zabezpečí odborne
znalého pracovníka.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie, že uznesenia z posledného zasadnutia
sú čiastočne splnené a ďalšie sa priebežne plnia
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 153/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
K bodu č. 6 – VZN č. 1-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
Starosta obce prečítal návrh VZN obce Vyšný Orlík č. 1 - 2017 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík.
Zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v našej základnej škole sa vykoná 3.apríla
2017 v čase od 10:00 do 16:00 hodiny v priestoroch ZŠ Vyšný Orlík.
V školskom roku 2016/2017 ukončí v 4. ročníku povinnú školskú dochádzku v obci jeden
žiak a je predpoklad, že v školskom roku 2017/2018 nastúpia do 1. ročníka našej ZŠ piati
žiaci.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 154/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 6 programu – VZN č. 1-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík.
K bodu č. 7 – PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov
Starosta hneď na začiatku informoval, že PHSR obce na roky 2014 -2020 bolo povinnosťou
každej obce vypracovať ešte v roku 2013.
PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7
rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o
smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako
aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj
na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné
stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej
stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.
Jedna sa o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej
reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. PHSR obce poskytuje komplexný
pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické

ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s cieľmi Národného strategického
referenčného rámca Slovenskej republiky na roku 2014 - 2020 a PHSR samosprávneho kraja.
Nakoľko naša obec nemá vypracovaný PHSR obce, starosta obce podal informáciu
o zámere spracovania PHSR obce na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov v zmysle
novely zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja. Prečítal návrh mandátnej zmluvy spracovateľskej firmy VIDIEK, n. o.
Giraltovce zastúpenú Ľubomírom Filom. Tento zámer poslanci obecného zastupiteľstva
schválili ako aj náklady na spracovanie vo výške 350.- Eur pre spomínanú spracovateľskú
firmu a uložili starostovi obce spracovať v spolupráci so spracovateľskou firmou PHSR obce
na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10 rokov a prehodnotiť predchádzajúci PHSR obce na
roky 2007 – 2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 155/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 7 programu – PHSR obce Vyšný Orlík na roky 2014 – 2020 s výhľadom na 10
rokov.
K bodu č. 8 – Predaj schválených časti pozemkov v správe obce
Na základe podaných žiadostí obyvateľov obce o odkúpenie priľahlých častí pozemkov v
správe obce, ktoré dlhodobo užívajú a na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva o ich
odpredaji starosta obce a p. Ján Miškovský viackrát navštívili Notársky úrad JUDr. Jozefa
Čurilu, Svidník. Osobným jednaním a dodaním potrebných dokladov Notársky úrad JUDr.
Jozefa Čurilu, Svidník zabezpečí právnym spôsobom odpredaj spomínaných pozemkov.
Náklady spojené s odpredajom a prevodom vlastníckych práv a vklad do katastra
nehnuteľností zaplatia kupujúci. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli a schválili
poverenie zástupcu starostu obce p. Jána Miškovského konať v mene obce pred notárom pri
odpredaji časti obecných pozemkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 156/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 8 programu - Predaj schválených časti pozemkov v správe obce
SCHVAĽUJE:
1. Poverenie zástupcu starostu obce p. Jána Miškovského konať v mene obce pred notárom
pri odpredaji časti obecných pozemkov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
K bodu č. 9 – Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ o došlej pošte od posledného zasadnutia OZ
- podal informáciu o dopyte cenových ponúk na výrobu altánku v športovom areáli. Ďalej
informoval:
- na VŠC DHZ obce Vyšný Orlík došlo k zmene vo výbore. Predsedom sa stal namiesto
Jaroslava Bolišingu Ivan Kriško.

- o stretnutí s ministrom vnútra p. Kaliňákom zo dňa 26.02.2016 v Prešove ohľadom činnosti
a rozmiestnenia DHZ (poskytnutie dotácii na výstavbu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,
ako aj zvýšenie dotácii pre DHZO podľa zaradenia do jednotlivých kategórii )
- bola zaslaná žiadosť o dotáciu z MF SR na rekonštrukciu kuchyne
- bola udelená Pečať za Rozvoj obce za rok 2016 Národným informačným strediskom SR
- o prácach na projekte zatepľovania budovy OcÚ – vypracovanie energetického auditu
firmou CityEnergy s.r.o., Košice
- o možnosti poskytnutia dotácie do výšky 5000.- Eur od VÚC Prešov na šport a kultúru
- o potrebe zakúpenia pohárov na rybársku súťaž 2017
- o zakúpení cien do tomboly pri príležitosti osláv sv. Floriána – Výstup na horu Makovica
- o Dohode o ukončení výkonu prác OLH Ing. Marin Hanák zo dňa 31.3.2009 k 27.02.2017
a o novej Dohode o výkone činnosti OLH ako právnická osoba: DOMINUS SILVESTRIS,
s.r.o. prostredníctvom konateľa fyzickej osoby: Ing. Martina Hanáka s účinnosťou od
28.02.2017.
Poslanci OZ odporučili starostovi obce:
- podať žiadosť o poskytnutie dotácie od VÚC Prešov v sume 5000,. Eur - oblasť športu
- zabezpečiť pri príležitosti MDD ukážku policajného psovoda alebo ukážku hasičov
- dať vypracovať projektovú dokumentáciu na oddychovú zónu v obci (t.j. pri obecnom
úrade) ako aj projektovú dokumentáciu na prestavbu garáži a časti šatní TJ na hasičskú
zbrojnicu
- vstúpiť do jednania s majiteľom kamenárstva v Stropkove p. Fiľarským ohľadom priebežnej
výstavby hrobky na tunajšom miestnom cintoríne (na náklady zhotoviteľa hrobky)
- dať vypracovať Ing. Michalov Kostikovi znalecký posudok na účely prevodu
vlastníctva na pozemku parc. č. 64/3 o výmere 4049 m2, zastavané plochy a nádvoria,
LV č. 86, katastrálne územie Vyšný Orlík
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 157/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 9 programu - Rôzne
K bodu č. 10 - Diskusia
Mikula Jozef – mal dotaz, kedy budú orezané tuje a taktiež kedy sa počíta s presunom kríža
na cintoríne Starosta odpovedal, že tuje sa orežú svojpomocne v čase výkonu brigády na
cintoríne v mesiaci júl 2017. Kríž bude preložený po dohode termínu s pánom Fiľarským (júl
– august).
Miškovský Ján – navrhol, ak sa vstúpi do jednania s p. Fiľarským, tak bolo by dobre, aby p.
Fiľarský vybudoval jednu hrobku na obecnom cintoríne v predstihu na vlastné náklady.
Pokiaľ sa hrobka odpredá tak znova v tom je potrebné pokračovať.
RNDr. Lastivková Iveta – požiadala, aby bola vyzvaná rodina Nagajdova z dôvodu výkonu
orezu stromov vo svojej predzáhradke. Konáre zasahujú až na obecnú cestu.
Mgr. Džupin Ján – zhodnotil všetky doposiaľ vykonané akcie v roku 2017 /t.j. Nový rok,
Vyšnoorlícky ples, obecná zabíjačka a MDŽ).
Miškovský Ján – informoval poslancov, že sa bude robiť autobusová zástavka k rómskym
bytovkám.
Bolišinga Jaroslav – navrhol, aby boli zakúpené a nainštalované na WC elektrické sušiče.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 158/03/2017 zo dňa 16.03.2017
k bodu č. 12 programu – Diskusia.
K bodu č. 11 – Návrh na uznesenie
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.12 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 16. marca 2017
Zapísal: Ján Miškovský
Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Jozef Mikula

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

