
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 01.12.2017 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A  
 

 

    Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Orlík v zmysle § 11  b) 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   

 

 

 

15. decembra  2017 (piatok) o 17.00 hodine 

 

 

do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku. 

 

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

2.  Oboznámenie občanov so stavom obce 

3.  Plnenie jednotlivých úloh  

4.  Úlohy na nastavajúce obdobie 

5.  Diskusia 

6.  Záver 

 

 

 

 

 

        Mgr. Ján Džupin 

      starosta obce   
 
 



Z á p i s n i c a 

zo Zhromaždenia obyvateľov obce Vyšný Orlík konaného dňa 15.12.2017 o 17.00 hod. v sále 

OcÚ vo Vyšnom Orlíku. 

__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 49 obyvateľov (viď príloha č.1) 

 

Program zhromaždenia:  

  

1.  Otvorenie 

2.  Oboznámenie občanov so stavom obce 

3.  Plnenie jednotlivých úloh  

4.  Úlohy na nastavajúce obdobie 

5.  Diskusia 

6.  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 – Oboznámenie občanov so stavom obce  

Počet obyvateľov, prisťahovaní a odsťahovaní, štruktúra seniorov, počet úmrtí a narodených 

detí: 

    V obci k trvalému pobytu k dnešnému dňu je prihlásených 378 obyvateľov, z toho 199 

mužov a 179 žien. V roku 2016 bolo evidovaných 373 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu 

roku je to nárast o 5 obyvateľov.  

 

   Do obce v období roka 2017 sa prisťahovalo 9 občanov a to: Benjamin Fečko, Daniel, 

Fečko, Samuel Fečko, Jarmila Fečková, Katarína Fečková, Veronika Fečková, David Fedak, 

Patrik Janovič a  Lenka Mrekajová  

   Z obce sa odsťahovali 5 občania a to: MUDr. Radka Cahajlová,  Tomaš Derco, Ján Molnár, 

Viera Molnárová a  Simona Petriková.  

 

   Momentálne v obci žije 70 seniorov (muži-29, ženy-41). V roku 2016 v obci žilo 75 

seniorov (muži-33, ženy-42). V porovnaní s predchádzajúcim rokom je zaznamenaný pokles o 

5 seniorov. V roku 2017 zomreli 9 obyvatelia a to: Mikuláš Ferkanin, Michal Karaman, 

Michal Čabara, Helena Čabarová, Peter Skirkanič, Helena Široká, Michal Nagajda a Paraska 

Koščová. Prítomní si nebohých uctili minutou ticha. 

 

   V roku 2017 žilo v obci  54 deti (do 15 rokov). 

V tomto  roku sa v obci narodili 4 deti a to: Justín Sivák, Tomáš Hnat, Kristián Sivák a 

Samuel Grundza. 

 

Dňa 15.7.2017 do MŠ na  pôst riaditeľky nastúpila Mgr. Mária Burcáková.  

V MŠ je evidovaných 16 deti a ZŠ navštevuje 12 žiakov. 

 

K 31.10.2017 na vlastnú žiadosť ukončila pracovný pomer p. Anna Štefanišinová.  

 



Stav finančných prostriedkov v obci: 

 

     K dnešnému dňu na účtoch vo VÚB 33 707,16 Eur, v Príma banke 1 044,49 Eur .  

Z toho na jednotlivých podúčtoch je stav nasledovný: OcÚ- 2 048,59 Eur, ZŠ – 2 858,31 Eur, 

ŠJ – 57,68 Eur, SF – 1395,06 Eur, Depozit – 22 085,73 Eur, RF – 5 319,47 Eur.  

Spolu: 39 026,63 Eur. 

V pokladní 518,08 Eur. Spolu to činí: 39 544,71 Eur. 

 

Záverečný účet obce roku 2016: 

    Obce v roku 2016 hospodárila s prebytkom 4 756,18 Eur. 

 

Rozpočet obce na rok 2017: 

    Príjmy 41- 194 973,09 Eur a 111- 42 081,17 Eur  čo spolu predstavuje 237 054,26  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. 

 

OZ v roku 2017 zasadalo 6x. 

 

 

K bodu č. 3 – Plnenie jednotlivých úloh  

- Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v decembri 2016 bol na rok 2017 spracovaný a 

schválený v príjmovej a výdajovej častí vyrovnaný rozpočet obce. 

- Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN: 

VZN č.1 - Zápis detí do ZŠ Vyšný Orlík 

VZN č.2 - O zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 

VZN č.3 - O umiestňovaní volebných plagátov 

VZN č.4 - O zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

VZN č.5 - Daň 2018 

VZN č.6 - Zriaďovacia listina DHZO a Štatút DHZO Vyšný Orlík 

 

- Administratívne práce: 

  Vybavených 240 písomností + dožiadania, štatistiky, hlásenia ap. 

 

- Prejednávanie priestupkov na komisii pre ochranu VP. 

 

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 mačanka a občerstvenie. Občania tak spoločne privítali Nový rok 

2017. Súčasťou tohto stretnutia bol ohňostroj. 

- Dňa 14.1.2017 bola zorganizovaný druhy ročník obecnej zabíjačky. Obyvatelia obce a 

pozvaní hostia si tak mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách. 

- V sobotu 4.2.2017 sa konal v poradí už deviaty ročník Vyšnoorlíckeho  plesu.  



- Dňa 5.3.2017 sa uskutočnila oslava Medzinárodného dňa žien. Spolu s obecným zastupiteľ-

stvom, tak ako minulý rok, sme pripravili posedenie so ženami. Pri tejto príležitosti bolo vy-

stúpenie 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 7.5.2017 sme spolu za účasti poslancov a občanov obce  zúčastnili 24.ročníka výstupu 

na horu Makovicu k soche sv. Floriána.  

- Obec bola spoluorganizátorom XIX. ročníka „Rybárskej súťaže“ o PUTOVNÝ  POHÁR  

starostu obce Vyšný Orlík, členov MO SRZ Svidník a členov partnerskej rybárskej 

organizácie  z Poľska, ktorá sa konala máji na VN Vyšný Orlík. Do súťaže  boli poskytnuté 

vecné ceny-poháre. 

- V rámci MDD obec zabezpečila sladkosti pre deti MŠ a žiakov ZŠ.  

- Dňa 5.8.2017 sa uskutočnil v poradí  už XVII. 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. Poďakovanie patri 

Mariánovi Štefanišinovi, že aj napriek ignorovaniu domácich volejbalistov dokázal postaviť 

družstvo domácich, hoci aj z okolitých obci. 

-  Aj tohto roku bol dňa 22.7.2017 pre občanov obce, zorganizovaný bezplatný jednodňový 

výlet na termálne kúpalisko v Szaroszpátaku. 

- Po prvýkrát v histórii bola vyhlásená súťaž o Najkrajšiu záhradku v obci. Do súťaže sa 

prihlásilo 12 domácnosti. V tejto súťaži chce obec pokračovať. 

- V nedeľu 29.10.2017 sa uskutočnilo slávnostné posedenie seniorov pri príležitosti Mesiaca 

úcty k starším. Bolo podané pohostenie s občerstvením. O spríjemnenie nedeľňajšieho 

popoludnia sa pričinila aj kapela Janka Božika z Kurimky.  

 

 

- 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 aj kosenie obecného cintorína, futbalového ihriska a športového 

areálu. Pokosená tráva sa vyvážala na určené miesto. Bolo spálených 534,43 l benzínu v 

celkovom náklade 684,97 Eur. 

- Zabezpečovala sa úprava okolia obce 

- Na obecnom cintoríne bol vykonaný orez tuji. 

- Z budovy bývalého zdravotného strediska z pivničných priestorov bol odstránený starý kotol 

s príslušenstvom.  

- V športovom areáli bol postavený altánok.   

- V lete obec z vlastných zdrojov zabezpečila výmenu okien a dodanie žalúzii na starom 

MNV. 

- V čase letných prázdnin bolo v areáli školy urobené nové pieskovisko.  

- V MŠ sa vykonala rekonštrukcia: V pivničných priestoroch sa urobila kancelária pre 

riaditeľku, učiteľku MŠ a vedúcu ŠJ. Vybúraním priečky medzi herňou a spálňou sa zväčšil 

priestor pre deti. Bolo dodané nové linoleum a vykonala sa celková maľba. 

- Pre zabránenie vylievajúcej sa vody z potoka, bola vybagrovaná priekopa pri futbalovom 

ihrisku. 

- Bola vykonaná II. etapa úpravy hrobov na vojenskom cintoríne z I. sv. vojny. Úpravu 

zabezpečila firma p. Leníka  z  Humenného. 

-  Pri dome p. Jozefa Barillu a gréckokatolíckej fare boli osadené nove svietidla verejného 

osvetlenia. 

- V priestoroch autobusových zástaviek boli osadené autobusové čakárne. 



- Pri minerálnom pramení "vajcovka" bol osadený nový altánok, na ktorom sa aj sponzorsky 

podieľal pán Ján Hirčko. 

- Oprava zábradlia na moste cez rieku Ondava. 

- Bolo dokončené vyrezanie stĺpov starého vedenia rozhlasu. 

- Osadili sa závory nad ihriskom a pred vstupom na hnojisko. 

- V pivničných priestoroch KSB bolo zriadené fitnescentrum. 

- Sfunkčnila sa kolkáreň. 

- Pre ženy boli poskytnuté priestory na cvičenie. 

- Zahájila sa výmena pozemkov medzi obcou a SSC Košice. 

- Bolo vykonané zameranie priekopy pri ceste od mosta k Ferkaninovi. 

- Bolo zabezpečené čiastočne prečistenie koryta potoka Riečka. 

 

Boli spracované projekty: 

- Kamerový systém obce (66 000 Eur) 

- Zníženie energetickej náročností KSB (486 000 Eur) 

- Hasičská zbrojnica (95 000 Eur) 

- Úprava cesty pri rómskych bytovkách 

Pracuje sa na projekte - Komunitné centrum 

 

Boli spracované: 

PHSR obce do roku 2020 

Komunitný plán obce 

 

 

Zamestnanosť občanov:  

- V rámci projektu podpora zamestnávania § 54 – boli zamestnaní 4 nezamestnaní. 

- V rámci pomoci v hmotnej núdzi boli zamestnaní 8 nezamestnaní.  

Jedna sa o všetkých obyvateľov obce. 

 

 

K bodu č. 4 – Úlohy na nastavajúce obdobie 

Úlohy: 

- Zabezpečenie schodnosti obecných chodníkov a obecných ciest. 

- Kosenie obecných pozemkov, priľahlých pozemkov pri obecných cestách, kosenie obecného 

cintorína, futbalového ihriska a športového areálu.  

- Brigáda na obecnom cintoríne 

- Premiestnenie kríža na cintoríne (p. Fiľarský). 

- Vypracovať projektovú dokumentáciu a práce na vybudovaní chodníka medzi Mikulovcami. 

- Riešenie opravy cesty do Riečky od Široký Milan – Varga Marián. 

- Úprava zelene pri autobusovej zastávke v centre obce. 

- Oprava bývalej budovy MNV - fasáda. 

- 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. 

- Vytvorenie legálnej skládky pre biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad. 

- Reagovanie na jednotlivé výzvy – predkladanie projektov. 

- Posviacka vojenského cintorína z I. sv. vojny. 

- Osadenie erbov obce.  

 

 



Akcie: 

- Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj teraz obec organizuje ukončenie roka 2017- 

Silvester a privítanie Nového roka 2018. 

- Na deň 13.1.2018 je plánovaná obecná zabíjačka. 

- Dňa 3.2.2018 sa uskutoční v poradí desiaty ročník Vyšnoorlíckeho  plesu. 

- V rámci MDŽ posedenie so ženami.  

- Účasť na 25.ročníku výstupu na horu Makovicu k soche sv. Floriána.  

- XX. ročník „Rybárskej súťaže“ o PUTOVNÝ  POHÁR  starostu obce Vyšný Orlík 

- MDD.  

- V čase letných prázdnin zorganizovanie zájazdu na termálne kúpalisko do MR. 

- XVIII. ročník  volejbalového turnaja  o Putovný pohár starostu obce Vyšný Orlík.  

- Oslavy 70. výročia založenia TJ 

- Oslavy 90. výročia založenia DHZ  

- Október- mesiac úcty k starším 

 

    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. Mysli si, že za tie tri roky jeho pôsobenia vo funkcii 

starostu je na obci čosi vidieť. 

 

K bodu č. 5 – Diskusia 

     Starosta Mgr. Ján Džupin- Hneď na to vystúpil aj v diskusii a podrobne rozobral 

problémy obce: 

- Evidencia psov v obci. Obec zakúpila evidenčné známky pre psov. Tie sú priebežne  

majiteľom bezplatne odovzdávané.  

- 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 oznámení na životné prostredie. 

- Nelegálny vývoz žúmp. Prísny zákaz. Tie zabezpečuje iba VVS Svidník. Všetci majitelia si 

vyvoz budú zabezpečovať- nahlasovať sami, okrem združených vyvozov. 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. 

- 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 t.j. pri nadobudnutí resp. predaji nehnuteľností. 

- Sceľovanie pozemkov. Podal informáciu a požiadal o názor. K tomuto sa nikto nevyjadril. 

- Podal informáciu o súdnom spore obec- p. Gibová. 

- Na základe žiadostí boli odpredané pozemky vo vlastníctve obce, ktoré dlhodobo užívali 

vlastníci pri svojich priľahlých pozemkoch. 

- Rozobral problém ohľadom oplotenia kríža na vyšnom konci. Obec je ochotná pomôcť, nie 

však urobiť oplotenie. Je to vecou veriacich v obci. 

- Informoval o nových držiteľoch plakety prof. Janského. Zlatu plaketu získal p. Ján Franko a 

striebornú plaketu získal Ing. Marian Štefanišin. Obec im zakúpila vecný dar.  

- Vyjadril sa aj o probléme kopania hrobov. 

 



Ján Miškovský: 

 - Informoval prítomných o zaslaní žiadostí ohľadom zastavovania autobusových spojov na 

vyšnom konci - pri rómskych bytovkách. 

 

 

K bodu č.6 – Záver 

    Starosta obce s blížiacimi sa sviatkami zaželal všetkým príjemné prežitie Vianočných 

sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Zároveň všetkých srdečne 

pozval 31. decembra osláviť príchod nového roka 2018.  

    Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení. Bolo  

podane občerstvenie. 

 

 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 15. decembra 2017 

 

 

 

 

Zapísal: Miškovský Ján              

 

 

                                                                                           Mgr. Ján Džupin 

                                                                                             starosta obce  

 


