OBEC V YŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 05.02.2020

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

08. február 2020 (sobota) o 15.00 hodine
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Schválenie žiadosti o dotáciu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na parcele
číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík a zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových
výdavkov na projekt.
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. 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 08.02.2020 (piatok) o 15.00 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:
.............................................................
............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

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

Ing. Marián Štefanišin, zapisovateľ

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 08.02.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Schválenie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
na parcele číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík a zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5%
z celkových výdavkov na projekt
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 86/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 3
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík
Za: 3 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 87/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 3 programu– Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE:
Zapisovateľa: Ing. Marián Štefanišin
Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová,
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 88/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:

Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Iveta Lastivková
Za: 3 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 89/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 5 programu – Schválenie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie na parcele číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík a zabezpečenie
spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
1. Predloženie žiadosti o dotáciu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na parcele
číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík“.
2. Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt
Za: 3 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 90/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 6 programu – Diskusia
SCHVAĽUJE:
1. Termín konania MDŽ na deň 08.03.2020 so začiatkom o 14.00 hod.
2. Vyčlenenie finančných prostriedkov na MDŽ vo výške 800 Eur
Za: 3 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 08. februára 2020
Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Uznesenie podpísané dňa 08.02.2020
Mgr. Ján Džupin
starosta obce

VÝPIS
z
UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 08.02.2020

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 89/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 5 programu – Schválenie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie na parcele číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík a zabezpečenie
spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
1. Predloženie žiadosti o dotáciu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na parcele
číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík“.
2. Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt
Za: 3 - Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Zápisnica
z 10 zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Orlík, konaného dňa 08.02.2020 v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:

Ing. Anna Džupinová, RNDr. Iveta Lastivková, Ing. Marián Štefanišin

Ospravedlnení:

Ján Miškovský, Ing. Erik Lehotský

Kontrolór obce: Ing. Andrej Miškiv-Pavlík

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Schválenie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
na parcele číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík a zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5%
z celkových výdavkov na projekt
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. 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 traja poslanci, tzn. že Obecné zastupiteľstvo vo
Vyšnom Orlíku je uznášaniaschopné. Ján Miškovský a Ing. Erik Lehotský 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. 86/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za:
Zapisovateľa: Ing. Marián Štefanišin
Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 87/02/2020 zo dňa 08.02.2020
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. 88/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie
K bodu č. 5 – Schválenie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie na parcele číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík a zabezpečenie spolufinancovania vo
výške 5% z celkových výdavkov na projekt
Starosta obce prítomných informoval, že je možnosť zapojiť sa do výzvy na rekonštrukciu
miestnej komunikácie na parcele číslo 49/1 (pri rómskych bytovkách). Projektová
dokumentácia je spracovaná ešte z roku 2016. Bolo by dobré vyasfaltovať cestu pri
bytovkách, osadiť obrubníky a tiež urobiť odstavné plochy prie jednej aj druhej bytovke.
Celkové rozpočtované náklady sú vo výške 16 166,75 Eur. Tento projekt sme podávali v roku
2016 avšak nebol schválený. Možno sa podarí ho schváliť teraz. Naše náklady by boli 5%
z celkových nákladov t.j. zhruba 808 Eur. Poslanci privítali túto možnosť opravy miestnej
komunikácie a súhlasili s podaním žiadosti ako aj spolufinancovaním vo výške 5%.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 89/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 5 programu – Schválenie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie na parcele číslo 49/1 v obci Vyšný Orlík a zabezpečenie
spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt
K bodu č. 6 – Diskusia
V diskusii vystúpil starosta obce, kde prítomným predložil termín konania MDŽ a to na
deň 08.03.2020 (nedeľa) so začiatkom o 14.00 hod. Poslanci s týmto návrhom súhlasili,
zároveň odporučili starostovi obce zabezpečiť kapelu. Čo sa týka podávania menu, tak sa
zhodli na kuracích stehnách s ryžou, zákusok + občerstvenie (káva, čaj, minerálky). Obedové
menu pripraví za pomoci poslancov OZ Ing. Erik Lehotský. Kvety, čokolády, občerstvenie a
zákusky zabezpečí starosta obce. Taktiež na túto akciu schválili vyčlenenie finančnej čiastky c
sume 800,00 Eur.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 90/02/2020 zo dňa 08.02.2020
k bodu č. 6 programu – Diskusia

K bodu č. 7 – 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. 8 – Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie zastupiteľstva ukončil.
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 08.februára 2020
Zapísal: Ing. Marián Štefanišin
Overovatelia:
Ing. Anna Džupinová

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

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

OBEC V YŠNÝ ORLÍK
Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku, 090 11 Vyšný Orlík 14
Vo Vyšnom Orlíku, dňa 16.12.2019

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

27. decembra 2019 (piatok) o 17.00 hodine
do zasadačky Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Kontrola plnenia jednotlivých uznesení
Správa kronikárky obce
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu č. 2/2019 obce Vyšný
Orlík
9. Úprava rozpočtu č. 2/2019 obce Vyšný Orlík
10. Rôzne
- došla pošta
- informácia o platení dane z nehnuteľnosti za rok 2019
- individuálna výročná správa obce za rok 2018

VÝPIS
z
UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Orlíku,
konaného dňa 27.11.2019

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík č. 73/11/2019 zo dňa 27.11.2019

k bodu č. 8 programu - Rôzne
BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o stave hrádze na rybníku.
2. Informáciu o potrebe vykonania výrubu drevín pri OcÚ.
3. Informáciu o vykonanom pohovore s Monikou Sivákovou ohľadom dochádzky jej dcéry do
ZŠ Nižný Mirošov.
4. Informáciu o realizácii výberového konania na riaditeľku ZŠ v našej obci.
5. Informáciu o neadekvátnej starostlivosti o objekt a majetok ZŠ a MŠ.
6. Návrh starostu obce o presunutí elektrického pripojenia pre internet do objektu Domu
smútku, z dôvodu častého výpadku verejného osvetlenia.
7. Informáciu o začatí exekúcie voči neplatičom daní v našej obci.
8. Informáciu o podaní žiadosti na Envirofond ohľadom kúpy traktora ako aj podaní žiadosti
na MAS – výstavba detského ihriska.
SCHVAĽUJE:
1. Vyčlenenie finančných prostriedkov pre deti navštevujúce CVČ pre Gréckokatolícke
arcibiskupstvo Prešov a ZŠ s MŠ pod Vinbargom Bardejov.
2. Termín konania Zhromaždenia obyvateľov obce na deň 15.12.2019.
3. Vyčlenenie finančných prostriedkov na nákup Mikulášskych darčekov pre detí ZŠ a MŠ
v sume 3,50 Eur na dieťa.
4. Vyčlenenie finančných prostriedkov na ukončenie roka (Silvester) v sume 500 Eur.
5. Stanovenie termínu Obecnej zabíjačky na deň 11.01.2020 a vyčlenenie finančných
prostriedkov v sume 800 Eur.
6. Stanovenie termínu Vyšnoorlíckeho plesu na deň 15.02.2020 a vyčlenenie finančných
prostriedkov v sume 400 Eur
Za: 4 - Ing. Anna Džupinová, Ing. Erik Lehotský, Ján Miškovský, Ing. Marián Štefanišin
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

