OBEC VYŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
___________________________________________________________
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 09.12.2019

PO ZVÁNK A
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Orlík v zmysle § 11b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvoláva
zhromaždenie obyvateľov obce Vyšný Orlík na deň

15. decembra 2019 (nedeľa) o 14.00 hodine
do sály Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.
Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie občanov so stavom obce
3. Plnenie jednotlivých úloh
4. Úlohy na nastávajúce obdobie
5. Diskusia
6. Záver

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE VYŠNÝ ORLÍK
15.12.2019

Program:
Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie občanov so stavom obce
3. Plnenie jednotlivých úloh
4. Úlohy na nastávajúce obdobie
5. Diskusia
6. Záver

OBOZNÁMENIE SO STAVOM OBCE

- Počet obyvateľov obce k dnešnému dňu 381
z toho

muži

200

ženy 181

-

Počet seniorov (62 a viac): muži - 29
ženy - 36
Detí do 15 rokov: 54
Prisťahovaní: 2 – HALUŠKA Pavol, MIKULÍKOVÁ Jana
Odsťahovaní: 6 – Peter CIMBAL, Martin KOSŤ, Michal KOSŤ, Monika
KOSŤOVÁ, Miroslava KOVACSOVÁ, Katarína SIVÁKOVÁ
- V roku 2019 zomreli: 6 - Vladislav ČABARA, Anna DERCOVÁ, Mária
GIBOVÁ, Emil HANINČÍK, Katarína LUKÁČOVÁ, Katarína
PIZOVKOVÁ
- Rok 201 sa narodili: 6 - Levoslav KLIM, Klaudia KLIMOVÁ, Vanesa
DULEBOVÁ, Riana SIVÁKOVÁ, Bianka FEDÁKOVÁ, Nela
BELOVEŽČÍKOVÁ

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
K dnešnému dňu na účtoch VÚB 34 883,84.-Eur a Prima banka 28 469,55.-Eur
S P O L U: 63 353,39.-Eur
K dnešnému dňu v pokladni máme 3083,63.-Eur
SPOLU: 66 437,02.- Eur
V týchto eurách sú zahrnuté: zábezpeka GMT Prešov 38 439,54.-Eur
Dotácia MF SR 12 000.-Eur
Dotácia Úrad vlády SR 6 000.-Eur
SPOLU: 56 439,54.-Eur
Zostatok pre OcÚ: 9 997,48.-Eur

ROZPOČET 2019
41 – príjmy 179 512 €

po I. úprave

204 095.- Eur

111 – 38 266,50.- Eur

534 441,18.- Eur

SPOLU: 217 778,50.- Eur

738 536,18.-Eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET ROK 2018
Hospodárenie bolo s prebytkom 1 954,01.- Eur
POHĽADÁVKY
Daň z nehnuteľnosti OSIVEX Košice

2146,85 €

Prenájom Gerberyová

3222,76 €

SPOLU:

5569,61 - nedobytné

5569,61 €

Daň z nehnuteľnosti staré roky: 1743,93.-Eur (exekútor JUDr. Friga)
Daň z nehnuteľnosti rok 2019: 673,65.-Eur
Zasadnutia OZ: 6 krát

PLNENIE JEDNOTLIVÝCH ÚLOH
1./ Prijaté :
- VZN č. 1 - zápis detí do ZŠ Vyšný Orlík
- VZN č. 2 – prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
- VZN č. 3 - o určení školského obvodu Základnej školy
- VZN č. 4 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Vyšný Orlík
- VZN č. 5 – o miestnych daniach rok 2020
Administratívne práce: Vybavených 298 písomností + dožiadania, štatistiky,
hlásenia ap.
- Prejednaný priestupok pred komisiou pre ochranu VP – Sivák Markus
- Vykonanie pohovoru s Monikou Sivákovou – dcéra Sabrina má
neospravedlnené hodiny v škole
SPLNENÉ AKCIE:
- Silvester a privítanie nového roka 2019
- Obecná zabíjačka
- Vyšnoorlícky ples
- MDŽ
- MDD
- Zájazd do Sarospatak kúpalisko
- Volejbalový turnaj
- Úcta k starším
- Rybárska súťaž

- Výstup na Makovicu (DHZO)
- Pálenie sobitky
OBECNÝ ÚRAD
- Vykonaná rekonštrukcia budovy 464 141,92 Eur
+ práce naviac 10 500.-Eur (rozobrať roboty)
- Sprístupnená miestnosť pre cvičenie aerobiku
- Sprístupnená miestnosť posilňovne a stolný tenis
- Kolkáreň bude spustená po oprave jednej dráhy
- Montáž vodomera pre kolkáreň
- Vyasfaltovanie prístupovej cesty a stojisko na koše
- 20-21.10.2019 vlámanie do budovy (škoda cca 1000
- Oprava spotrebičov a vyčistenie kuchyne
- Brigáda pri čistení budovy a okolia (orez tují)
- Október 2019 – zrušenie internetových antén na budove p. Kočan
- Október 2019 – obec napojená na internet Telecomu (optická sieť)
- Pravidelne aktualizovaná web stránka obce
FUTBALOVÉ ŠATNE A IHRISKA
- Kosenie a údržbu ihrísk zabezpečuje obec vo vlastnej réžii
- Futbalovú súťaž sponzorujem ja (790 €)
ZDRAVOTNÉ STREDISKO
- Schválený projekt – Komunitné centrum Vyšný Orlík v sume
244 508,54.-Eur |
- Návrh na verejné obstarávanie je na posúdenie v Bratislave
- Práce by mali začať v jari
- Nová vodovodná šachta
Základná škola
- V tomto školskom roku navštevuje 19 žiakov
- Zakúpený notebook
- Oprava zvodov vody a montáž zábran proti snehu
- Nová vodovodná šachta
Materská škola
- V tomto školskom roku navštevuje 12 detí
- Zlá finančná situácia – 30.8.2019 ukončený pracovný pomer dohodou
s učiteľkou p. Kosťovou Kvetoslavou
- Zastupiteľstvo riešilo sťažnosť p. Patvarickej na správanie sa učiteľky p.
Kosťovej
- Teraz situácia riešená – 50 % pracovný pomer Bc. Milana Gibová
a skrátenie času činnosti škôlky od 07.30 do 15.00 hod.
- Opatrenie do budúcna!!! – škola a škôlka s právnou subjektivitou

DOM SMÚTKU A CINTORÍN
- Nové VZN – zákaz podávania jedla a občerstvenia !!!
- Vykonaná pasportizácia cintorína
- Potreba opravy vodovodnej šachty + vypúšťací ventil vody.
- Kosenie cintorína a brigáda júl 2019 – 35 ľudí
- Hrobové miesta
- Uzamykanie hlavnej brány cintorína
STARÉ MNV
- Spracováva sa projekt rekonštrukcie budovy Ing. Magdziak
- Ing. Ščambora – platenie nájmu (1325,52 €).
DHZO
- Nákup materiálu z dotácie 3 000 €
- Žiadosť o založenie ženského družstva
- Účasť na previerkach a ostrom poplachu
- Brigáda na odstránenie konárov z hrádze
OBECNÝ LES
- Tohto roku schválený nový 10 ročný hospodársky plán
- Z PPA poskytnutá dotácia vo výške 3 200 €
- Tohto roku ťažba neprebiehala
UROBENÉ
- Zabezpečenie kosenia obce (vývoz trávy) - orez tují na cintoríne
(spotreba 359,03 l benzín v sume 491,64 €).
- Úprava okolia a v budove zdravotné stredisko (odstránenie kotla)
- Úprava hrobov I. svetová vojna
- Zimná a letná údržba chodníkov
- Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu (Derco, Nagajdová).
- Urobená konštrukcia altánku vajcovka + sponzor
- Spracovaný projekt Detské ihrisko 14 800 €
- Spracovaný projekt na kúpu malotraktora – envirofond 56 000 €
- Osadenie železných rohoží cez priekopu (Mikula Vlado, Kosť Michal)
- V spolupráci s Ing. Palom Petríkom vykonané oplotenie kríža nad
bytovkami
ZAMESTNANIE OBČANOV
1./ V rámci projektu podpora zamestnávania § 50 j – 1
2./ Dobrovoľnícka služba § 52a - 1
2./ Pomoc v hmotnej núdzi - 8

ÚLOHY NA ĎALŠIE OBDOBIE
1./ 31.12.2019 Ukončenie roka – Silvester + privítanie Nového roka 2020
2./ 11.1.2019 – obecná zabíjačka
3./ 15.2.2019 – Vyšnoorlícky ples
4./ Premiestnenie kríža na cintoríne (p. Fiľarský)
5./ Projektová dokumentácia a práce na vybudovaní chodníka medzi
Mikulovcami
7./ Riešenie možnosti opravy cesty do Riečky od Široký Milan – Varga Marián
8./ Úprava zelene pri autobusovej zastávke v centre obce
9./ Osadenie obecnej tabule a informačnej mapy
10./ Reagovanie na jednotlivé výzvy – predkladanie projektov
11./ Osadenie erbov obce
12./ Osadenie stožiarov na vlajky
13./ Prekrytie priekopy Ferkanin – most cez rieku Ondava
14./ Spracovanie projektu rekonštrukcie priekopy Klim - Čvaňová
15./ Dokončenie altánku Riečka
16./ Osadenie autobusovej zástavky stred obce smer Bardejov

DISKUSIA
-

Evidencia psov v obci
Dodržiavanie zákona o ochrane pre šírením burín
Nelegálny vývoz (resp. vypúšťanie) žúmp
Vytváranie nelegálnych skládok komunálneho odpadu
Daňové priznania – zmeny
Názor na sceľovanie pozemkov v obci
Odpredané pozemky (Želizňak Marek, Duleba Daniel).

Poďakovať sa chcem všetkým čo svojím pričinením prispeli k plneniu
jednotlivých úloh a tak napomohli k skrášleniu obce a zlepšeniu života všetkých
občanov našej obce. Verím, že sa k nám pridajú aj ostatní tzv. vyčkávači.
Myslím si, že ja osobne sa za doteraz odvedenú prácu aj za pomoci poslancov

a všetkých Vás, ktorí ste akokoľvek mi pomohli pri plnení úloh hanbiť
nemusím. Myslím si, že za päť rokov môjho pôsobenia vo funkcii starostu je na
obci čosi vidieť.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám zaželal príjemné prežitie Vianočných
sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Netreba sa báť tých, čo majú iný názor,
ale tých, čo iný názor majú, ale sú príliš zbabelí na to, aby ho vyslovili.“
Napoleon Bonaparte- francúzsky generál a politický vodca

