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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 10/2017

Vo Vydrníku 07.03.2017

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 10. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 07.03.2017 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Peter Slobodník – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Milan Barabas
Martin Barabas
Ing. Ladislav Dický
Ladislav Kollár
Ing. Rastislav Skokan
Neprítomní-ospravedlnení: Peter Gapčo, Ing. Peter Slavkovský
Ďalší prítomní : Daniela Jankovičová, kontrolórka obce
Mgr. Darina Lesnická, zamestnankyňa obce
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že
všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne a včas pozvaní. Ďalej
konštatuje, že z celkového počtu 7 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 5
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je
v zmysle §2 odst.2 Zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznášania schopné.
PROGRAM:

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Správa o činnosti obecného úradu
Kontrola plnenia uznesení
Správa obecnej kontrolórky ku kontrole za uplynulé obdobie
Obecné priestory v budove COOP Jednota-plán rekonštrukčných prác
Verejné priestranstvo bývalého„Klubu“ – urbanistické riešenie ďalšieho využitia
Zateplenie prízemnej časti budovy MŠ- žiadosť obce o poskytnutie fin.prostriedkov
z Environmentálneho fondu
9. Renovácia autobusových zastávok v obci
10. Územný plán Obce Vydrník – zmena a Doplnok č.1
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K bodu 1 Otvorenie, schválenie programu rokovania
Starosta obce, Peter Slobodník, pozval poslancov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
ktoré otvoril a viedol. Privítal všetkých prítomných pozvaných poslancov OZ a zahájil
pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva. Na zasadnutí boli prítomní piati poslanci
z celkového počtu 7 poslancov , neúčasť poslanca Slavkovského z dôvodu DPN bola
ospravedlnená. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je päť a OZ je uznášania
schopné.
Prednesený program jednania bol na návrh poslanca Skokana doplnený
- Zánik mandátu poslanca Petra Gapča
Poslanci jednomyseľne schválili doplnený program zasadnutia.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje doplnený program rokovania OZ.
Hlasovanie: za : 5
(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Správa o činnosti OcÚ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa obecnej kontrolórky ku kontrole za uplynulé obdobie
6. Obecné priestory v budove COOP Jednota-plán rekonštrukčných prác
7. Verejné priestranstvo bývalého„Klubu“ – urbanistické riešenie ďalšieho využitia
8. Zateplenie prízemnej časti budovy MŠ- žiadosť obce o poskytnutie fin.prostriedkov
z Environmentálneho fondu
9. Renovácia autobusových zastávok v obci
10.Územný plán Obce Vydrník – zmena a Doplnok č.1
11.Zánik mandátu poslanca Petra Gapča-vyhlásenie
12.Záver
K bodu 2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci : Kollár
Barabas Martin, Barabas Martin
- za overovateľov zápisnice Barabas Martin, Barabas Milan, Kollár
- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Barabas Martin, Barabas Milan, Kollár
2. berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení: Barabas Martin, Barabas Milan, Kollár
b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická.

Hlasovanie:

za : 5
(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)

K bodu 3 Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval prítomných poslancov o činnosti, ktorú vykonával za posledné
obdobie:
- pripravovaný projekt na rozšírenie vodovodnej siete v obci stroskotal na stavebnom
povolení – nestihli sme dojednať so ŽSR zmluvu o vecnom bremene pre zdĺhavé
jednanie, tiež stavebný úrad v Spišskom Bystrom začal územné konanie, v ktorom
pozemkový úrad v Poprade nevydal doposiaľ stanovisko Slov. pozemkového fondu,
taktiež nastal problém s vlastníkom nehnuteľnosti č.170 v dotknutej oblasti za
stanicou, ktorý sa nezdržiava v mieste TP a nepreberá doručované písomnosti,
- pre obec už v roku 2016 schváleným projektom „Obnova materskej školy vo
Vydrníku“ sa pokračuje vo verejnom obstarávaní na výbere firmy na realizáciu
projektu, stavebný dozor, externý manažment. Verejné obstarávanie vykonáva externá
firma, do súťaže sa zapojili 4 firmy, z ktorých 3 zložili finančnú zábezpeku, štvrtá
ARPROG ručí bankovou zárukou. Je potrebné vyriešiť priestory na vyučovanie detí
MŠ v šk. roku 2017/2018, vyučovanie bude v budove základnej školy, ŠZŠ sa zruší
zmluva na prenájom priestorov pre deti elokovanej triedy,
- starostu obce navštívil p. Jendrál z Úradu splnomocnenca vlády v Sp. Novej Vsi, ktorý
sa zaujímal o možnostiach vybudovania komunitného centra v našej obci a navrhol,
aby sa z prostriedkov pre marginalizované komunity opravili obecné priestory COOP
Jednoty v obci – túto ponuku starosta neakceptoval,
- začiatkom roka nastala porucha na kanalizácii pri Dubcovi – upchalo sa a zamrzlo
potrubie, obec zabezpečila pretlak potrubia, ktoré sa uvoľnilo, no všetok
neporiadok(kefy, handry, fľaše,...) dorazili do ČOV2, ktorá mala kalamitu. Je potrebné
túto situáciu riešiť a nájsť vhodné technické riešenie pre odpad z kanalizácie z osady
(navrhnúť má Ekoservis V.Slavkov).
Prijaté uznesenie:
Správu o činnosti starostu obce zobrali poslanci na vedomie.
Hlasovanie:

za : 5
(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uložených úloh :
Uznesenie 117/2016 – splnené
- bol vypracovaný a podpísaný Dodatok č.1 k nájomnej zmluve s Tomášom Kleinom na
prenájom nehnuteľnosti súp.č.98. Obec prevádza t. č. v nehnuteľnosti opravy, ktoré sa
ukončia do konca marca 2017. Potom sa predmet prenájmu odovzdá zápisom

o odovzdaní nájomcovi, ktorý si má od toho termínu prepísať distribúciu energií na
seba.
Poslanci žiadali starostu obce, aby pripravil prehľad od začiatku posledného funkčného
obdobia, či boli prijaté uznesenia splnené alebo či sa pokračuje naďalej v plnení. Termín
vykonania kontroly je do konca marca 2017.
Prijaté uznesenie
Kontrolu plnenia uznesení zobrali poslanci na vedomie.
Hlasovanie: za : 5
(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)
K bodu 5 Správa obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám za II. polrok 2016
Kontrolórka, p.Jankovičová predniesla poslancom vypracovanú správu k vykonaným
kontrolám v 2. polroku 2016 podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti. Kontrola bola
zameraná na stav pokladní k 31.12.2016, na evidenciu cestovných príkazov a vymáhaniu
daňových a nedaňových pohľadávok.
Poslanec Skokan k dovozu stravy pre materskú školu a učiteľov základnej školy mal otázku,
či je dovoz stravy súkromným motorovým vozidlom dostatočne zabezpečený.
K otázke vymáhania pohľadávok, konkrétne poplatku za hrobové miesta sa poslanci
jednomyseľne zhodli s názorom kontrolórky, ktorá v správe uviedla, že c celkového počtu
308 existujúcich hrobových miest má nájomnú zmluvu spísaných 207 poplatníkov, ktorí si za
hrobové miesto aj platí. Zo zvyšných 101 hrobových miest sú aj také, za ktoré má kto platiť
poplatky, no túto povinnosť si nesplnia. Preto v uznesení z rokovania OZ schválili žiadosť,
aby obec vyzvala neplatičov na splnenie si povinnosti formou oznamov na pomníky,
vyhlásením povinnosti obecným rozhlasom a vylepením zoznamu mien na hrobových
miestach, za ktoré poplatok nie je zaplatený.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) berie na vedomie správu obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám,
b) žiada vyzvať pozostalých neplatičov za existujúce hrobové miesta na uzavretie
nájomných zmlúv na prenájom hrobového miesta.
Hlasovanie: za : 5 (Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)
K bodu 6 Obecné priestory v budove COOP Jednota-plán rekonštrukčných prác
-

-

poslanci na pracovnom stretnutí 1.3.2017 sa dohodli, že sa obnovia vnútorné priestory
z rozpočtu obce+nový úver (z Environmentálneho fondu by bolo možné získať zdroje,
ale termín podávania žiadosti je len do konca 03/2017),
poslanci sa dohodli, že sa vypracuje projekt na opravu (bez prístavby s ponechaním
súčasného stavu-vchodu, príp. riešiť vchod pre predajňu cez prvé okno),

-

-

-

urobiť nové rozvody vody, kanál,
variant 2 – starosta predložil k nahliadnutiu poslancom architektonickú štúdiu Ing.
Balogu z r.2011 - varianty 2 na rekonštrukciu priestorov, zistí sa, koľko to bude stáť
a financie by sa získali z Environmentálneho fondu keď bude zverejnená ďalšia výzva,
projekt by mal byť vypracovaný projektantom, ktorého oslovil starosta, cca do jedného
mesiaca, na ďalšom rokovaní OZ, ktoré bude pred Veľkou nocou, sa projekt
prerokuje,
celková rekonštrukcia priestorov bude mať 3 etapy : 1-obnova vnút.priestorov, 2prístavba, 3 – oprava strechy + zateplenie budovy. V pripravovanom projekte by mal
byť spracovaný takýto postup aj s rozdeleným finančným rozpočtom podľa etáp.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie
rekonštrukcie prístavby a prestavby objektu potravín a reštaurácie v obci Vydrník v zmysle
varianty č.2.
Termín: 31.3.2017
Hlasovanie: za : 4
( Barabas Milan, Barabas Martin, Kollár, Skokan)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Dický)
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)
K bodu 7 Verejné priestranstvo bývalého „klubu“- urbanistické riešenie ďalšieho využitia
V roku 2016 bola z centra obce odstránená schátralá obecná budova, tzv.“klub“. Po jej
odstránení ostal nevyužitý pozemok v centre obce, ktorý poslanci navrhovali využiť:
starosta navrhol vybudovať parkovisko so zelenou plochou,
Milan Barabas navrhol postaviť na pozemku okolo existujúceho železného plota prízemnú
jednoduchú budovu s WC,
Dický navrhol vybudovať prestrešené priestory na posedenie,
Skokan navrhol vybudovať amfiteáter s bufetom a posedením.
Napokon sa poslanci rozhodli osloviť odborne spôsobilú osobu na vypracovanie urbanistickej
štúdie so zámerom navrhovaného využitia pozemku v centre obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje vypracovanie urbanistickej štúdie využitia
pozemku bývalého „Klubu“, parc.č. 63,64 v k.ú. Vydrník.
Hlasovanie: za : 5 (Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)
K bodu 8 Zateplenie prízemnej časti budovy MŠ- žiadosť obce o poskytnutie
fin.prostriedkov z Environmentálneho fondu
Starosta predniesol informáciu o tom, že Ing. Božoň spracováva za obec žiadosť na zateplenie
prízemnej časti budovy materskej školy, čo nerieši projekt „Obnova materskej školy vo
Vydrníku“ z prostriedkov Environmentálneho fondu. Výška požadovanej dotácie je 69 800

eur, spoluúčasť obce bude 5% z celkových nákladov. Termín podania žiadosti je do
15.03.2017.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje podanie žiadosti obce na Environmentálny
fond o poskytnutie finančných prostriedkov na zateplenie prízemnej časti budovy MŠ.
Termín: 15.3.2017
Hlasovanie: za : 5 (Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 ( Gapčo, Slavkovský)
K bodu 9 Renovácia autobusových zastávok v obci
V obci máme tri murované prístrešky na autobusových zastávkach, ktoré sú značne
poškodené. V posledných rokoch sa tieto vôbec neopravovali. Poslanci navrhovali nasledovné
riešenia:
Dický navrhol staré zbúrať a založiť nové, kúpené,
Skokan navrhol, aby nové neboli sklenené,
starosta navrhol ponechať betónový základ a na to namontovať nejaký katalógový typ.
Ďalej sa poslanci venovali aj osadeniu zakúpenej informačnej tabule a maľovanej mapy
regiónu, aby boli dostupné verejnosti. Jedna z alternatív bola aj umiestnenie mapy pri
železničnej stanici, aby mali k nej prístup aj turisti, prichádzajúci do Slovenského raja
železnicou.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie informáciu starostu obce o zámere
renovácie autobusových zastávok a informačných tabúľ v obci Vydrník.
Hlasovanie: za : 5 (Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)

K bodu 10

Územný plán obce Vydrník – zmena a Doplnok č.1

Starosta podal krátku informáciu o pokračovaní prác na zmene územného plánu obce, ktorý
spracováva Ing. Baloga a firma eR-star z B. Bystrice. Momentálne čakáme na vyjadrenie
Pozemkového úradu na záber poľnohosp. pôdy na nepoľnohospodárske účely.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie informáciu starostu obce o zmene
a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Vydrník.
Hlasovanie: za : 5

(Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)
K bodu 11 Zánik mandátu poslanca Petra Gapča – vyhlásenie
Poslanec Skokan navrhol do programu rokovania OZ doplniť tento bod z dôvodu, že pri
rozhodovaní a hlasovaní je potrebné, aby sa zúčastňovali všetci poslanci a poslanec Peter
Gapčo, napriek tomu, že je vždy riadne písomne pozvaný na zasadnutie OZ sa poslednýkrát
rokovania zúčastnil 25.02.2015. Jeho neúčasť na rokovaní OZ dňa 02.12.2015 bola
ospravedlnená z dôvodu práceneschopnosti a počas celého roka 2016 sa rokovaní
nezúčastňoval. Poslanci skonštatovali, že podľa § 25 ods.2 písm. g) zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mandát poslanca zaniká ak sa
počas jedného roka ani raz nezúčastní na zasadnutí OZ. Preto podľa § 51 ods.1 a 2 zákona
SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
a Rokovacieho poriadku OZ vo Vydrníku vyhlásili, aby do 15 dní bol povolaný náhradník
s najvyšším počtom platných hlasov, ktoré dostal vo voľbách dňa 15.11.2014.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. Berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu obecného zastupiteľstva poslanca
Petra Gapča, podľa § 25 ods.2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Žiada zabezpečiť nástup náhradníka a odovzdať náhradníkovi osvedčenie o tom, že sa
stal poslancom.
Hlasovanie: za : 5 (Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gapčo, Slavkovský)

K bodu 12

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov doplneného programu starosta obce poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na zasadnutí OZ a toto zasadnutie ukončil. Zasadnutie bolo ukončené
o 23.00 hodine.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 07.03.2017

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

…………………………………….
Peter Slobodník, starosta obce
Zápisnicu overili: Barabas Milan
Barabas Martin
Kollár Ladislav

…………………………..
…………………………..
…………………………..

