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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 13/2017

Vo Vydrníku 04.07.2017

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 13. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 04.07.2017 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
Ing. Peter Slavkovský
Ladislav Kollár ml.
Neprítomní-ospravedlnení: 0
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 7
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Správa o činnosti obecného úradu
Kontrola plnenia uznesení
Správa audítorky ku KÚZ a KVS za rok 2016
Voľba kontrolóra obce
Záver

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 všetci poslanci
z celkového počtu 7 poslancov. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je
sedem a OZ je uznášania schopné.
Prednesený program jednania bol na návrh poslanca Barabasa doplnený o ďalší bod:
- Správa obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám za 1. polrok 2017
Poslanci jednomyseľne schválili doplnený program zasadnutia.
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. Správa audítorky ku KÚZ a KVS za rok 2016
7. Voľba kontrolóra obce
8. Rôzne
9. Záver
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje doplnený program rokovania OZ.
Hlasovanie: za : 7

(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci : Kollár,
Barabas Martin, Slavkovský
- za overovateľov zápisnice Barabas Martin, Slavkovský, Kollár
- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení : Kollár, Slavkovský, Barabas Martin
b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická
2. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení : Kollár, Slavkovský, Barabas Martin.

Hlasovanie:

za : 7

(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 3 Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval prítomných poslancov o činnosti, ktorú vykonával za posledné
obdobie:
- konalo sa stretnutie zástupcov firmy Ekoservis Slovensko- Ing. Frank , ŽSR – Ing.
Jakubišin a starostu obce ohľadom rozšírenia kanalizačnej siete , so ŽSR má obec
podpísanú zmluvu o vecnom bremene, zo Slov.pozemkového fondu je potrebné
stanovisko k rozšíreniu kanalizácie,
- starosta vyhľadal projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko z roku 2007, ktorá
sa prepracuje na súčasné podmienky,
- starosta obce informoval poslancov o zrušení ukončeného verejného obstarávania na
stavbu „Obnova materskej školy vo Vydrníku“ po vykonanej kontrole MV SR, ktoré
doporučilo späťvzatie dokladov z kontroly. Verejné obstarávanie zabezpečoval na
základe uzatvorenej zmluvy Ing. Rastislav Tapšák. Súťaž sa v čase cca 3 mesiace
zopakuje, aby sa mohlo začať so stavebnými prácami,
- k 30.06.2017 bol ukončený prenájom nehnuteľnosti č. 98 dohodou zo strany
prenajímateľa bez udania dôvodu. O danú nehnuteľnosť prejavila záujem ŠZŠ
v Spišskom Štiavniku na zriadenie elokovaného pracoviska, ktoré je v súčasnosti
v budove základnej školy, no z dôvodu rekonštrukcie materskej školy bude prevádzka
materskej školy zabezpečená v základnej škole a teda prenajaté priestory ŠZŠ budú
zrušené. Priestory doteraz skontrolovali pracovníčky Úradu reg.ver.zdravotníctva
a skonštatovali, že WC nevyhovujú – chýba ešte jeden záchod. Kontrolu ešte urobia
hasiči a inšpektorát práce, a ak bude objekt vyhovujúci, obec spíše nájomnú zmluvu na
zriadenie elokovaného pracoviska pre špec.školu,
- starosta bude jednať s obvodným všeobecným lekárom a obvodným pediatrom
o zmene podmienok prenájmu priestorov v budove obecného úradu, s obv.
všeobecným lekárom spísať nájomnú zmluvu na prenájom prístrojov a zariadenia
ambulancie, ktoré získala obec v minulosti z projektu MZ SR,
- oprava vnútorných priestorov v budove COOP Jednota – 1. etapa rekonštrukcie – sa
zahájila obcou podaným Oznámením na stavebný úrad, práce by mali byť ukončené
do 12/2017, obstarávateľ súčasne začal verejné obstarávanie na stavebné práce
súvisiace s prístavbou -2. etapa rekonštrukcie,
- obec pracuje na žiadosti o poskytnutie úveru na investičné projekty od Prima banka
Slovensko, a.s.,
- práce na rozšírení Územného plánu obce Vydrník pokračujú, oznámenie bolo zaslané
firmou eR Star na Krajský stav.úrad, po jeho vyjadrení ho bude schvaľovať obecné
zastupiteľstvo,
- geodetické zameranie pozemkov na novú komunikáciu už je hotové.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu ,

b) žiada prehodnotiť výšku nájmu a ordinačné hodiny obvodného všeobecného lekára
a obvodného pediatra,
c) žiada zabezpečiť vypracovanie zmluvy o nájme prístrojov a zariadenia ambulancie
obvodného lekára,
d) žiada pripraviť projekt s finančným rozpočtom multifunkčného ihriska v obci,
e) žiada zaradiť body b), c), d) do programu ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za : 7

(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom plnenia uložených úloh
- rozšírenie kanalizačnej siete v obci,
- práce v podkroví obecného úradu
a skonštatoval, že úlohy sa plnia.
Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie: za : 7

(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5 Správa obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám za I. polrok 2017
Poslanci boli oboznámení so správou obecnej kontrolórky, p.Jankovičovej, k vykonaným
kontrolám v 1. polroku 2017 podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti. Kontrola bola
zameraná na dodržanie zákonitostí uzavretých nájomných zmlúv, tvorby a čerpania
rezervného a sociálneho fondu a kontrolu plnenia príjmov z daní a poplatkov v roku 2017.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) berie na vedomie správu obecnej kontrolórky k vykonaným kontrolám za 1. polrok
2017 podľa plánu kontrolnej činnosti.

Hlasovanie: za :7

(Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 6 Správa audítorky ku konsolidovanej účtovnej závierke a konsolidovanej výročnej
správe za rok 2016
-

poslanci boli oboznámení so správou audítorky ku konsolidovanej účtovnej závierke
obce za rok 2016 a s overením súladu KÚZ s výročnou správou obce za rok 2016.
V správe audítorky bolo konštatované, že obec neporušila pravidlá účtovania
a účtovná závierka poskytuje pravdivý obraz o účtovnej jednotke.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu audítorky ku konsolidovanej
účtovnej závierke a konsolidovanej výročnej správe za r. 2016 .

Hlasovanie: za : 7

( Barabas Milan, Barabas Martin, Kollár, Skokan, Dický,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 7 Voľba obecného kontrolóra
obec vyhlásila voľbu na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce z dôvodu
ukončenia prac. pomeru súčasnej kontrolórky. Do výberového konania sa prihlásili
dvaja kandidáti. Volebná komisia zložená z poslancov OZ a pracovníkov obce otvorila
doručené obálky a skontrolovala, či prihlášky obsahujú všetky predpísané náležitosti.
Do výberového konania sa prihlásili
 Ing. Jozef Ferenčák, Svit
 Ing. Vladimír Matfiak, Sp.Belá
a obidvaja splnili všetky požiadavky výberového konania. Obidvaja boli na rokovanie OZ
riadne pozvaní, pozvanie prijali a jednotlivo sa poslancom predstavili. Potom im starosta
obce poďakoval za účasť a oznámil im, že poslanci zobrali na vedomie podané informácie
a voľbu kontrolóra vykonajú v zákonnej lehote, o výsledku ktorej budú obidvaja kandidáti
písomne informovaní. Poslanci požiadali o čas a rozhodli preložiť voľbu kontrolóra na iný
termín.
-

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. berie na vedomie
a) zápisnicu z otvárania obálok na voľbu kontrolóra obce,
b) predstavenie sa obidvoch prihlásených kandidátov na funkciu kontrolóra obce,
2. prekladá termín voľby kontrolóra na 18. júla 2017.
Hlasovanie: za : 7 (Barabas Milan, Dický, Skokan, Kollár, Barabas Martin,
Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 8 Rôzne
- poslanec Barabas Martin predniesol požiadavku na opravu miestnej komunikácie
smerom k cigánskej osade, poslanci žiadali starostu obce zistiť cenu opravy a možnosť
realizácie,
- poslanec Skokan sa pýtal na montáž vodomerov odberateľom vody z obecného
vodovodu,
- starosta informoval o tom, že dal vypracovať GP na zameranie pozemkov pod
budovou súčasného skautského klubu z dôvodu posunu hraníc pozemkov a následne
riešiť vysporiadanie novozameraného pozemku 2/12 o výmere 164 m2 kúpnopredajnou zmluvou.
K bodu 9 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 23.30 hodine.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 04.07.2017

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

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

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

