
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 07.03.2019

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   za-
sadnutie  Obecného zastupiteľstva na deň  

15. marca 2019 (piatok) o 17.00 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 členov návrhovej komisie
5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
6.   VZN č. 1/2019 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
      dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
7.   Smernica č. 1/2019 - o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania 
      podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
8.   Rôzne

- došla pošta
- prípravy na rekonštrukciu KSB
- pasportizácia hrobových miest
- úlohy na ďalšie obdobie

9.   Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver

       Mgr. Ján Džupin
     starosta obce 



P R E Z E N Č N Á    L I S T I N A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý    O r l í k , 
konaného dňa 15.03.2019 (piatok) o 17.00 hod.

 v zasadačke obecného úradu
__________________________________________________________

1. Mgr. Ján DŽUPIN ......................................

2. Ing. Anna DŽUPINOVÁ ......................................

3. RNDr. Iveta LASTIVKOVÁ ......................................

4. Ing. Erik LEHOTSKÝ                                         ......................................
              
5. Ján MIŠKOVSKÝ ......................................

6. Ing. Marián ŠTEFANIŠIN ......................................

7. Ing. Andrej Miškiv-Pavlík                                            .......................................
              kontrolór

Hostia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ján MIŠKOVSKÝ, zapisovateľ                 .....................................



U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,

konaného dňa 15.03.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu rokovania OZ
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba členov návrhovej komisie
5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
6.   VZN č. 1/2019 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
      dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
7.   Smernica č. 1/2019 - o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania 
      podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
8.   Rôzne

- došla pošta
- prípravy na rekonštrukciu KSB
- pasportizácia hrobových miest
- úlohy na ďalšie obdobie

9.   Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 31/03/2019 zo dňa 15.03.2019 
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

KONŠTATUJE: 
Počet prítomných: 5 

SCHVAĽUJE: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík

Za: 5 – Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 32/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

URČUJE: 
Zapisovateľa: Ján Miškovský

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

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 33/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erik Lehotský a Ing. Marián Štefanišin

Za: 5- Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 34/03/2019 zo dňa 15.03.2019
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 obecného zastupiteľstva. 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce
     

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 35/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 6  programu – VZN č. 1/2019 - 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.  1/2019  -  o určení  miesta  a času  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
Za: 5- Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 36/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 7 programu – Smernica č. 1/2019 - o vnútornom systéme podávania, preverovania
a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
Smernica č. 1/2019 -  o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Za: 5- Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 37/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 8 programu – Rôzne.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE
1. Odpis nedobytnej pohľadávky od firmy Ján Braso DESA Medzilaborce  v sume 200 €, na 
    základe Uznesenia Okresného súdu v Humennom zo dňa 6.3.2019. 
2. Doplnenie členov finančnej komisie: Ing. Ivan Hnat, Ing. Milan Jackanin
3. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie  - CVČ Cirkevnej 
    základnej školy sv. Juraja vo Svidníku pre troch žiakov s trvalým pobytom v našej obci.
4. Vyčlenenie finančných prostriedkov na nákup traktorovej kosačky.
5. Vyčlenenie finančných prostriedkov na rybársku súťaž
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov na MDD

Za: 5 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský,
Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

BERIE NA VEDOMIE
1.   Informáciu o došlej pošte
2.   Informáciu o podpísaní dodatku č.1 k Zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I582 



      o poskytnutí NFP, ktorého poskytovateľom je MŽP  SR 
3.   Informáciu o vyhlásení konkurzu na Ján Braso DESA Medzilaborce – pohľadávka 200 €, 
      ktorá je nedobytná
4.   Podanie trestného oznámenie na OO PZ Svidník k nelegálnému výrubu drevnej hmoty
      v obecnom lese  
5.   Informáciu o podaní majetkových príznaní riaditeľky MŠ a ZŠ
6.   Informáciu o vydaní kolaudačných rozhodnutí na: Altánok, Rekonštrukcia garáži na 
      Hasičskú zbrojnicu, Rekonštrukcia fasády šatne TJ 
7.   Informáciu o územnom rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby trasa Stropkov – Svidník 
      – Bardejov pre Orange Slovensko, a.s. Bratislava 
8.   Informáciu o podaní projektu „Prevencia kriminality 2019 – kamerový systém“
9.   Informáciu o podaní žiadosti na MF SR - poskytnutie dotácie na „Rekonštrukcia 
      a modernizácia verejného osvetlenia“
10. Informáciu o výsledku kontroly v MŠ Štátnou školskou inšpekciou Prešov
11. Informáciu o podaní žiadosti o dotáciu VÚC Prešov – vybavenie sály KSB
12. Informáciu o priebehu príprav na rekonštrukciu KSB
13. Informáciu o vykonaní pasportizácie hrobových miest na miestnom cintoríne
14. Informáciu o spracovaní DZN a poplatkov za komunálny odpad

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 38/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 15 programu - Diskusia

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

POVERUJE:
1. Starostu obce, Ing. Erika Lehotského a Ing. Mariána Štefanišina vstúpiť do rokovania s p.
Kočanom ohľadom nájmu za  využívanie  obecných budov pri  šírení  internetových služieb
v obci.  
2. Starostu obce zabezpečiť v spolupráci s p. Fiľarským presun kríža na miestnom cintoríne
a vykopanie rezervných hrobiek   

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Overovatelia: 

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

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

Uznesenie podpísané dňa 19.03.2019



Mgr. Ján Džupin
                                                                                                             starosta obce

Z á p i s n i c a
z  4  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Vyšný  Orlík,  konaného  dňa  15.03.2019  v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:         Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský, 
                              Ján Miškovský, Marián Štefanišin
                               
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 členov návrhovej komisie
5.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
6.   VZN č. 1/2019 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
      dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
7.   Smernica č. 1/2019 - o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania 
      podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
8.   Rôzne

- došla pošta
- prípravy na rekonštrukciu KSB
- pasportizácia hrobových miest
- úlohy na ďalšie obdobie

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  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. 31/03/2019 zo dňa 15.03.2019 



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, RNDr. Iveta Lastivková

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 32/03/2019 zo dňa 15.03.2019 
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. Erik Lehotský a Ing.
Marián  Štefanišin.  Keďže  zo  strany  prítomných  neboli  vznesené  žiadne  návrhy  ani
pripomienky dal o tomto návrhu hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 33/03/2019 zo dňa 15.03.2019 
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. 34/03/2019 zo dňa 15.03.2019 
k bodu č. 5 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

K     bodu č. 6 -    VZN č. 1/2019 - 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. 1/2019 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 2.apríla
2019 v čase od 10:00 do 16:00 hodiny v priestoroch ZŠ Vyšný Orlík.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 35/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 6  programu – VZN č. 1/2019 - 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   –  Smernica  č.  1/2019  -    o     vnútornom  systéme  podávania,  preverovania  
a     evidovania podnetov súvisiacich s     oznamovaním protispoločenskej činnosti  

     Starosta obce prečítal Smernicu č. 1/2019  o vnútornom systéme podávania, preverovania
a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorú poslanci
následne aj schválili.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 36/03/2019 zo dňa 15.03.2019



k bodu č. 7 programu – Smernica č. 1/2019 - o vnútornom systéme podávania, preverovania
a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
K     bodu č. 8   – Rôzne  
   
 Starosta obce informoval poslancov OZ:
-  o došlej pošte od posledného zasadnutia OZ
-  o podpísaní  dodatku  č.1  k Zmluve  č.  KŽP-PO4-SC431-2017-19/I582  o poskytnutí  NFP,
ktorého poskytovateľom je MŽP  SR
-  o vyhlásení  konkurzu  na  Ján  Braso  DESA Medzilaborce  –  pohľadávka  200  €,  ktorá  je
nedobytná
-  o  podaní  trestného oznámenie na OO PZ Svidník k nelegálnému výrubu drevnej  hmoty
v obecnom lese – Samko Martin  
- o podaní majetkových príznaní riaditeľky MŠ a ZŠ
- o vydaní kolaudačných rozhodnutí na: Altánok, Rekonštrukcia garáži na Hasičskú zbrojnicu,
Rekonštrukcia fasády šatne TJ 
- o územnom rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby trasa Stropkov – Svidník – Bardejov pre
Orange Slovensko, a.s. Bratislava 
- o podaní projektu „Prevencia kriminality 2019 – kamerový systém“
-  o podaní  žiadosti  na  MF  SR  -  poskytnutie  dotácie  na  „Rekonštrukcia  a modernizácia
verejného osvetlenia“
- o výsledku kontroly v MŠ Štátnou školskou inšpekciou Prešov
- o podaní žiadosti o dotáciu VÚC Prešov – vybavenie sály KSB
- o priebehu príprav na rekonštrukciu KSB
- o vykonaní pasportizácie hrobových miest na miestnom cintoríne
- o spracovaní DZN a poplatkov za komunálny odpad
Ďalej poslanci OZ v tomto bode schválili:
1. Odpis nedobytnej pohľadávky od firmy Ján Braso DESA Medzilaborce  v sume 200 €, na 
    základe Uznesenia Okresného súdu v Humennom zo dňa 6.3.2019. 
2. Doplnenie členov finančnej komisie: Ing. Ivan Hnat, Ing. Milan Jackanin
3. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie  - CVČ Cirkevnej 
    základnej školy sv. Juraja vo Svidníku pre troch žiakov s trvalým pobytom v našej obci
4. Vyčlenenie finančných prostriedkov na nákup traktorovej kosačky  
5. Vyčlenenie finančných prostriedkov na rybársku súťaž – 100 €
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov na MDD – 150 €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 37/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 8 programu - Rôzne 

K     bodu č. 9   – Diskusia  
Mgr. Ján Džupin – informoval poslancov OZ o problematike rokovaní s prevádzkovateľom
internetu v našej obci p. Kočanom, ohľadom rozmiestnenia antén na budove OcÚ a bývalého
zdravotného strediska. Menovaný nechce dodržiavať podmienky, ktoré stanovili majstri, ktorí
riadia rekonštrukciu budovy. Bude potrebné s p. Kočanom vstúpiť do jednania, aby dodržiaval
nami určené podmienky.
Ján Miškovský – požiadal starostu obce, aby vstúpil do jednania s p. Fiľarským ohľadom
preloženia kríža na miestnom cintoríne a vykopaní ďalších rezervných hrobiek. 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 38/03/2019 zo dňa 15.03.2019
k bodu č. 15 programu - Diskusia



K     bodu č. 10   – Návrh na uznesenie  
     Ing. Erik Lehotský prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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 15. marca 2019

Zapísal: Ján Miškovský 

Overovatelia: 

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

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

      
       Mgr. Ján Džupin

                                                                                                                   starosta obce


