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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 19/2018

Vo Vydrníku 12.07.2018

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 19. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 12.07.2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Peter Slobodník – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Milan Barabas
Ing. Ladislav Dický
Ladislav Kollár
Ing. Peter Slavkovský
Ladislav Kollár ml.
Ing. Skokan Rastislav
Neprítomní-ospravedlnení: Barabas Martin
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 6
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. Príprava volieb do orgánov obecnej samosprávy a) rozsah výkonu funkcie starostu,
b) stanovenie počtu poslancov OZ,
c) určenie volebných obvodov
6. Úprava rozpočtu obce-rozpočtové opatrenie č.1
7. Správa obecného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I.polrok 2018 a schválenie plánu
činnosti na II.polrok 2018
8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.3/2017
9. Dopracovanie projekt. dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií
k podaniu žiadosti obce do výzvy z OP Ľudské zdroje
10. Prenájom obecného domu č.98
11. 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 šiesti poslanci
z celkového počtu sedem poslancov. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je
šesť a OZ je uznášania schopné. Poslanec Martin Barabas bol pre prac. vyťaženosť
ospravedlnený.
Prednesený program jednania bol starostom obce a poslancami doplnený o tri body a to :
- prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve stavby „Vydrník - Zriadenie trafostaníc
a úprava NN siete pri ŽSR“,
- stanovenie a schválenie odkúpnej ceny pozemkov na vysporiadanie plánovanej
miestnej komunikácie,
- zmena organizácie MŠ.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje doplnený program rokovania OZ :
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. Príprava volieb do orgánov obecnej samosprávy a) rozsah výkonu funkcie starostu,
b) stanovenie počtu poslancov OZ,
c) určenie volebných obvodov
6. Úprava rozpočtu obce-rozpočtové opatrenie č.1
7. Správa obecného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I.polrok 2018 a schválenie plánu
činnosti na II.polrok 2018
8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií -Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.3/2017
9. Dopracovanie projekt. dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií
k podaniu žiadosti obce do výzvy z OP Ľudské zdroje
10. Prenájom obecného domu č.98
11. Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve stavby „Vydrník-zriadenie trafostanice
a úprava NN siete pri ŽSR,
12. Stanovenie a schválenie odkúpnej ceny pozemkov na vysporiadanie plánovanej
miestnej komunikácie
13. Zmena organizácie MŠ
14. Záver

Hlasovanie: za : 6
( Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci : Dický, Skokan,

-

Kollár ml.
za overovateľov zápisnice : Dický, Skokan, Kollár ml.
za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení: Dický, Skokan, Kollár ml.
b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická,
2. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení : Dický, Skokan, Kollár ml.

Hlasovanie:

za : 6
( Barabas Mi,Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 3 Správa o činnosti obecného úradu
-

-

-

-

-

projekt „Obnova materskej školy vo Vydrníku“ – čakáme na zatepľovací materiál, obec
podala žiadosť o predĺženie lehoty ukončenia stavby-čakáme na vyjadrenie MV SR, rieši
sa výťah do prístavby a výrez do stropu na schodište,
Environmentálny fond nám schválil žiadosť na rozšírenie vodovodnej siete v obci-teraz
čakáme na podpis zmluvy, práce sa začnú v 08/2018
Obec pripravuje aj rozšírenie kanalizačnej siete na „stanici“ a v osade, pripravujú sa
potrebné vyjadrenia , potom začne stavebné konanie a podá sa žiadosť na Environm.
fond o dotáciu,
stavebné povolenie na 2.etapu rekonštrukcie budovy č.68 viazlo na absencii „iného
práva“ , ktoré COOP Jednota SD už pre obec vydalo-zmluva na vecné bremeno, začalo
sa stavebné konanie, verejné obstarávanie bude rýchle,
rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom k osade bude pokračovať v tomto týždni
nanesením dvoch asfaltových vrstiev a práce by mali byť po drobných úpravách už
ukončené,
dopracuje sa
projektová dokumentácia na rekonštrukciu ostatných miestnych
komunikácií, ktoré sa budú riešiť z dotácie z európskych fondov, z výzvy, ktorá mala
byť zverejnená v 03/2018 (doteraz nebola).

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

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení
-

starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenie č.191/2018 z predchádzajúceho
zasadnutia OZ sa plniť začalo – starosta oslovil na vypracovanie doplnku k územnému
plánu Ing. Bugára, firma erStar, Banská Bystrica.

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

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 5 - Príprava volieb do orgánov obecnej samosprávy :
a) rozsah výkonu starostu
b) počet poslancov
c) určenie volebného obvodu
-

podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo prerokovalo potrebné
náležitosti k príprave volieb do orgánov obecnej samosprávy, ktoré sa budú konať
10.11.2018 a rozhodlo, že starosta bude pracovať na celý úväzok, počet poslancov sa
zvýši na 9 a v obci bude len jeden volebný obvod.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku:
1. Podľa §11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov - schvaľuje resp. určuje výkon funkcie starostu Obce Vydrník pre
nové volebné obdobie r.2018 – 2022 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

2. Podľa §11 ods. 3. zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov určuje počet poslancov Obce Vydrník v novom volebnom období r. 2018 –
2022 deväť,
Hlasovanie:

za : 5
(Barabas Mi, Skokan, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Dický)
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

3. V súlade s §166 zákona č.180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje jeden
volebný obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
r.2018-2022.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 6 - Rozpočtové opatrenie č.1
-

-

starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu obce v roku 2018, ktorý zahŕňal hlavne
reálne navýšenie príjmov z výnosu dane FO a navýšenie bežných výdavkov na finančné
náležitosti pri prípadnom ukončení funkcie starostu obce po voľbách, pre dvoch
pracovníkov spoluúčasť vo výške 20% z ceny práce §50j zákona o zamestnanosti a tiež
navýšenie finančných prostriedkov na mzdy pre ďalšiu učiteľku v materskej škole.
poslanci požadovali podrobné informácie o čerpaní finančných prostriedkov
v súčasnosti, preto požiadali o ich doplnenie a preloženie tohto bodu na ďalšie
zasadnutie

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2018 a požiadalo o doplnenie informácií a preloženie tohto bodu na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za : 6 (Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 7 Správa obecného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I. polrok 2018
a schválenie plánu práce na II. polrok 2018
-

obecný kontrolór svoju činnosť v I. polroku 2018 zameral hlavne na kontrolu povinného
zverejňovania a na zasadnutie predložil správu o kontrole faktúr a ich povinného
zverejňovania. V závere zhodnotil, že pri kontrole nedostatky neboli zistené. Ďalej
predložil kontrolór aj plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. Poslanci ho
prerokovali a schválili s tým, že si vyžiadali spracovať prehľad prijatých uznesení a ich
plnenie za celé volebné obdobie a predložiť ho na ďalšom zasadnutí OZ.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu obecného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I. polrok 2018,
b) schvaľuje plán práce obecného kontrolóra na II. polrok 2018,

c) poveruje obecného kontrolóra spracovaním prehľadu plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva za celé volebné obdobie 2014-2018 do najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 8 - Miestne komunikácie, schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.3/2017
-

vzhľadom ku vzniknutej situácii pri rekonštrukcii miestnych komunikácií poslanci na
svojom predchádzajúcom zasadnutí rozhodli o pozastavení rekonštrukcie úseku č.1
s tým, že teraz sa doplní projekt na rekonštrukciu úseku č.4 s obrubníkmi po celej dĺžke
a odvodňovacím žľabom. Táto časť bude ošetrená v Dodatku č.1 k Zmluve o dielo
č.3/2017 s firmou Asfalty Tatry, ktorá túto rekonštrukciu realizuje, nová cena
rekonštrukcie úseku č.4 bude 74 614,41 eur s DPH. Po uložení asfaltového koberca bude
komunikácia obsypaná po celej dĺžke kamenivom na spevnenie obrubníkmi
nespevneného boku. Na cestu bude osadený jeden retardér a dopravné značky o znížení
rýchlosti. Dodatok č.1 poslanci jednomyseľne schválili.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.3/2017, týkajúci sa
navýšenia ceny rekonštrukcie miestnej komunikácie-úseku č.4.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 9 - Dopracovanie projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti do výzvy z OP
Ľudské zdroje MV SR-rekonštrukcia ostatných miestnych komunikácií
-

starosta informoval poslancov o tom, že je možné požiadať nenávratný finančný
príspevok pre obec na rekonštrukciu miestnych komunikácií z Operačného programu
Ľudské zdroje MV SR. Po prerokovaní tejto možnosti poslanci rozhodli, aby sa
dopracovala projektová dokumentácia na rekonštrukciu všetkých miestnych komunikácií
s požiadavkou na obrubníky, retardér, príp.chodníky a obec po vyhlásení výzvy na
predkladanie žiadostí bude žiadať o finančné prostriedky na túto stavbu. Poslanci to
jednomyseľne schválili.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dopracovanie projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti
do výzvy z OP Ľudské zdroje MV SR na rekonštrukciu ostatných miestnych komunikácií.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0

neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)
K bodu 10 - Prenájom obecného domu č. 98
-

obec zaregistrovala žiadosť p. Zaliberu z Hrabušíc o prenájom obecného domu č.98 na
bývanie. Poslanci sa touto žiadosťou zaoberali, no keďže v súčasnosti sa rieši v obci aj
poskytnutie vhodných priestorov nocľahárne pre vodičov autobusu (ústna žiadosť), obec
vychádza v ústrety SAD Poprad a navrhla riešiť túto situáciu aj možnosťou poskytnutia
obecného domu č.98. Keďže táto vec je ešte nedoriešená, poslanci si vymedzili právo
odložiť rozhodnutie o schválení alebo neschválení žiadosti p. Zaliberu a odložili to na
neurčito.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie žiadosť o prenájom obecného domu č. 98,
b) rozhodlo, že možnosť prenájmu nehnuteľnosti odloží na neurčito.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu č. 11- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena stavby
„Vydrník - Zriadenie trafostaníc a úprava NN siete pri ŽSR“
-

starosta oboznámil poslancov so zámerom zriadenia novej trafostanice na pozemkoch,
na ktorých sa nachádza aj doteraz existujúca trafostanica, ktorá slúžila bývalej píle
a celej časti „stanica“. Je aj v záujme obce, aby z novej trafostanice, ktorá bude
preložená a upravená bude aj NN sieť, boli napájané rodinné domy v tejto časti obce,
preto predložil poslancom na prerokovanie Zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena. Dĺžka el. vedenia na obecnom pozemku k stĺpu je cca 45 m a cena
pozemku je dohodnutá na 2,50 eur/m2. Stavebník, firma EL PRO KAN, s.r.o., Vranov
n/Topľou, požiadala stavebný úrad Vydrník o vydanie stavebného povolenia na túto
líniovú stavbu, ktoré je v správnom konaní. Poslanci tento zámer jednohlasne podporili.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena stavby „Vydrník - Zriadenie trafostaníc a úprava NN siete pri ŽSR“.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu č. 12 Odkúpenie pozemkov na vysporiadanie plánovanej miestnej komunikácie
v časti obce „Veľké-Krátke“ – stanovenie odkúpnej ceny

-

po vyhotovené geometrického plánu na novú miestnu komunikáciu od domu smútku
bola vypracovaná jedna kúpna zmluva na odkúpenie pozemkov obcou od dvanástich
vlastníkov pozemkov. Štyria vlastníci majú na pozemkoch zriadené vecné bremeno,
ktoré bude obec s vlastníkom riešiť v súčinnosti s príslušnou finančnou inštitúciou.
Vysporiadavanie pozemkov bude riadiť osobne p.starosta návštevou a rozhovorom
s dotknutými vlastníkmi, poslanci odsúhlasili maximálnu cenu za m2 pozemku a to 10
eur. Vysporiadavanie sa má začať hneď v budúcom týždni.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku stanovuje odkúpnu cenu vo výške najviac 10,00 eur/m2
pozemku od vlastníkov pozemkov v časti obce „Veľké – Krátke“.
Hlasovanie:

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu č.13 – Zmena v organizácii materskej školy - prerokovanie
-riaditeľka ZŠ s MŠ vo Vydrníku podala na obec žiadosť o zmenu v organizácii materskej
školy súvisiacu s realizáciou rekonštrukcie a prístavby materskej školy. Rozšírením priestorov
v materskej škole sa zriadi ďalšia trieda s počtom detí 16 v šk. roku 2018-2019 s poldennou
prevádzkou. Doteraz materská škola mala iba jednu triedu s celodennou prevádzkou.
Zriadenie ďalšej triedy si vyžiadalo zamestnať ďalšiu učiteľku , preto riaditeľka požiadala na
výkon tejto originálnej kompetencie aj navýšenie finančných prostriedkov vo výške 5720 eur
od septembra do decembra 2018. Poslanci dvojtriednu organizáciu materskej školy
jednomyseľne schválili no úpravu rozpočtu pre nedostatok poskytnutých informácií preložili
na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po predložení chýbajúcich podkladov.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
dvojtriednu prevádzku.
Hlasovanie:

schvaľuje zmenu organizácie Materskej školy vo Vydrníku na

za : 6
(Barabas Mi, Skokan, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Barabas Martin)

K bodu 14 Záver
-

-

poslanci navrhli, aby obecné priestory na 1.podlaží v budove COOP Jednota sa
pomenovali jednotným názvom „Obecný dom“ a tento názov aby sa zaužíval aj medzi
poslancami, občanmi, aj v úradnom styku pri vydávaní rôznych povolení súvisiacimi
s ich rekonštrukciou,
po ukončení diskusie starosta obce zasadnutie o 22.00 hodine ukončil.

Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 12.07.2018

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

…………………………………….
Peter Slobodník, starosta obce
Zápisnicu overili: Ing. Dický Ladislav
Ing. Skokan Rastislav
Ladislav Kollár ml.

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

