OBEC V YŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 09.09.2019

POZVÁNK 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

12. septembra 2019 (štvrtok) o 16.30 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 členov návrhovej komisie
5. Prejednanie a schválenie Municipálneho úveru Univerzál od Prima banka Slovensko, a.s.
6. Rôzne
- došla pošta
- ukončenie prác pri rekonštrukcii KSB
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

PRE ZE NČNÁ LIS TINA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce V y š n ý O r l í k ,
konaného dňa 12.09.2019 (štvrtok) o 16.30 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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 12.09.2019
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. Prejednanie a schválenie Municipálneho úveru Univerzál od Prima banka Slovensko, a.s.
6. Rôzne
- došla pošta
- ukončenie prác pri rekonštrukcii KSB
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 61/09/2019 zo dňa 12.09.2019
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. 62/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:
Zapisovateľa: Ján Miškovský
Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, Ing. Erik Lehotský

Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 63/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Iveta Lastivková
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 64/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 5 programu – Prejednanie a schválenie Municipálneho úveru Univerzál od Prima
banka Slovensko, a.s.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Potrebu zabezpečiť úver na predbežné uhradenie faktúr za rekonštrukciu KSB Vyšný Orlík
SCHVAĽUJE:
Prijatie Municipálneho úveru Univerzál vo výške 40 000 Eur poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a.s. s konečnou splatnosťou 10 rokov.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 65/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 6 programu – Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
- informáciu o počte detí v ZŠ a MŠ pre školský rok 2019/2020
- ukončenie pracovného pomeru dohodou s učiteľkou MŠ p. Kvetoslavou Kosťovou
SCHVAĽUJE:
1. Vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 11 721,71 Eur za práce naviac pri
rekonštrukcii KSB.
2. Vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 3 000 Eur na rekonštrukciu schodov do KSB a
položenie dlažby na balkón KSB.

3. Použitie finančných prostriedkov z úradu vlády na rok 2019 pre rekonštrukciu odpadových
žúmp – bytové domy č. 64, 65.
4. Termín konania Úcta k starším na deň 20.10.2019 o 14.00 hod. a vyčlenenie finančných
prostriedkov v sume 1500 Eur.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 66/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 7 programu – Diskusia
1. Termín brigády na čistenie priestorov KSB po jej rekonštrukcii na deň 28.09.2019
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 12. septembra 2019

Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová
Ing. Erik Lehotský

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

Uznesenie podpísané dňa 16.09.2019

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

Zápisnica
zo 7 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 12.09.2019 v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:

Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Erik Lehotský,
Ján Miškovský

Ospravedlnení:

Ing. Marián Štefanišin, Ing. Andrej Miškiv-Pavlík

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba členov návrhovej komisie
5. Prejednanie a schválenie Municipálneho úveru Univerzál od Prima banka Slovensko, a.s.
6. Rôzne
- došla pošta
- ukončenie prác pri rekonštrukcii KSB
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. 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 štyria poslanci, tzn. že Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku je
uznášaniaschopné. Ing. Marián Štefanišin a Ing. Andrej Miškiv-Pavlík svoju neúčasť
ospravedlnili.
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. 61/09/2019 zo dňa 12.09.2019
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 a Ing. Erik Lehotský
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 62/09/2019 zo dňa 12.09.2019
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: RNDr. Iveta Lastivková.
Keďže zo strany prítomných neboli vznesené žiadne návrhy ani pripomienky dal o tomto
návrhu hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 63/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
K bodu č. 5 – Prejednanie a schválenie Municipálneho úveru Univerzál od Prima banka
Slovensko, a.s.
Starosta obce informoval prítomných, že poslednú splátku pri rekonštrukcii KSB je
potrebné uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. Tieto po zaplatení budú refundované.
Z tohto dôvodu požiadal Prima Banku o možnosti poskytnutia úveru. Banka môže poskytnúť
Municipálny úver Univerzál vo výške 40 000 Eur s dobou splatnosti 10 rokov. Na základe
toho poslanci OZ tento úver schválili a zároveň poverili starostu obce s podpísaním tejto
zmluvy.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 64/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 5 programu – Prejednanie a schválenie Municipálneho úveru Univerzál od Prima
banka Slovensko, a.s.
K bodu č. 6 – Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OZ:
- o počte detí v ZŠ - 19 a MŠ -11 pre školský rok 2019/2020
- o ukončení pracovného pomeru dohodou s učiteľkou MŠ p. Kvetoslavou Kosťovou
k 31.08.2019.
- o potrebe uloženia nových obrubníkov tak, aby na prístupovej ceste ku KSB mohol byť
položený nový asfaltový koberec.
- o zakúpení plechových skríň pre hasičov v počte 5 ks.
- o rozmiestnení došlých kontajnerov na separovaný zber odpadu
Poslanci OZ schválili:
- vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 11 721,71 Eur za práce naviac pri rekonštrukcii
KSB. Jedna sa o práce naviac, ktoré sme požadovali, aby boli vykonané na základe zmluvy.
- vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 3 000 Eur na rekonštrukciu schodov do KSB a
položenie dlažby na balkón KSB. Jedna sa o prístupové schody na obecný úrad a do KSB.

- použitie finančných prostriedkov z úradu vlády na rok 2019 pre rekonštrukciu odpadových
žúmp – bytové domy č. 64, 65. Jedna sa o opravu žumpy, ktorá prepúšťa spodné vody – je
v nevyhovujúcom stave.
- termín konania Úcta k starším na deň 20.10.2019 o 14.00 hod. a vyčlenenie finančných
prostriedkov v sume 1500 Eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na zakúpenie
darčekov pre seniorov, pre jubilantov a zaplatenie pohostenia i kapely. Čo sa týka kapely, tak
Ing. Anna Džupinová to zabezpečí.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 65/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 6 programu – Rôzne
K bodu č. 7 – Diskusia
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že bolo by potrebné zvolať brigádu za
účelom vykonania poriadku ako vnútorných tak aj vonkajších priestorov, z dôvodu ukončenia
prác na rekonštrukcii KSB. Ján Miškovský sa podujal orezať tuje pri vstupe do budovy.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 66/09/2019 zo dňa 12.09.2019
k bodu č. 7 programu – Diskusia
K bodu č. 8 – Návrh na uznesenie
RNDr. Iveta Lastivková prečítala 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. 9 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončil.
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 12. septembra 2019
Zapísal: Ján Miškovský
Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Ing. Erik Lehotský

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

