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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 17/2018

Vo Vydrníku 13.02.2018

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 17. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 13.02.2018 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 : 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:

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Správa o činnosti obecného úradu
Kontrola plnenia uznesení
Prenájom obecnej budovy súp.č. 98 pre účely zriadenia elokovaného pracoviska ŠZŠ
v Spišskom Štiavniku
6. Záver

1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1 Otvorenie, schválenie programu rokovania
Starosta obce, Peter Slobodník, pozval poslancov na prvé tohtoročné 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 poslancami jednomyseľne schválený.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie: za : 7

( Barabas Mi, 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 : Skokan,
Dický, Barabas Martin
- za overovateľov zápisnice : Skokan, Dický, Barabas Martin
- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická .
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení : Skokan, Dický, Barabas Martin
b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická,
2. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení : Skoan, Dický, Barabas Martin.

Hlasovanie:

za : 7

( Barabas Mi,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 poslancov o príprave projektu na rozšírenie kanalizačnej siete v
obci – v časti stanica a v cig.osade, ŽSR súhlasili predbežne s pretlakom popod trať,
v súvislosti so stavebným konaním budú sa vyjadrovať ešte raz dotknuté inštitúcie
a potom bude vydané stavebné povolenie a následne bude podaná žiadosť, keď bude
zverejnená výzva z operačného programu,

-

-

-

-

-

-

žiadosť o finančné prostriedky z Environm. fondu na rozšírenie vodovodnej siete v obci
bola podaná v 09/2017, spracovateľ bol vyzvaný na doplnenie informácii, teraz čakáme
na jej schválenie,
vnútorné priestory COOP sú stále v rekonštrukcii, práce 1.etapy by mali byť ukončené
cca v 03/2018, konečné napojenie kúrenia, vody a kanalizácie bude až po ukončení
2.etapy-prístavby, na ktorú už prebehlo územné konanie, stavebné konanie by malo byť
ukončené cca v 04/2018,
teraz sa rokuje s vedením COOP Jednota o odkúpení pozemku pod prístavbu a popri tom
usporiadať vlastnícke vzťahy k prístavbe a streche. Obec bude väčšinový vlastník, obec
by mala záujem odkúpiť aj celý pozemok okolo budovy,
na obecnom úrade bol p. Pompa z Úradu vlády SR pre rómske komunity v súvislosti
s prebiehajúcim projektom na obnovu materskej školy, ktorý oboznámil starostu obce
s tým, že v súvislosti s projektom na obnovu MŠ do MŠ budú dosadení dvaja
pracovníci-asistent učiteľa a špeciálny pedagóg, platení budú z prostriedkov fondov
a trvanie projektu bude 2-3 roky,
k vysporiadaniu pozemkov na pripravovanú novú komunikáciu má geodetka pripraviť
ešte potrebné dve zamerania a potom by mal byť geometr.plán schválený, následne sa
budú pripravovať kúpne zmluvy s vlastníkmi,
rekonštrukcia miestnych komunikácií je pripravená, práce sa zrealizujú v jarných
mesiacoch, dovtedy každá domácnosť by mala byť napojená na kanalizáciu a vodovod,
aby sa potom nerozkopával nový asfalt, starosta má vyzvať občanov buď rozhlasom
alebo listom na túto povinnosť.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti
obecného úradu za uplynulé obdobie.
Hlasovanie:

za : 7

(Barabas Mi, 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 skonštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:

za : 7

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

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5 Prenájom obecnej budovy súp.č.98 pre účely vzdelávania v elokovanom
pracovisku ŠZŠ Spišský Štiavnik

-

starosta obce zaradil tento bod do programu zasadnutia na základe žiadosti riaditeľky
Špeciálnej základnej školy v Spišskom Štiavniku o súhlas so zriadením elokovaného
pracoviska vo Vydrníku súp.č. 98 a súčasne o prenájom tejto budovy na uvedený účel.
Elokované pracovisko doteraz existovalo v prenajatých priestoroch základnej školy, kde
už nie je možný ďalší prenájom z dôvodu stiesnených pomerov aj pre vlastných žiakov.
Poslanci súhlasili s prenájmom doteraz nevyužívanej budovy, je potrebné dopredu
zmeniť účel využitia budovy na nebytový a potom bude dohodnutá a podpísaná nájomná
zmluva so ŠZŠ. Výšku nájmu stanovili na 1800 eur ročne, ktorý bude ŠZŠ platiť
mesačne na základe vystavených faktúr spolu so zálohovými platbami za el.energiu 50,00 €, plyn- 50,00 €, vodu-10,00 €, stočné 4,17 €, vývoz TKO-7,13 € a za ostatné
služby-upratovanie 100,00 € a bežná údržba – 50,00 €. Stanovené podmienky budú
zapracované do návrhu nájomnej zmluvy a predložené ŠZŠ na posúdenie.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje:
a) prenájom obecnej budovy súp.č. 98 za účelom zriadenia elokovaného pracoviska
Špeciálnej základnej školy v Spišskom Štiavniku pre deti s trvalým pobytom vo
Vydrníku
b) ročnú výšku za prenájom v sume 1 800,00 eur
c) prerokovávaný návrh nájomnej zmluvy s výškou záloh za poskytované služby.

Hlasovanie:

za : 7

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

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

K bodu 6 Záver
-

po ukončení diskusie starosta obce zasadnutie o 21.30 hodine ukončil.

Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 13.02.2018

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

…………………………………….
Peter Slobodník, starosta obce
Zápisnicu overili: Ing. Skokan Rastislav
Ing. Dický Ladislav
Barabas Martin

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

