OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 14.11.2017

POZ VÁN K A
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

29. novembra 2017 (streda) 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. 5/2017 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 2018 a nasledujúce roky
7. VZN č. 6/2017 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZO Vyšný Orlík a Štatút
Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Orlík
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

PREZENČNÁ

LISTI NA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
V y š n ý O r l í k, konaného dňa 29.11.2017 (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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 29.11.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom 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. 5/2017 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 2018 a nasledujúce roky
7. VZN č. 6/2017 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZO Vyšný Orlík a Štatút
Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Orlík
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 196/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 3
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 197/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:
Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 198/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anna Džupinová

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 199/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu starostu obce o kontrole plnenia jednotlivých uznesení obecného zastupiteľstva od
posledného zasadnutia.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 200/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 6 programu – VZN č. 5/2017 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 2018 a nasledujúce roky
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
VZN č. 5/2017 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 2018 a nasledujúce roky

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 201/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 7 programu – VZN č. 6/2017 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZO Vyšný
Orlík a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Orlík
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
a) VZN č. 6/2017 - Zriaďovacia listina DHZO Vyšný Orlík a Štatút Dobrovoľného hasičského
zboru obce Vyšný Orlík
b) Menovací dekrét veliteľa DHZO
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 202/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. programu – Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Informáciu o došlej pošte
b) Informáciu o neposkytnutí dotácie vo výške 1000.- Eur na zriadenie fitnescentra od
Prešovského samosprávneho kraja dôvodu neskorého vyúčtovania
c) Informáciu poslanca NR SR p. Martina Fecka o vyrozumení obyvateľov obce ohľadom
užívania nie vlastnej (cudzej) poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola vyčlenená cez
pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu
d) Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky a výročnej správy
k 31.12.2016 obce Vyšný Orlík
e) Informáciu o čerpaní rozpočtu obce k 30.10.2017
SCHVAĽUJE:
a) Odmeny poslancov OZ Vyšný Orlík za rok 2017 vo výške:
1/ Ján Miškovský
420.- Eur
2./ Ing. Anna Džupinová
120.- Eur
3./ RNDr. Iveta Lastivková
80.- Eur
4./ Jozef Mikula
100.- Eur
b) Mimoriadne odmeny pre poslancov OZ Vyšný Orlík vo výške:
1./ Ing. Anna Džupinová
150.- Eur
2./ Jozef Mikula
150.- Eur
3./ Ján Miškovský
380.- Eur
4./ RNDr. Iveta Lastivková
150.- Eur

c) Odmenu pre hlavného kontrolóra obce
1./ Ing. Andrej Miškiv-Pavlík
100.- Eur
d) Odmenu pre kronikárku obce
1./ Bc. Milana Gibová

67.- Eur

e) Odmeny pre pracovníkov ZŠ, MŠ a ŠJ
1./ Mgr. Jana Červeňaková
50.- Eur
2./ Bc. Milana Gibová
50.- Eur
3./ Mgr. Slavomír Hudák
50.- Eur
4./ Mgr. Mária Burcáková
50.- Eur
5./ Kvetoslava Kosťová
50.- Eur
6./ Monika Fedoreňková
50.- Eur
7./ Anna Vojtaničová
50.- Eur
8./ Mgr. Anna Čepigová
50.- Eur
f) Podanie žiadosti o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality (projekt vybudovania kamerového a bezpečnostného systému v obci
Vyšný Orlík)
g) Zmluvu o dielo č. BS/PK/2017016 uzatvorenú medzi obcou Vyšný Orlík a RIMI-Security
Bardejov s.r.o.
h) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie - CVČ Cirkevnej
základnej školy sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, 089 01 Svidník na kalendárny rok
2018, s tým, že žiadateľ vypracuje zmluvu
i) Zakúpenie vecného daru v sume 30.- Eur bezpríspevkovému darcovi krvi Jánovi Frankovi,
bytom Vyšný Orlík č. 60 z príležitosti udelenia Zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského
j) Finančné prostriedky v sume 70.- Eur na zakúpenie stropnej izolácie pre domček č. 18
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 203/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 12 programu – Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
a) Termín konania Zhromaždenia obyvateľov obce na 15.12.2017 o 17.00 hod.
b) Obecná zabíjačka
- termín konania zabíjačky 13.01.2018
- čiastku 700 € (nákup ošípanej + náklady na zabezpečenie pohostenia)
c) Vyšnoorlícky ples – X. ročník
- termín konania 03.02.2018 o 18.00 hod.
- čiastku 400 € na nákup cien do tomboly
d) Poplatok za využívanie kolkárskej dráhy v sume 5 eur /hodina pre všetkých záujemcov
mimo občanov obce Vyšný Orlík.

POVERUJE:
a) Starostu obce vstúpiť do jednania s pracovníkmi SAD Prešov ohľadom zastavovania
autobusového spoja pri bytovkách Vyšný Orlík. Jedna sa o spoj č. 701429 – 22 a 27, t.j. spoj
Bardejov – Svidník – Stropkov a späť.
b) Starostu obce vstúpiť do jednania s členmi výboru PZ KALINEC Vyšný Orlík ohľadom
sponzorovania formou dodávky diviny na obecné akcie.

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Overovatelia:
Ing. Anna DŽUPINOVÁ

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

Jozef MIKULA

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

Zápisnica
zo 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 29.11.2017 v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:

Ing. Anna Džupinová, Jozef Mikula, Ján Miškovský

Neprítomní:

RNDR. Iveta Lastivková - ospravedlnená
Jaroslav Bolišinga - ospravedlnený

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. 5/2017 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 2018 a nasledujúce roky
7. VZN č. 6/2017 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZO Vyšný Orlík a Štatút
Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Orlík
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ján
Džupin. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní traja 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. 196/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu mimoriadneho 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. 197/11/2017 zo dňa 29.11.2017
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: Ing. Anna Džupinová. Keďže
zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal o tomto návrhu
hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 198/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie

K bodu č. 5 – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Starosta obce informoval prítomných o plnení jednotlivých uznesení od posledného
zastupiteľstva. Časť uznesení je splnená a ostatné sa priebežne plnia
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 199/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

K bodu č. 6 – VZN č. 5/2017 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 2018 a nasledujúce roky
VZN č. 5/2017 bolo v zmysle zákona včas zverejnené ako na úradnej tabuli tak aj na web
stránke obce. V stanovenom termíne neboli k VZN podané žiadne pripomienky alebo návrhy
na zmenu. Jedna o VZN, ktoré je totožné s rokom 2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 200/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 6 programu – VZN č. 5/2017 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 2018 a nasledujúce roky

K bodu č. 7 – VZN č. 6/2017 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZO Vyšný Orlík
a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Orlík
VZN č. 6/2017 bolo v zmysle zákona včas zverejnené ako na úradnej tabuli obce.
V stanovenom termíne neboli k VZN podané žiadne pripomienky alebo návrhy na jeho

doplnenie alebo zmenu. Týmto VZN sa zriadil a prijal Štatút DHZO Vyšný Orlík. Za veliteľa
DHZO bol menovaný Ivan Kriško.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 201/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 7 programu – VZN č. 6/2017 ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZO Vyšný
Orlík a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Vyšný Orlík
K bodu č. 8 – Rôzne
Starosta obce podal poslancom OZ informácie:
- o došlej pošte
- o neposkytnutí dotácie na zariadenie fitnescentra z Prešovského samosprávneho kraja
- od poslanca NR SR p. Martina Fecka o vyrozumení obyvateľov obce ohľadom užívania
nie vlastnej (cudzej) poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola vyčlenená cez pozemkový úrad
resp. pozemkový odbor okresného úradu
- o správe nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky a výročnej správy
k 31.12.2016 obce Vyšný Orlík
- o čerpaní rozpočtu obce k 30.10.2017
Poslanci schválili odmeny takto:
a) Odmeny poslancov OZ Vyšný Orlík za rok 2017 vo výške:
1/ Ján Miškovský
420.- Eur
2./ Ing. Anna Džupinová
120.- Eur
3./ RNDr. Iveta Lastivková
80.- Eur
4./ Jozef Mikula
100.- Eur
b) Mimoriadne odmeny pre poslancov OZ Vyšný Orlík vo výške:
1./ Ing. Anna Džupinová
150.- Eur
2./ Jozef Mikula
150.- Eur
3./ Ján Miškovský
380.- Eur
4./ RNDr. Iveta Lastivková
150.- Eur
c) Odmenu pre hlavného kontrolóra obce
1./ Ing. Andrej Miškiv-Pavlík
100.- Eur
d) Odmenu pre kronikárku obce
1./ Bc. Milana Gibová

67.- Eur

e) Odmeny pre pracovníkov ZŠ, MŠ a ŠJ
1./ Mgr. Jana Červeňaková
50.- Eur
2./ Bc. Milana Gibová
50.- Eur
3./ Mgr. Slavomír Hudák
50.- Eur
4./ Mgr. Mária Burcáková
50.- Eur
5./ Kvetoslava Kosťová
50.- Eur
6./ Monika Fedoreňková
50.- Eur
7./ Anna Vojtaničová
50.- Eur
8./ Mgr. Anna Čepigová
50.- Eur

Poslanci na svojom rokovaní ďalej schválili:
- žiadosť o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality (projekt vybudovania kamerového a bezpečnostného systému
v obci Vyšný Orlík)
- zmluvu o dielo č. BS/PK/2017016 uzatvorenú medzi obcou Vyšný Orlík a RIMISecurity Bardejov s.r.o.
- žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie – CVČ Cirkevnej
základnej školy sv. Juraja Svidník na kalendárny rok 2018 s tým, že žiadateľ vypracuje
zmluvu
- zakúpenie vecného daru v sume 30 Eur bezpríspevkovému darcovi krvi Jánovi
Frankovi, bytom Vyšný Orlík č. 60 z príležitosti udelenia Zlatej plakety prof. MUDr.
Jána Janského
- finančné prostriedky v sume 70.- Eur na zakúpenie stropnej izolácie pre domček č. 18
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 202/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 8 programu – Rôzne

K bodu č. 9 – Diskusia
Mgr. Džupin Ján – poslancom OZ navrhol, aby zhromaždenie obyvateľov obce sa konalo po
ukončení programu Mikulášsky večer. Poslanci s týmto návrhom jednoznačne súhlasili.
Miškovský Ján – odporučil starostovi vstúpiť do jednania s členmi výboru PZ KALINEC
Vyšný Orlík ohľadom sponzorovania obecných akcii formou dodávky mäsa – diviny. Ďalej
informoval poslancov OZ, že vyhľadal všetky spoje, ktoré premávajú cez našu obec a zastavujú
na zastávke pri bytovkách. Požiadal starostu, aby vstúpil do jednania s pracovníkmi SAD
Prešov ohľadom zastavovania pri bytovkách spoja č. 701429 – 22 a 27, t.j. spoj Bardejov –
Svidník – Stropkov a späť.
Poslanci po vzájomnej diskusii ďalej schválili:
- termín konania obecnej zabíjačky 13.01.2018 a vyčlenili čiastku 700 € (nákup ošípanej +
náklady na zabezpečenie pohostenia)
- termín konania Vyšnoorlíckeho plesu na deň 03.02.2018 o 18.00 hod. a vyčlenili čiastku 400
€ na nákup cien do tomboly
Mikula Jozef – navrhol, že nakoľko je spojazdnená kolkáreň, bolo by dobre, aby za jej
využívanie sa vyberal poplatok. Po vzájomnej dohode sa zhodli, že za užívanie budú platiť iba
cudzí občania a to čiastku 5.- Eur hodina. Naši občania budú využívať kolkáreň zdarma.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 203/11/2017 zo dňa 29.11.2017
k bodu č. 9 programu – Diskusia.
K bodu č. 10 - Návrh na uznesenie
Pani Ing. Anna Džupinová 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.11 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 29. novembra 2017
Zapísal: Miškovský Ján
Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Jozef Mikula

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

