
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 04.03.2020

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  

12. marec 2020 (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.   Správa kronikárky obce za rok 2019
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
7.   Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
      školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2020.
8.   Návrh VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
      dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
9.   Rôzne
      - došla pošta
      - prerokovanie možnosti dlhodobého nájmu miestneho cintorína od gréckokatolíckej 
        cirkvi 
      - prerokovanie plnenia podmienok nájmu budovy starého MNV firmou M a R dok, 
        spol. s.r.o. Bardejov 
      - riešenie problematiky komunálneho odpadu – rómske bytovky 
      - úlohy na ďalšie obdobie   
10.   Diskusia 
11.   Návrh na uznesenie 
12.   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 12.03.2020 (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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Marián Štefanišin, zapisovateľ               ....................................



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

konaného dňa 12.03.2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program:

Program:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu rokovania OZ
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba členov návrhovej komisie
5.   Správa kronikárky obce za rok 2019
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
7.   Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
      školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2020.
8.   Návrh VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
      dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
9.   Rôzne
      - došla pošta
      - prerokovanie možnosti dlhodobého nájmu miestneho cintorína od gréckokatolíckej 
        cirkvi 
      - prerokovanie plnenia podmienok nájmu budovy starého MNV firmou M a R dok, 
        spol. s.r.o. Bardejov 
      - riešenie problematiky komunálneho odpadu – rómske bytovky 
      - úlohy na ďalšie obdobie   
10.   Diskusia 
11.   Návrh na uznesenie 
12.   Záver
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 91/03/2020 zo dňa 12.03.2020 
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

KONŠTATUJE: 
Počet prítomných: 3

SCHVAĽUJE: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík

Za: Ing. Džupinová Anna, Ing. Lehotský Erik, Ing. Štefanišin Marián
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce



Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 92/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 3 programu–  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

URČUJE: 
Zapisovateľa: Ing. Erik Lehotský

Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová, 

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 93/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Štefanišin

Za: Ing. Džupinová Anna, Ing. Lehotský Erik, Ing. Štefanišin Marián 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 94/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 5 programu – Správa kronikárky obce  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE: 
Ospravedlnenie kronikárky obce Bc. Milany Gibovej o neúčasti na zastupiteľstve z dôvodu
zdravotnej indispozície.

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 95/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 6 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. 96/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 7 programu – Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok
2020

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
VZN  č.  1/2020  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  dieťa  materskej  školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2020

Za: Ing. Džupinová Anna, Ing. Lehotský Erik, Inng. Štefanišin Marián
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 97/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č.  8  programu – Návrh VZN č.  2/2020 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. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík

Za: Ing. Džupinová Anna, Ing. Lehotský Erik, Ing. Štefanišin Marián
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 98/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 9 programu - Rôzne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

SCHVAĽUJE: 
1. Využitie  sály  KSB  na  svadby  pre  obyvateľov  obce  a ostatných  záujemcov na  základe
     rozhodnutia starostu obce a za podmienky vysporiadania všetkých záväzkov voči obci
2. Stanovenie finančného poplatku za využívanie kolkárne v sume  5 €/hodina.  
3. Odpis  pohľadávok  voči  obci  za  komunálny  odpad  pre  Mikuláš Fečo, nar. 14.10.1976 v
    sume 139,41 Eur a Ľuboš Grundza, nar. 21.02.1980 v sume 175,93 Eur. 
4. Vyčlenenie finančných prostriedkov na „Rybársku súťaž“ vo výške 250 Eur.
5. Podanie žiadosti o dotáciu PSK na nákup stoličiek do sály kultúrno-správnej budovy
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov na postupný nákup komposterov pre domácnosti 



Za: Ing. Džupinová Anna, Ing. Lehotský Erik, Ing. Štefanišin Marián 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

RUŠÍ: 
1. Uznesenie OZ Vyšný Orlík č. 23/12/2018 zo dňa 28.12.2018 bod 4 – využitie sály KSB na 
    svadby  len  pre  obyvateľov  obce  s  trvalým   pobytom  a  za  podmienky   vysporiadania 
    všetkých záväzkov voči obci. 
2. Uznesenie  OZ  Vyšný Orlík  č. 237/06/2018  zo  dňa 27.06.2018  bod  a – zámer odpredaja
    pozemku  vedeného  na LV č. 1, parcela 397/1, výmera 2 266 m2 v k. ú. Obce Vyšný Orlík, 
    na základe žiadosti p. Pavlík Tomáš, ul. Duklianska 644/12, 089 01 Svidník.

Za: Ing. Džupinová Anna, Ing. Lehotský Erik, Ing. Štefanišin Marián 
Proti:  
Zdržal sa:  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Vyšný Orlík o namontovanie a prevádzkovanie 
    svetiel verejného osvetlenia na miestnom cintoríne.

Za: Ing. Džupinová Anna, Ing. Lehotský Erik, Ing. Štefanišin Marián 
Proti:  
Zdržal sa:  
Mgr. Ján Džupin, starosta obce

BERIE NA VEDOMIE:
1.   Informáciu o došlej pošte
2.   Informáciu o prijímaných opatreniach ohľadom šíriaceho sa ochorenia COVID – 19
3.   Informáciu ohľadom prác na verejnom obstarávaní – Komunitné centrum Vyšný Orlík 
4.   Informáciu  o  spotrebe  elektrickej  energie  a plynu  OcÚ,  MŠ,  ZŠ,  DS, futbalové  
      šatne a zdravotné stredisko za rok 2019 
5.   Informáciu o triedení komunálneho odpadu v našej obci, najmä rómske bytovky
6.   Informáciu  o  žiadosti   Gréckokatolíckej   cirkvi,  farnosť  Vyšný  Orlík  o 
      namontovanie a prevádzkovanie svetiel verejného osvetlenia  na miestnom cintoríne
7.   Informáciu  o  plnení  podmienok  nájmu  budovy  bývalého MNV firmou M a R dok, 
      spol. s.r.o. Bardejov
8.   Oznámenia  súdneho  exekútora  JUDr.  Miroslava  Frigu o ukončení  exekučných  konaní
      v zmysle ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 233/2019 Z. z.
9.   Informáciu o účasti na oslavách MDŽ v našej obci, konaných dňa 08.03.2020
10. Informáciu o riešení možnosti dlhodobého nájmu miestneho cintorína od gréckokatolíckej
      cirkvi 
  



ODPORÚČA:
1. Starostovi  obce vstúpiť do jednania s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov, ohľadom
    dlhodobého prenájmu miestneho cintorína.
2. Starostovi  obce  spracovať  výzvu  na  zaplatenie  pohľadávok  za  nájom budovy bývalého
    MNV  pre   Ing. Pavla  Ščamboru,  konateľa   firmy   M a R dok,  spol.  s.r.o.  Bardejov,  so
    stanovením termínu zaplatenia do 31.05.2020. 
3. Starostovi obce pri zbere a vývoze komunálneho odpadu z obce vykonať kontrolu separácie
    odpadu pri rómskych bytovkách 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 99/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 10 programu – Diskusia

BERIE NA VEDOMIE: 
1. Informáciou o vykonanej požiarnej kontrole na OcÚ, ZŠ a MŠ pracovníkmi ORHZ Svidník

Mgr. Ján Džupin, starosta obce

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 12. marca 2020

Overovatelia: 

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

Uznesenie podpísané dňa 16.03.2020

      
       Mgr. Ján Džupin

                                                                                                                   starosta obce



Z á p i s n i c a
z  11  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Vyšný  Orlík,  konaného  dňa  12.03.2020  v
zasadačke obecného úradu.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starosta obce:        Mgr. Ján Džupin

Poslanci OZ:         Ing. Anna Džupinová, Ing. Erik Lehotský, Ing. Marián Štefanišin
                              
Ospravedlnení:     RNDr. Iveta Lastivková, Ján Miškovský

Kontrolór obce:    Ospravedlnený

   
 
Program:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu rokovania OZ
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba členov návrhovej komisie
5.   Správa kronikárky obce za rok 2019
6.   Kontrola plnenia jednotlivých uznesení 
7.   Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
      školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2020.
8.   Návrh VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
      dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík
9.   Rôzne
      - došla pošta
      - prerokovanie možnosti dlhodobého nájmu miestneho cintorína od gréckokatolíckej 
        cirkvi 
      - prerokovanie plnenia podmienok nájmu budovy starého MNV firmou M a R dok, 
        spol. s.r.o. Bardejov 
      - riešenie problematiky komunálneho odpadu – rómske bytovky 
      - úlohy na ďalšie obdobie   
10.   Diskusia 
11.   Návrh na uznesenie 
12.   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  traja  poslanci,  tzn.  že  Obecné  zastupiteľstvo  vo  Vyšnom  Orlíku  je
uznášaniaschopné.  RNDr.  Iveta  Lastivková a  Ján  Miškovský svoju  neúčasť  ospravedlnili.
Taktiež svoju účasť ospravedlnil kontrolór obce Ing. Andrej Miškiv-Pavlík.



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. 91/03/2020 zo dňa 12.03.2020 
k bodu č. 2 programu – Schválenie programu rokovania OZ 

K     bodu č. 3   – Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice  
     Starosta obce určil za:
Zapisovateľa: Ing. Erik Lehotský
Overovateľov zápisnice: Ing. Anna Džupinová
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 92/03/2020 zo dňa 12.03.2020
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:  Ing.  Marián  Štefanišin.
Keďže zo strany prítomných neboli  vznesené žiadne návrhy ani  pripomienky dal  o tomto
návrhu hlasovať.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 93/03/2020 zo dňa 12.03.2020 
k bodu č. 4 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

K bodu č. 5 –   Správa kronikárky obce  
     Bc.  Milana  Gibová  ako  kronikárka  obce  sa  po  zahájení  rokovania  telefonický
ospravedlnila o neúčasti na zastupiteľstve z dôvodu zdravotnej indispozície.
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 94/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 5 programu – Správa kronikárky obce  

     
K     bodu č. 6   – 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. 95/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 6 programu – Kontrola plnenia jednotlivých uznesení

K     bodu č. 7   – Návrh VZN č. 1/2020 o     určení výšky dotácie na prevádzku a     mzdy na dieťa  
materskej školy a     školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2020.     
          Starosta obce rozobral problematiku financovania materskej školy ako aj školských
zariadení (ŠKD) so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok 2020. Oboznámil poslancom
s návrhom VZN č.  1/2020,  kde  uviedol,  že  dotácia  na  mzdy  a prevádzku na  žiaka  v MŠ
predstavuje  4563,91  Eura  a na  žiaka  v ŠKD  571,68  Eur.  Poslanci  toto  VZN  č.  1/2020
jednohlasne schválili (viď. príloha č. 1). 



    
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 96/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 7 programu – Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vyšný Orlík na rok
2020.   

K     bodu  č.  8   –  Návrh  VZN  č.  2/2020  o     určení  miesta  a     času  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  
povinnej školskej dochádzky v     základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný Orlík  
     Starosta obce informoval poslancov s návrhom VZN č. 2/2020 o určení miesta a času
zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v základnej  škole,  ktorej
zriaďovateľom  je  obec  Vyšný  Orlík.  Zápis  v základnej  škole  sa  bude  konať  po  dohode
s riaditeľkou ZŠ Mgr. Janou Červeňakovou dňa 2. apríla 2020 v čase od 10.00 hod. do 16.00
hod. v priestoroch základnej školy. Poslanci toto VZN č. 2/2020 jednohlasne schválili (viď.
príloha č. 2). 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 97/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č.  8  programu – Návrh VZN č.  2/2020 o určení  miesta  a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vyšný
Orlík

K     bodu č. 9   – Rôzne  
Starosta obce:
- podal informáciu o došlej pošte 
- informáciu o prijímaných opatreniach ohľadom šíriaceho sa ochorenia COVID – 19
- informáciu ohľadom prác na verejnom obstarávaní – Komunitné centrum Vyšný Orlík (VO 
  by malo byť ukončené a vyhodnotené do 15. mája 2020
- informáciu  o  spotrebe  elektrickej  energie  a plynu  OcÚ,  MŠ,  ZŠ,  DS, futbalové šatne 
  a zdravotné stredisko za rok 2019 (spotreba je nižšia oproti roku 2018)
- informáciu  o  triedení komunálneho  odpadu  v  našej obci, najmä  rómske bytovky (občania
  obce  separujú  odpad, avšak  pri  rómskych  bytovkách  to  tak nie je. Boli na to upozornení,
  dostali  vrecia  na separovaný  zber. Starostovi obce odporúčajú vykonať  kontrolu  pri zbere
  komunálneho odpadu TS Svidník  
- informáciu  o žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť  Vyšný  Orlík o osvetlenie miestneho
  cintorína, t.j. namontovanie a prevádzkovanie  svetiel  verejného osvetlenia. Ide o dva svetla 
  na  prístupovej  ceste  ku  kostolu  smerom  od cintorína. Poslanci  po  vzájomnej diskusii sa 
  jednohlasne  zhodli  na  tom, že  v  súčasnej  dobe sa osvetlenie cintorína nebude vykonávať,
  takže túto žiadosť neschválili.
  - informáciu  o plnení  podmienok  nájmu  budovy  bývalého  MNV  firmou  M a R dok, 
  spol. s. r. o. Bardejov. Táto  firma dlží za nájom našej obci 1325,52 Eur.  Poslanci odporučili
  starostovi poslať  majiteľovi  výzvu   na  zaplatenie   pohľadávky,   so   stanovením   termínu
  zaplatenia do 31.05.2020. Ak  nebude  pohľadávka  zaplatená  budeme  postupovať v zmysle
  podpísanej zmluvy o nájme
- oznámenia  súdneho  exekútora  JUDr.  Miroslava  Frigu  o  ukončení  exekučných  konaní v
  zmysle ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 233/2019 Z. z. Ide  o  ukončenie  exekúcii, ktoré  sú
   staršie ako päť rokov. TZ tohto dôvodu poslanci OZ schválili odpis  pohľadávok  voči  obci
   za  komunálny   odpad   pre  Mikuláš   Fečo, nar. 14.10.1976  v  sume 139,41 Eur  a   Ľuboš
  Grundza, nar. 21.02.1980 v sume 175,93 Eur. Ide o komunálny odpad za roky 2002 - 2007. 
- informáciu o účasti na oslavách MDŽ  v  našej obci, konaných dňa 08.03.2020. Na  oslavách



  sa zúčastnilo 54 žien. Prítomní taktiež zobrali  darčeky  aj  pre  ostatných  svojich  rodinných
  príslušníkov v celkovom počte 35. Do budúcna bude potrebné  urobiť tak, že darček  dostane
  iba  ten čo sa  zúčastní  osláv. Na  posedení vystúpila  hudobná  skupina  Trnavčan  z  obce
  Trnava nad Laborcom. 
- informáciu o riešení možnosti  dlhodobého  nájmu  miestneho cintorína od  gréckokatolíckej
cirkvi.  Chceme vstúpiť do jednania s vedením  gréckokatolíckeho  arcibiskupstva  Prešov
ohľadom schválenia dlhodobého prenájmu cintorína našej obci. Potom  by  sa dalo riešiť ako
oplotenie cintorína, jeho úpravu a aj osvetlenie. Tam by už bola  možnosť  získať  finančné
prostriedky z eurofondov, resp. dotácie zo štátu. Zároveň odporučili  starostovi obce vstúpiť
do  jednania  s Gréckokatolíckym  arcibiskupstvom  Prešov,  ohľadom  dlhodobého  prenájmu
miestneho cintorína.
     V tomto bode rokovania taktiež boli zrušené dve Uznesenia a to:
1. Uznesenie OZ Vyšný Orlík č. 23/12/2018 zo dňa 28.12.2018 bod 4 – využitie sály KSB na 
    svadby  len  pre  obyvateľov  obce  s  trvalým   pobytom  a  za  podmienky   vysporiadania 
    všetkých záväzkov voči obci. 
2. Uznesenie  OZ  Vyšný Orlík  č. 237/06/2018  zo  dňa 27.06.2018  bod  a – zámer odpredaja
    pozemku  vedeného  na LV č. 1, parcela 397/1, výmera 2 266 m2 v k. ú. Obce Vyšný Orlík, 
    na základe žiadosti p. Pavlík Tomáš, ul. Duklianska 644/12, 089 01 Svidník.
    Poslanci obecného zastupiteľstva v tomto bode schválili: 
1. Využitie  sály  KSB  na  svadby  pre  obyvateľov  obce  a ostatných  záujemcov na  základe
     rozhodnutia starostu obce a za podmienky vysporiadania všetkých záväzkov voči obci
2. Stanovenie finančného poplatku za využívanie kolkárne v sume  5 €/hodina.  
3. Odpis  pohľadávok  voči  obci  za  komunálny  odpad  pre  Mikuláš Fečo, nar. 14.10.1976 v
    sume 139,41 Eur a Ľuboš Grundza, nar. 21.02.1980 v sume 175,93 Eur. 
4. Vyčlenenie finančných prostriedkov na „Rybársku súťaž“ vo výške 250 Eur.
5. Podanie žiadosti o dotáciu PSK na nákup stoličiek do sály kultúrno-správnej budovy
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov na postupný nákup komposterov pre domácnosti 
     Za schválenie týchto bodov hlasovali všetci traja prítomní poslanci. 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 98/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 9 programu - Rôzne

K     bodu č. 10   – Diskusia  
     Starosta obce podal poslancom informáciu o vykonanej požiarnej kontrole na tunajšom
OcÚ, ZŠ a MŠ pracovníkmi ORHZ Svidník. Z vykonanej kontroly bude spracovaný protokol,
kde na odstránenie nedostatkov bude stanovená lehota.  
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Vyšný Orlík  č. 99/03/2020 zo dňa 12.03.2020
k bodu č. 10 programu – Diskusia

K     bodu č. 11   – Návrh na uznesenia.   
     Ing. Marián Štefanišin 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. 12   – Záver  
     Po  vyčerpaní  programu  starosta  obce  poďakoval  prítomným  poslancom  za  účasť
a zasadnutie zastupiteľstva ukončil. 

Vo Vyšnom Orlíku, dňa 12. marca 2020

Zapísal: Ing. Erik Lehotský 

Overovatelia: 

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

      
       Mgr. Ján Džupin

                                                                                                                   starosta obce

   


