O

B

E

C

V

Y

D

R

N

Í

K,

059

14

Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 16/2017

Vo Vydrníku 29.11.2017

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 16. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 29.11.2017 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 : 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. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Správa o činnosti obecného úradu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. VZN Obce Vydrník č.1/2018 o určení výšky dotácie na prev. MŠ a ŠK
6. VZN Obce Vydrník č. 2/2018 o poskytovaní fin.príspevku na stravovanie dôchodcov
7. VZN Obce Vydrník č.2/2015 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠK
8. Správa kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
10. Záver

K bodu 1 Otvorenie, schválenie programu rokovania
Starosta obce, Peter Slobodník, pozval poslancov na posledné 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 starostom a poslancami doplnený o dva body. Doplnený
program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Správa o činnosti obecného úradu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. VZN Obce Vydrník č.1/2018 o určení výšky dotácie na prev. MŠ a ŠK
6. VZN Obce Vydrník č. 2/2018 o poskytovaní fin.príspevku na stravovanie dôchodcov
7. VZN Obce Vydrník č.2/2015 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠK
8. Správa kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
10. Rozpočtové opatrenie obce č.3/2017
11. Vnútorný poriadok odmeňovania - doplnenie
12. Diskusia a záver
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje doplnený 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 : Slavkovský,
Kollár st., Barabas Milan,
- za overovateľov zápisnice : Slavkovský, Barabas Milan, Kollár ml.,
- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická .
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení : Kollár ml., Slavkovský, Barabas
Milan,
b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická,
2. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení : Kollár ml., Slavkovský, Barabas
Milan.

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 skončenom, druhom verejnom obstarávaní na
dodávateľa stavby „Obnova materskej školy“, externý obstarávateľ zaregistroval do
05.09.2017 jedného záujemcu –firmu Strechy Zachar, ktorá zložila finančnú zábezpeku.
Verejné obstarávanie kontrolovalo MV SR, teraz má už obec súhlas na realizáciu, no
kvôli zime sa zmluva s dodávateľom –Strechy Zachar, podpíše až koncom marca 2018,
ďalej informoval poslancov o zámere a pokračovaní prác rozšírenia kanalizácie v časti
obce stanica- pretlakom pod traťou a v osade,
obec do konca 09/2017 podala žiadosť na rozšírenie vodovodnej siete v obci na
Environmentálny fond,
zámerom obce bolo ešte koncom roka opraviť dve miestne komunikácie na ktoré je
urobená projektová dokumentácia, ešte sa pripravuje súťaž na dodávateľa prác (mala by
to byť firma Tatraasfalt), stálo by to cca 95 000 eur, no kvôli zime sa aj tieto práce
presunú na jar 2018,
doplnok č.1 k Územnému plánu obce bol predložený na nahliadnutie poslancom, ktorí
rozhodli, aby sa vydržaním vysporiadali pozemky podľa predloženého GP okolo DS
a ďalej a aby sa do GP doplnila aj cesta ku kult.domu č.91 ( v GP sú uvedení vlastníci aj
m2, šírka cesty cca 4-4,5 m).

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
-

uznesenie č.166/2017 požiadavka bola zapracovaná do projektovej dokumentácie na
opravu miestnych komunikácií – splnené
uznesenie č.167c/2017 – urbanistické využitie voľnej plochy v obci - je v plnení

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 VZN Obce Vydrník č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a ŠK
Starosta obce predložil poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré určuje
výšku finančných prostriedkov, ktoré obec poskytuje na prevádzku a mzdy pracovníkov
v materskej škole a školského klubu. Obec vychádzala z výšky poskytnutej dotácie obci
štátom vo výnose dane FO a tiež z reálneho rozpočtu, ktorý škola vypracovala na nasledujúce
obdobie. Výška dotácie na jedno dieťa MŠ /rok je 2677,00 eur a výška dotácie na dieťa
ŠK/rok je 519,00 eur.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje VZN Obce Vydrník č.1/2018 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského klubu.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Barabas Mi, Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas
Ma, Kollár ml.

K bodu 6 VZN Obce Vydrník č. 2/2018 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov
- návrh VZN bol poslancami prerokovaný, poslanci sa zaoberali a hlavne určili podmienky,
za ktorých dôchodcovia budú môcť využiť príspevok obce na stravovanie. Obec pristúpila
k tomuto kroku z dôvodu, že v obci nie je vývarovňa ani iné reštauračné zariadenie,
a dôchodcovia využívajú ponuku stravovania až zo susednej obce Hrabušice. S majiteľom
reštauračného zariadenia Mariánom Jendrálom obec podpíše zmluvu na dodávku jedál aj na
poskytovaný príspevok vo výške 0,50 € na jedno jedlo a deň.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje VZN Obce Vydrník č.2/2018 o poskytovaní
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Barabas Mi, Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas
Ma, Kollár ml.

Neprítomní:

0

0

K bodu 7 VZN Obce Vydrník č.3/2018 o určení výšky príspevku v materskej škole
a v školskom klube
-

starosta obce predložil na schválenie návrh VZN obce, ktoré mení VZN č.2 z roku 2015
a určuje nové sumy na platenie príspevku rodičov a zákonných zástupcov v materskej
škole a v školskom klube. Poslanci výšku príspevku prehodnotili a rozhodli o 20%
navýšení jej výšky od roku 2018. V materskej škole rodič mesačne platil 10,00 eur , od
09/2018 to bude 12,00 eur a v školskom klube rodič mesačne platil 1,00 euro, od
09/2018 to bude 1,20 eur. Poplatky sa budú platiť mesiac dopredu do 28. dňa mesiaca.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) prerokovalo VZN Obce Vydrník č.2/2015 o určení výšky príspevku v materskej škole
a v školskom klube,
b) schvaľuje VZN č.3/2018 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom
klube,
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Barabas Mi, Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas
Ma, Kollár ml.

K bodu 8 Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Kontrolór obce, Ing. Matfiak sa zaoberal návrhom obecného rozpočtu na roky 2018-2020 a po
jeho preskúmaní oboznámil poslancov so svojimi závermi. Skonštatoval, že rozpočet bol
zostavený podľa zákonných požiadaviek, členenia, bol zverejnený pred prerokovaním,
doporučil poslancom opatrnosť pri schvaľovaní výšky úverového zaťaženia obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce na rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Barabas Mi, Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas
Ma, Kollár ml.

K bodu 9 Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
-poslanci po vypočutí správy obecného kontrolóra pristúpili k prerokovaniu návrhu rozpočtu
na rok 2018. Po menších úpravách a doplnení bol prednesený návrh rozpočtu na rok 2018
schválený.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku :
a) prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020,
b) schvaľuje rozpočet Obce Vydrník na rok 2018 a návrh rozpočtu obce na roky 20192020.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Barabas Mi, Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas
Ma, Kollár ml.

K bodu 10 Rozpočtové opatrenie Obce Vydrník č. 3/2017
Starosta obce predniesol prítomným poslancom požiadavku na úpravu obecného rozpočtu na
rok 2017 rozpočtovým opatrením z dôvodu, že najmä plnenie kapitálových výdavkov nebude
možné do konca roka splniť. Investície, na ktoré boli finančné prostriedky schválené nebudú
uskutočnené. Finančné prostriedky budú presunuté v rámci rozpočtu na iné položky.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Vydrník na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 3/2017.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Barabas Mi, Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas
Ma, Kollár ml.

K bodu 11 Vnútorný poriadok odmeňovania – zmena
Starosta obce predniesol poslancom požiadavku na zmenu odmeňovania obecnej kronikárky.
Obec vedie kroniku jubilujúcich dôchodcov, ktorú má na starosti Slobodníková Helena
a druhú, obecnú kroniku vedie Slavkovská Mariana. Výška ročnej odmeny za kroniku
jubilantov bude 200 eur a za obecnú kroniku 300 eur.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zmenu vo Vnútornom poriadku odmeňovania
a to:
1. ročná odmena za vedenie obecnej kroniky 300,00 eur
2. ročná odmena za vedenie kroniky jubilantov 200,00 eur.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Barabas Mi, Kollár , Dický, Slavkovský, Skokan, Barabas
Ma, Kollár ml.

K bodu 12 Diskusia a záver
Po prerokovaní všetkých bodov doplneného programu starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí OZ a slovo dal prítomným občanom. Do diskusie sa
zapojili:
- Jozef Kalafut sa sťažoval, že v časti obce „stanica“ chýbajú štyri poklopy na obecnej
kanalizácii,
- Jozef Bizoň poukázal, že nie sú zverejnené posledné uznesenia OZ a zápisnica, pýtal sa,
či bude v časti „stanica“ urobená rekonštrukcia kanalizácie a obecnej komunikácie,
- Katarína Bajtošová sa pýtala kedy bude vymenený poklop na obecnej kanalizácii, ktorý
má pred domom a je v havarijnom stave, starosta obce prisľúbil urýchlenú nápravu,
poklopy v počte štyri kusy objedná a nahradí nimi poškodené alebo chýbajúce,
- Jozef Bizoň sa pýtal na podmienky napojenia na obecnú kanalizáciu,
- Jozef Kalafut by chcel riešiť prípojku na vodu k svojmu rodinnému domu cez areál
bývalej píly, lebo prístupová cesta je v majetku ŽSR,
- Peter Bobko sa pýtal, či mu obec nahradí výdavky, ktoré mal pri napojení sa na obecnú
kanalizáciu spolu s Pavlom Handulom,
- Vladimír Barabas mal dotaz, kto je súčasným vlastníkom bývalého areálu píly a aký je
zámer jeho ďalšieho využitia, nakoľko sa tam vytvárajú smetiská (fotky má Bizoň),
- Katarína Bajtošová sa pýtala, čo mieni robiť obec v budúcnosti s biologickým odpadom
v obci.
Po ukončení diskusie starosta obce zasadnutie o 21.30 hodine ukončil.

Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 29.11.2017

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

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

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

