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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 3/2019

Vo Vydrníku 01.03.2019

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 3. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 01.marca 2019 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Barabas Martin
2. Ing. Dická Božena
3. Gallovič Peter
4. Bc. Gurník Peter
5. Handula Pavol
6. Kollár Ladislav
7. Kukura Anton
8. Slavkovský Tibor
9. Šabla Patrik
Neprítomní-ospravedlnení:
Ďalší prítomní : Mgr. Lesnická Darina, Mgr. Barabasová Lucia – zamestnankyne obce, Ing.
Matfiak- kontrolór
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 9 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 (na
začiatku ich bolo 8, Ing. Dická sa ospravedlnila, že príde neskôr) 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 určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti OcÚ
Žiadosť o NFP na „občiansku poriadkovú službu“
Vytvorenie nového pracovného miesta na OcÚ
Prístavba vstupu k Obecnému domu s.č.68

8. Rozpočtové opatrenie č.1
9. Schválenie sponzorského príspevku pre Ing. Budzáka
10. Schválenie návrhu VZN č. 1/ 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník
11. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku v materskej škole, školskom
klube a výdajnej školskej jedálni
12. Nová cesta - Veľké krátke
13. Diskusia

K bodu 1 - Otvorenie
Starosta obce Mgr. Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote zasadnutie OZ na ktoré
pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Zasadnutie otvoril a viedol. Zasadnutia
sa zúčastnili 9 poslanci, starosta obce teda skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Prítomní poslanci jednomyseľne schválili program rokovania:
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti OcÚ
5. Žiadosť o NFP na „občiansku poriadkovú službu“
6. Vytvorenie nového pracovného miesta na OcÚ
7. Prístavba vstupu k Obecnému domu s.č.68
8. Rozpočtové opatrenie č.1
9. Schválenie sponzorského príspevku pre Ing. Budzáka
10. Schválenie návrhu VZN č. 1/ 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník
11. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku v materskej škole, školskom
klube a výdajnej školskej jedálni
12. Nová cesta - Veľké krátke
13. Diskusia
Hlasovanie:
za : 8

( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Slavkovský,
Šabla)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
nehlasoval: 0
K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Šabľa, Slavkovský, Barabas, ktorí boli tiež
určení za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená L. Barabasová.
Prijaté uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: Šabla, Barabas, Slavkovský
2. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Barabasová
b) overovateľov zápisnice v zložení : Šabla, Barabas, Slavkovský
Hlasovanie: za : 8

( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
nehlasoval: 0
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že na uložených uzneseniach č.18/2019 sa pracuje, č.21/2019
nie je splnené, ale sa na ňom pracuje a na uznesení 24/2019 sa taktiež pracuje.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení .
Hlasovanie: za : 8 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
nehlasoval: 0
K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce ozrejmil poslancom činnosť obecného úradu za posledné mesiace
-vysvetlil prečo sa nezverejňujú niektoré materiály na obecnej stránke – je v rekonštrukcii
a do 1 mesiaca sa vykoná náprava – bude zriadená nová web stránka za 3000€, ktorá bude
pod patronátom poslanca p. P.Galloviča
-informoval poslancov o zmene úradných hodín obecného úradu a o zavedení nestránkových
hodín
- upovedomil poslancov o nutnosti ďalšieho zamestnanca na OcÚ
- podal správu o činnosti malých obecných služieb
- podal správu o prácach na zabezpečovacom systéme budov od f.Kelkom – zabezpečí sa
Obecný dom s.č. 68 a dozabezpečí sa budova OcÚ a domu smútku bude to stáť 1 530€
- starosta informoval poslancov o stave komunálnych odpadov v rómskej osade nakúpil prvých 10 ks 240l KUKA nádob, ktoré boli úspešne distribuované do osady, aby sa
tak zamedzilo vytváraniu čiernych skládok, bude pokračovať v postupnom dokupovaní
nádob
-starosta podal správu o projekte „ Vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou“- f.
EUROGEO – spolu v súčinnosti s geodetom, vytvorí sa register a budú sa analyzovať
vlastnícke vzťahy

- ďalej starosta podal informáciu o tom, že ho oslovila kaderníčku, ktorá by mala záujem si
v našej obci otvoriť kaderníctvo – nakoniec tento nápad nebol zrealizovaný z jej strany
- starosta informoval aj o svojej ceste do Prešova, kde musel vycestovať na cudzineckú
políciu po zoznam cudzincov v našej obci, ktorý bude potrebný pri voľbách do EP v máji
2019
- 23.januára f. Willo Servis v spolupráci so starostom a za prítomnosti poslanca p.Handulu
preskúšala činnosť našich čerpadiel na čističke, výsledkom preskúšania bolo, že čerpadlá sú
v poriadku ale môže nastať problém pri opätovnom znížení tlaku od vodárni
- starosta ďalej uviedol, že rieši susedský spor Kusák – Dulovič, požiadali ho o súčinnosť
- starosta upovedomil poslancov o doručení sťažnosti na riaditeľku školy – bude sa tým
zaoberať komisia verejného záujmu, starosta sprostredkoval stretnutie občanov a riaditeľky
v zasadačke obecného úradu, na ktorom si vyjasnili niektoré veci
-starostu oslovila p.A. Gallovičová s prosbou o pomoc pri vysporiadaní s pozemkami, ktorých
je ona spoluvlastníčkou, ale na pozemkoch stojí bytovka- starosta riešením poveril predsedu
stavebnej komisie p.Šablu
-starosta informoval prítomných aj o riešení problému s poštovou priehradkou, kde obec
vyzvala príslušné orgány písomnou formou na vyjadrenie sa k tomuto problému a poštová
priehradka je následne od 18.02.2019 už otvorená v obvyklom čase
-ďalej starosta informoval aj o nezaradení do programu Environmentálneho fondu . podpora
na rozšírenie splaškovej kanalizácie , nakoľko neboli vôbec dodané podklady, ktoré si od nás
vyžiadali, o ďalšom postupe bude poslancov informovať na ďalšom OZ
- taktiež starosta informoval poslancov aj o stretnutí konanom 27.02.2019 na obecnom úrade,
kde boli prizvaný pracovníci ODI Poprad a taktiež Prešov a riešil sa problém z výjazdom
z prašnej cesty na cestu III.triedy pod mostom smerom ku Kaštieli. Výsledkom šetrenia bude
trvalé dopravné značenie pri tomto výjazde. Taktiež starosta upovedomil poslancov aj o tom
že sa chystá riešiť nevyhovujúci stav pod uvedeným postom nakoľko tam stále vyviera voda
-starosta podal informáciu že na najbližšom zastupiteľstve bude poslancom predostretý
záverečný účet.
- obec je opatrovníkom T.Žigovej a preto s ňou musí starosta riešiť všetky právne úkony, toho
času s ňou chodieva po vyšetreniach potrebných na spísanie k žiadosti o invalidný dôchodok
pre menovanú
- v závere svojej správy starosta pripomenul prítomným, že sa blížia prezidentské voľby na
ktoré sa obec pripravuje
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti
obecného úradu.
Hlasovanie: za : 8

( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
nehlasoval: 0
K bodu 5 – Žiadosť o NFP na „občiansku poriadkovú službu“
Starosta informoval poslancov o pripravovanom projekte, vysvetlil poslancom čo budú
jednotlivé hliadky robiť a že sa jedná o 8 ľudí. Dĺžka trvania projektu je 2 roky

a spolufinancovanie obce je 5%. Predpokladaný reálny začiatok fungovania hliadok by bol
buď koncom roka 2019 alebo až v januári 2020, niektorý s poslancov nastolili otázku či nám
je takýto projekt treba, nakoľko v našej osade ani obci problémy nie su, ani tam nemáme
kriminalitu. Starosta vysvetlil poslancom, že poriadková hliadka nebude len v osade, ale bude
sprevádzať deti ráno do školy, bude stáť pred školou aj domom smútku, bude napomáhať aj
občanom obce a predchádzať kriminalite v úzkej spolupráci s PZ.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP na aktivitu „občianska poriadková služba v obci Vydrník
s prítomnosťou MRK“, názvom projektu „MOPS Vydrník“ v rámci výzvy OPLZ-PO52018-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
b) zabezpečenie povinného spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Spôsob povinného spolufinancovania projektu bude z
vlastných zdrojov obce Vydrník.
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa

Hlasovanie:
za : 5 ( Barabas, Gurník, Kollár, Slavkovský, Šabla )
proti: 2 (Kukura, Handula)
zdržal sa: 1 (Gallovič)
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Dická)
nehlasoval: 0
K bodu 6 – Vytvorenie nového pracovného miesta
Starosta informoval poslancov o nutnosti vytvorenia ďalšieho pracovného miesta, nakoľko
agenda obce je rozsiahla. Poslanci sa informovali koľko bude potrebné na nového
zamestnanca uvoľniť finančných prostriedkov, čo starosta spolu s ekonómkou predbežne
vyčíslili na 800€ mesačne podľa toho, aký pracovník sa vyberie (napr. s praxou/bez praxe,
s VŠ/stredoškolským vzdelaním). V tomto bode požiadal o vystúpenie aj jeden s prítomných
občanov p. P.Slavkovský, ktorý upozornil poslancov, že doteraz skoro všetky práce na ktoré
žiada starosta nového zamestnanca robila pre obec jeho manželka, ktorá bola prepustená
v rámci aktivačných prác – bola koordinátorka, a robila to za minimum peňazí zhruba 140€ na
mesiac. Starosta sa p.Slavkovskému poďakoval za vystúpenie a uviedol, že p. Slavkovská
nebola prepustená, ale jej skončila dohoda na dobu určitú a určite nerobila všetky práce, ktoré
bude mať v náplni nový zamestnanec. Ku koncu tejto debaty sa dostavila do zasadacej
miestnosti aj poslankyňa Dická, ktorá bola doposiaľ neprítomná.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č.31/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schválilo vytvorenie nového pracovného miesta
Hlasovanie:

za : 6 ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Kukura, Šabla)

proti: 0
zdržal sa: 3 (Handula, Kollár, Slavkovský)
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0
K bodu 7 Prístavba vstupu k Obecnému domu s.č. 68
Starosta informoval poslancov o prebiehajúcich rokovaniach s p. Kubošim (vyzval ho, aby
priniesol materiály potrebné na ukončenie jeho prác - p. Kuboši prisľúbil do 2 týždňov).
Poslanci v tomto bode poverili starostu na začatie nového výberového konania na nového
dodávateľa prístavby Obecného domu č.68
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č.32/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) berie na vedomie správu starostu obce o pripravovanej prístavbe na základe existujúcej
projektovej dokumentácie
b) poveruje starostu obce začať výberové konanie nového dodávateľa prístavby Obecného
domu č. 68
Hlasovanie:

za : 9 ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0

K bodu 8 - Rozpočtové opatrenie č.1
Starosta obce informoval poslancov, že Rozpočtové opatrenie č.1 im bolo doručené a vyzval
poslancov nech sa k nemu vyjadria. Po dotazovaní poslanca p. Galloviča o niektorých
položkách a následnom vysvetlení ekonómkou p. Lesnickou poslanci pristúpili k hlasovaniu
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č.33/2019
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie:

za : 9 ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0

K bodu 9 - Schválenie sponzorského príspevku pre Ing. Budzáka
Starosta predniesol poslancom žiadosť Ing. Budzáka, občana našej obce o príspevok na svoju
spisovateľskú činnosť. Ing. Budzák vydáva rôzne básnické publikácie, ktoré následne
poskytne obci aj na propagáciu.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku prerokovalo žiadosť o schválenie sponzorského
príspevku pre Ing. Budzáka
Hlasovanie:

za : 9 ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla,)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0

K bodu 10 - Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiada školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník
Starosta uviedol, že predmetné VZN č.1/2019 splnilo náležitosti na pripomienkovanie
a neboli voči nemu v stanovenej lehote vznesené žiadne námietky.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č.35/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje návrh VZN č. 1/ 2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci
Vydrník
Hlasovanie:

za : 9

( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0
K bodu č.11- Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku v materskej
škole, školskom klube a výdajnej školskej jedálni
Starosta znova uviedol, že aj toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a doposiaľ nebolo
pripomienkované.
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č.36/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky
príspevku v materskej škole, školskom klube a výdajnej školskej jedálni

Hlasovanie:

za : 9 ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0

K bodu 12 – Nová cesta – Veľké krátke
Starosta obce informoval poslancov, že keďže nevidí ochotu odpredávať pozemky od
p.Böhmera a p. Handulu bude sa musieť nájsť iný spôsob vedenia tejto cesty. O slovo sa
prihlásil poslanec p.Handula, ktorý predložil poslancom pôvodný UP obce v ktorom bolo
zakreslené, že pôvodná cesta pôjde cez záhrady všetkých dotknutých vlastníkov a nie poza
záhrady. Upozornil aj na to, že síce trasa cesty bola po rokovaniach s vlastníkmi zmenená a to
za ich záhrady, ale nebola zakreslená, taktiež upozornil na to, že vtedajšie vedenie jeho ani p.
Böhmera na uvedené stretnutie neprizvalo. Poslanci následne zaviazali starostu k výkupu
pozemkov na parcele registra E p.č.338, umiestnenej mimo zastavaného územia obce,
prípravou kúpnej zmluvy o odkúpenie časti pozemkov prístupovej cesty „ Veľké krátke“,
taktiež k pripraveniu potrebného dodatok k ÚP a na nasledujúcom zastupiteľstve podať
správu o krokoch, ktoré v tejto veci vykonal
Prijaté uznesenie:
Uznesenie č.37/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku zaväzuje starostu obce k výkupu pozemkov na parcele
č. 338 “Veľké krátke“
a) príprava kúpnej zmluvy o odkúpenie časti pozemkov prístupovej cesty „Veľké krátke“
b) urobiť potrebný dodatok k územnému plánu
c) podať správu o stave výkupu predmetných častí pozemkov do najbližšieho zastupiteľstva
t.j. 26.04.2019
Hlasovanie:

za : 8 ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Kollár, Kukura,
Slavkovský, Šabla,)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Handula)
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0

K bodu 14 - Diskusia
- vystúpil prítomný občan p. V. Barabas a upozornil starostu, že síce pracovníci „VPP“ sa
v oranžových vestách prechádzajú po stanici, ale nie je vidieť za nimi žiadny výsledok,
starosta prisľúbil nápravu a taktiež ozrejmil, že od nasledujúceho pondelka pristúpia
koordinátorky aktivačných prác k rajonizácii a taktiež k písaniu správ o činnosti pracovníkov,
ktoré si budú môcť pozrieť aj občania
- starosta taktiež uviedol, že má v pláne upraviť zábradlie pri mostíku s orgovánom, ktoré je
na zákrute pri záhrade p. Slobodníka nebezpečné pre vodičov a následne aj pre
chodcov

- poslanci taktiež upozornili na nutnosť odvodňovacieho rigolu pri zástavka pri cintoríne
- taktiež bolo prisľúbené dokúpenie viacerých smetných košov do obce aj na zástavke pri
stanici
- následne sa poslanci p. Handula a Gallovič vrátili k „Výzve na doplnenie žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019, číslo projektu: 135162“, dotazovali sa
prečo sme neboli zaradení do zoznamu žiadostí a po vysvetlení starostu, že sme nestihli včas
dodať všetky potrebné prílohy sa pýtali prečo a čo všetko chceli doložiť. Výzvu na doplnenie
im pracovníčka obecného úradu L. Barabasová, následne bola priniesť z pošty k nahľadnutiu
a poslanci si ju podrobnejšie preštudovali a pýtali sa na jednotlivé prílohy, ktoré neboli včas
dodané. Následne požiadali starostu nech tento bod zaradí do programu nasledujúceho
zastupiteľstva, nakoľko je predpoklad, že sa budeme môcť opätovne zapojiť o zaradenie do
poskytnutia podpory formou dotácie na budúci rok a tým pádom je treba predpripraviť všetky
dokumenty, ktoré budú od nás požadované v dostatočnom predstihu.
- v závere diskusie starosta, poslanci a aj niektorí prítomní zhodnotili kultúrnu akciu „obecnú
zabíjačku“
- zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo oficiálne ukončené o 20:51 hod
Zapísala: Mgr. Lucia Barabasová 06.02.2019

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Barabas Martin
Šabla Patrik
Slavkovský Tibor

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

