
O B E C   V Y Š N Ý   O R L Í K  

Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14 

  

                         Vo Vyšnom Orlíku, dňa 18.12.2017 

 

 

 

 

P O Z V Á N 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. decembra 2017 (piatok) o 17.30 hodine 

 

 
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku. 

 

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.   Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 

7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

8.   Správa hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 2/2017 

9.   Úprava rozpočtu č. 2/2017 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení úloh za II. polrok 2017   

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie    

14. Záver 

 

 

 

 
 

 

 

        Mgr. Ján Džupin 

      starosta obce   

 



U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku, 

konaného dňa 29.12.2017 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo tento 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.   Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018   

7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

8.   Správa hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 2/2017 

9.   Úprava rozpočtu č. 2/2017 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení úloh za II. polrok 2017   

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie    

14. Záver 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 204/12/2017 zo dňa 29.12.2017  
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

KONŠTATUJE:  
Počet prítomných: 4  

 

 

SCHVAĽUJE:  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík 

 

 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 205/12/2017 zo dňa 29.12.2017 
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

URČUJE:  
Zapisovateľa: Ján Miškovský 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková  

 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

      

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 206/12/2017 zo dňa 29.12.2017 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

VOLÍ:  

Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Mikula 

 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 207/12/2017 zo dňa 29.12.2017 
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. 208/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 6 programu – Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  
1. Správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 209/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 7 programu – Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

A. SCHVAĽUJE:  

1. Rozpočet obce Vyšný Orlík na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. 

 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 210/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 8 programu - Správa hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 2/2017  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Správu hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 2/2017  

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 211/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 9 programu – Úprava rozpočtu č. 2/2017   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE: 

a) Úpravu rozpočtu obce č. 2/2017  

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 212/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 10 programu – Správa hlavného kontrolóra obce o plnení úloh za II. polrok 2017     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  
1. Správu hlavného kontrolóra obce o plnení úloh za II. polrok 2017     

 

 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 213/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 11 programu – Rôzne     

 

BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu o došlej pošte 

b) Informáciu ŠJ o predloženej požiadavke na nákup vybavenia školskej kuchyne 

c) Informáciu o ukončení rekonštrukcie kolkárskej dráhy s vystavenou revíznou správou 

d) Úlohy CO na rok 2018 

e) Informáciu o podpísaní zmluvy na kamerový systém v sume 5000 Eur 

f) Informáciu o priebehu ťažby a predaji drevnej hmoty 

g) Informáciu o zmene sadzobníka poplatkov za správne služby – zvýšenie poplatkov 

h) Informáciu o zrušení možnosti posypu miestnych komunikácii Správou a údržbou ciest PSK, 

prevádzka Svidník   

 

SCHVAĽUJE: 

a) Odpis nedobytnej pohľadávky v sume 229,01 Eur po nebohom Vladimírovi Grundzovi za 

roky 2002 - 2012 

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 214/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 12 programu – Diskusia     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

SCHVAĽUJE: 

a) Zakúpenie  vecného  daru v sume 30.- Eur  bezpríspevkovému darcovi krvi  Ing. Mariánovi 

Štefanišinovi, bytom Vyšný Orlík č. 129  z  príležitosti  udelenia Striebornej plakety  prof. 

MUDr. Jana Janského 

 

POVERUJE: 

a) Starostu   obce  zabezpečiť v zimnom období stále otvorenie brány na miestny cintorín.  

 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Mgr. Ján Džupin, starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

 Ing. Anna Džupinová                 ........................................ 

RNDr. Iveta Lastivková              .........................................     

     Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                             starosta obce 



Z á p i s n i c a 

zo 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 29.12.2017 v 

zasadačke obecného úradu. 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:      Mgr. Ján Džupin 

 

Poslanci OZ:           Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Jozef Mikula, Ján Miškovský  

 

Neprítomní:        Jaroslav Bolišinga - ospravedlnený  

 

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.   Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018   

7.   Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

8.   Správa hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 2/2017 

9.   Úprava rozpočtu č. 2/2017 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o plnení úloh za II. polrok 2017   

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 hlavného kontrolóra obce. 

Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria 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. 204/12/2017 zo dňa 29.12.2017                               
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, RNDr. Iveta Lastivková 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 205/12/2017 zo dňa 29.12.2017  
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: Mikula Jozef.  Keďže zo strany 

prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 206/12/2017 zo dňa 29.12.2017  
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. 207/12/2017 zo dňa 29.12.2017 
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
 
 

K bodu č. 6 –  Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

     Hlavný kontrolór obce Ing. Miškiv-Pavlík Andrej informoval poslancov, že navrhovaný 

rozpočet obce na rok 2018 je vyrovnaný. Odporúča poslancom obecného zastupiteľstva ho 

schváliť bezo zmien (viď. príloha č. 1)    

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 208/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 6 programu – Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

 

K bodu č. 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

 

     Súčasne s pozvánkou na zasadnutie OZ bol doručený aj návrh rozpočtu, takže poslanci mali 

dostatok času na jeho preštudovanie. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 predniesol starosta obce. 

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne výhrady a rozpočet na rok 2018 jednohlasne 

schválili ( viď. príloha č. 2)       

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 209/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 7 programu – Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020  

 

                                                                                                                                  

K bodu č. 8 – Správa hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 2/2017 

 

     Hlavý kontrolór obce predniesol správu k úprave rozpočtu č. 2/2017 (viď. príloha č. 3) 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 210/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 8  programu – Správa hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu č. 2/2017   

 



K bodu č. 9 – Úprava rozpočtu č. 2/2017 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva podrobne rozobrali jednotlivé kapitoly a podkapitoly 

účtov 41 a 111 v príjmovej a výdajovej častí. Úpravou rozpočtu je navrhované zvýšenie 

vlastných príjmov obce (41) o 4 641,52 Eur. Jedna sa o navýšenie príjmov obce z podielových 

daní v samospráve o 2 477 Eur, vrátky 1 714 Eur a za služby 6 350 Eur.  Je taktiež zníženie 

vlastných príjmov o 1 500 Eur – daň z automatov a zníženie – prevody prostriedkov 

z rezervného fondu o 4 627 Eur. 

     Štátne zdroje (111) je navýšená o 12 561,51 Eur.  Jedna sa o navýšenie zdrojov na úhradu 

nákladov na školstvo o 6 953,00 Eur, kapitálový transfer na kamerový systém 5 000 Eur 

a transfer na náklady volieb VÚC 752,17 Eur.      

     Výdavková časť je navýšená z vlastných zdrojov (41) o 4 641,52 Eur. Hlavne sa jedna 

o zvýšenie nákladov na školský klub o 2027,50 Eur, MŠ o 324 Eur, šport a telovýchova i 3 652 

Eur (rekonštrukcia kolkárne). Zníženie rozpočtu výdajovej časti obce je o 1 471 Eur a to na 

odpadové hospodárstvo a 584 Eur na údržbu miestnych komunikácii. 

     Výdaje zo štátnych zdrojov (111) navýšené na 12, 556 Eur. Z toho výdaje na školstvo 7 799 

Eur. (viď. príloha č. 4).   

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 211/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 9 programu – Úprava rozpočtu č. 2/2017 

 

 

K bodu č. 10 - Správa hlavného kontrolóra obce o plnení úloh za II. polrok 2017   

 

    Hlavný kontrolór obce predniesol správu o plnení úloh za II. polrok 2017. Konštatoval, že 

úlohy, ktoré mal naplánované boli splnené. Kontroly boli vykonávané priebežne a v súlade 

s právnymi predpismi. Počas kontrol neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 212/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 10 programu – Správa hlavného kontrolóra obce o plnení úloh za II. polrok 2017   

   

K bodu č.11 – Rôzne 

 

Starosta obce podal poslancom OZ informácie: 

-  o došlej pošte  

-  informáciu ŠJ o predloženej požiadavke na nákup vybavenia školskej kuchyne 

-  informáciu o ukončení rekonštrukcie kolkárskej dráhy s vystavenou revíznou správou 

-  úlohy CO na rok 2018 

-  informáciu o podpísaní zmluvy na kamerový systém v sume 5000 Eur 

-  informáciu o priebehu ťažby a predaji drevnej hmoty 

-  informáciu o zmene sadzobníka poplatkov za správne služby – zvýšenie poplatkov 

-  informáciu o zrušení možnosti posypu miestnych komunikácii Správou a údržbou ciest PSK,  

   prevádzka Svidník 

 Poslanci na svojom rokovaní ďalej schválili:  

- odpis nedobytnej pohľadávky v sume 229,01 Eur po nebohom Vladimírovi Grundzovi. 

Jedna sa o poplatky za vývoz komunálneho odpadu za roky 2002 – 2012. 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 213/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 11 programu – Rôzne.    



K bodu č.12 – Diskusia 

 

RNDr. Lastivková Iveta – na požiadanie gréckokatolíckych veriacich žiadala, aby v zimnom 

období sa brána na miestny cintorín neuzamykala a ostala stále otvorená.  

Miškovský Ján – odporučil, aby Ing. Mariánovi Štefanišinovi bol zakúpený vecný dar pri 

príležitosti udelenia striebornej Janského plakety za darcovstvo krvi.   

     Konštatoval, že na Silvestra 2017 doobeda bude variť mačanku. Vyzval poslancov, aby 

dodržali dohodnutý čas stretnutia na OcÚ z dôvodu prípravy na oslavy Silvestra, ktorý začne 

o 22.00 hodine.   

Mgr. Džupin Ján  – informoval prítomných, že všetky vyradené veci za uplynulé obdobie boli 

vyradené zo inventúrneho súpisu zásob.  

     Prítomných informoval, že bola ukončená ťažba drevnej hmoty v celkovom množstve 

224,66 m3. Náklady na ťažbu, približovanie a výrobu metrovice predstavovali celkovú sumu 

3669,90 Eur. Taktiež bola predaná drevná hmota v celkovej sume 6299 Eur. Je potrebné ešte 

doplatiť 1450 Eur p. Jurajom Homoľom. Celkový zisk predstavuje 3999,10 Eur. 

   

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 214/12/2017 zo dňa 29.12.2017 

k bodu č. 12 programu – Diskusia.   

 

 

K bodu č. 13 - Návrh na uznesenie 

 

    Pan 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 za účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Poďakoval im aj za spoluprácu počas celého roka 2017. Do Nového roku im 

poprial všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci a rodinnom živote. Potom 

zasadnutie ukončil. 

 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 29. decembra 2017 

 

 

Zapísal: Miškovský Ján 

 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Anna Džupinová               ........................................ 

RNDr. Iveta Lastivková           .........................................   

 

           Mgr. Ján Džupin 

                                                                                                                   starosta obce 
 


