
  O B E C  V Y D R N Í K, 059 14 Vydrník č.55        
______________________________________________________________________________ 

 

číslo:  7/2019                                                                                  Vo Vydrníku 16.08.2019 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 7. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  16. augusta 2019 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :  

      

Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  1. Barabas Martin 

                                                         2. Gallovič Peter 

                                                         3. Bc. Gurník Peter 

                                                         4. Handula Pavol 

                                                         5. Kollár Ladislav 

                                                         6. Slavkovský Tibor 

                                                         7. Šabla Patrik  

                                                          

Neprítomný-ospravedlnený:            1. Ing. Božena Dická 

                                                         2. Anton Kukura    

Ďalší prítomní :   Mgr. Barabasová Lucia – zamestnankyňa obce,  

                            Ing.  Matfiak- kontrolór 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 9 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. 
 

 

P R O G R A M : 

1.  Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Správa o činnosti obecného úradu 

5. VO k prístavbe Obecného domu s.č. 68 

6. Dodatok č. 1 k VZN obce Vydrník o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom 

klube č.3/2018 

7. Diskusia 

 

 

K bodu 1  - Otvorenie 



 

Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na 18.-tu hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie otvoril a viedol.  Zasadnutia sa zúčastnili siedmi poslanci, poslanec Kukura 

a poslankyňa Dická svoju neúčasť ospravedlnili. Starosta obce teda skonštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program rokovania hneď upravil a to tak, že vyčiarkol  

bod č.5 VO k prístavbe Obecného domu s.č. 68 – nakoľko k tomuto bodu nemal všetky 

potrebné podklady a zároveň doplnil bod č. 6. Návrh na cenu starostu obce. 

Poslanci jednomyseľne schválili tento doplnený program rokovania: 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje  doplnený program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Správa o činnosti obecného úradu 

5. Dodatok č. 1 k VZN obce Vydrník  o určení výšky príspevku v materskej škole 

a školskom klube č. 3/2018 

6. Návrh na cenu starostu obce 

7. Diskusia a záver 

 

Hlasovanie: 

        za :  7    ( Barabas, Gallovič,  Handula, Kollár, Slavkovkský, Šabla, Gurník) 

        proti: 0 

        zdržal sa: 0 

        neprítomní pri hlasovaní: 2  (Dická, Kukura ) 

 

 

 

 

K bodu 2  - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Slavkovský, Šabla, Barabas, ktorí boli tiež 

určení za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Barabasová Lucia. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

1. schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení: Slavkovský, Barabas, Šabla 

2. berie na vedomie  
a) určenie zapisovateľky: Lucia Barabasová 

b) overovateľov zápisnice v zložení : Slavkovský, Barabas, Šabla 

 

Hlasovanie:  za :  7    ( Barabas, Gurník, Gallovič,  Handula, Kollár, Slavkovský,  Šabla) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  2  (Dická, Kukura  ) 

                      

 

K bodu 3  - Kontrola plnenia uznesení 

 



Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, že uznesenia sa plnia nasledovne: 

 uznesenie č.73/2019 – starosta pracuje na zabezpečení odborne spôsobilej osoby na 

obsluhu verejného vodovodu do 01.09.2019 – plní sa,  

 uznesenie č. 74/2019 – starosta dňa 7.8.2019 zvolal na OcÚ stretnutie na ktoré prizval 

víťaza VO, stavebnú komisiu, finančnú komisiu a projektanta Ing. Božoňa  o výsledku 

stretnutia bude poslancov informovať v správe starostu obce – splnené 

 uznesenie č.75/2019 –  bol oslovený externý manager p. Franko – plní sa 

 uznesenie č.76/2019 – dodatok je pripravený v samostatnom bode zastupiteľstva sa 

bude schvaľovať. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia  uznesení. 

 

Hlasovanie: za :  7  ( Barabas,  Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Slavkovský, Šabla) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 2  (Dická , Kukura)   

 

 

 

   K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu 

 

Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- starosta informoval poslancov o priebehu povodne, ktorá postihla našu obec v nedeľu 

21.júla, kedy po intenzívnom daždi spojenom s krupobitím bol vyhlásený III. stupeň 

povodňovej aktivity, starosta taktiež poďakoval poslancom p. M. Barabasovi a P. 

Šablovi za ich okamžitú a nezištnú pomoc pri povodniach a taktiež poďakoval 

všetkým občanom, ktorí nezištne pomáhali pri záchranných prácach. Taktiež podal 

správu o zaplavenom majetku obce – v dome smútku bol zaplavený suterén a je 

strhnutá vonkajšia omietka – starosta nahlásil škodovú udalosť a škody chceme 

uhradiť z poistky. V závere starosta upozornil poslancov na to, že predmetná situácia 

sa môže kedykoľvek opakovať a hoci priznal, že potok nebol vyčistený je potrebné 

sa zamyslieť aj nad ďalšou rekonštrukciou potoka, aby sa situácia už neopakovala. 

- 31.07.2019  bol starosta spolu so zástupcom starostu p. M. Barabasom skontrolovať 

stav ďalšej obecnej budovy, ktorú má v prenájme p. Fedák, kde obhliadkou zistili, že 

budova sa síce prenajíma a využíva, ale nerekonštruuje sa a je stav je biedny. Po 

daždi a krupobití bola strecha zatečená  

- 6.08.2019  sa na obecnom úrade uskutočnilo výberové konanie na obsadenie 8 

pracovných miest na členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) z 11 

uchádzačov vybrala výberová komisia 8 členov hliadky a 2 náhradníkov. Pracovné 

zmluvy s vybranými členmi MOPS budú uzatvorené od 01.09.2019 

- 07.08.2019 sa na OcÚ uskutočnilo stretnutie finančnej a stavebnej komisie 

s projektantom Ing. Božoňom, Ing. Zámečníkom a zástupcami spoločnosti, ktorá 

vyhrala VO na prístavbu Obecného domu s.č. 68 za účelom prehodnotenia rozpočtu 

na predmetnú stavbu. Keďže sa doposiaľ nenašiel stavebný denník  z doposiaľ 

vykonaných prác starosta oslovil p.Kubošiho, zhotoviteľa  doterajších prác, ktorý do 

dnešného dňa denník nedoložil. Zástupcovia f. Staving, ktorá vyhrala VO požaduje 

pred začatím prác dôkaz, že základy sú skutočne vykopané na hĺbku, ako je 



v projekte. Preto bude musieť obec pristúpiť k vykopaniu sondy  a až na základe 

týchto skutočností sa pristúpi k úprave rozpočtu a prevzatiu staveniska firme, ktorá 

vyhrala VO. Ak sa sondami zistí, že základy prístavby nie sú zhotovené v súlade 

s projektovou dokumentáciou starosta podnikne potrebné právne kroky. V tejto časti 

správy sa prihlásil o slovo poslanec Gallovič, ktorý je aj predsedom finančnej 

komisie a upozornil poslancov na zápisnicu z finančnej komisie, kde oslovil f. 

Staving, ktorá je víťazom VO a po dohovore s nimi je prísľub, že po vykonaní 

sondáže, ak bude všetko v poriadku vyškrtnú položky, ktoré sú už urobené. Zároveň 

však upozornil, že reálne v rozpočte obce nie je objem peňazí, aby sme vykonali celú 

stavbu z projektovej dokumentácie a preto navrhol stavbu rozdeliť na bloky 

a postupne pokračovať po blokoch. Zatiaľ neuvažovať o podkrovných bytoch, zúžiť 

prístavbu zatiaľ len na schodisko, ktoré je nevyhnutné ku kolaudácii a následnému 

užívaniu stavby, ktorá je už skoro kompletná. V závere tohto bodu starosta vyjadril, 

že pevne verí, že toho roku sa začne s plánovanou prístavbou schodišťa. 

- ďalej starosta oboznámil poslancov s finalizáciou zámeru prác obecného podniku, 

ktorý sa bude volať „Vydrnícke obecné služby“, podnik sa bude zameriavať na : 

prevádzkovanie reštauračných služieb, voľné služby, stavebnú činnosť, terénnu 

opatrovateľskú službu, služby v kúpeľníctve a súčasťou podniku bude aj obecná mini 

farma. V tomto bode poďakoval starosta poslancovi P.Gallovičovi za pomoc pri 

písaní zámeru podnikania a oznámil prítomným, že je zámer zriadiť podnik od 

01.10.2019 

- starosta upriamil pozornosť poslancov na deň 01.09.2019, ktorý je nie len začiatkom 

školského roka, ale pre obec bude významný aj tým, že začne pracovať MOPS- tu 

vyzval občanov nech dajú návrhy, kde by zamestnancov hliadky radi videli. Od 

01.09.2019 taktiež začne fungovať nová obecná stránka a taktiež upozornil na už 

existujúcu a spustenú mobilnú aplikáciu Obcomat, ktorú si môžu občania bezplatne 

stiahnuť cez službu Google Play a po jej inštalácii do svojich mobilných zariadení 

budú dostávať upozornenia o hláseniach v rozhlase a na obecnej tabuli. Aj v tejto 

časti poďakoval poslancovi Gallovičovi za pomoc pri rozbiehaní novej stránky. 

01.09.2019 taktiež začne v našej obci fungovať terénny sociálny pracovník  a od 

tohto dátumu bude aj nový pracovník na sekretariáte starostu obce p. Zuzana 

Pitoňáková.                                  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti  

obecného úradu. 

 

Hlasovanie: za :  7  ( Barabas,  Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Slavkovský, Šabla) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 2  (Dická, Kukura)   

 

 

 

   

K bodu 5 –  Dodatok č. 1 k VZN obce Vydrník o určení výšky príspevku v materskej škole 

a školskom klube č. 3/2019 

 

V tomto bode starosta vyzval poslancov k tomu, aby pristúpili rovno k hlasovaniu o schválení  

„Dodatku č.1“ nakoľko s „Návrhom dodatku č.1„ boli už oboznámení, návrh visel na obecnej 



stránke po dobu 15 dní a nebol nikým pripomienkovaný.  

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku schvaľuje Dodatok č- 1 k VZN obce Vydrník o určení 

výšky príspevku v materskej škole a školskom klube č. 3/2019  

 

Hlasovanie: za :  7  ( Barabas,  Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Slavkovská, Šabla) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 2  (Dická, Kukura)   

 

 

 

 

K bodu 6 – Návrh na cenu starostu obce 

 

Starosta informoval poslancov, že zasadala kultúrna komisia na ktorej bol prítomný a uzniesli 

sa na to m že 7.09.2019 (sobota) bude „Deň obce“ , na ktorom sa starosta rozhodol udeľovať 

„Cenu starostu obce“. Cenu bude udeľovať Ing. Budzákovi za prezentáciu obce, neb. 

Štefanovi Rečičárovi – in memoriam, ako významnej osobnosti pochádzajúcej z našej obce 

a bývalému starostovi p.P. Slobodníkovi za odpracované roky pre obec. Starosta vyzval 

poslancov, že podľa Štatútu obce mu majú schváliť výšku financií za ktoré môže nakúpiť 

vecné dary pre spomínaných ocenených. Poslanec Gallovič v krátkosti ozrejmil prítomným 

poslancom Handulovi a Gurníkovi, ktorí nevedeli,  kto bol neb. kňaz Š.Rečičár.    

Starosta ozrejmil poslancom, že menovaným chce kúpiť plakety. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku finančného príspevku na cenu starostu obce do výšky  

150€. 

 

Hlasovanie: za :  7  ( Barabas,  Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Slavkovský, Šabla) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0  

                     neprítomní pri hlasovaní: 2  (Dická, Kukura)   

 

 

K bodu 7 – Diskusia a záver 
- starosta sa v diskusii vrátil k prístavbe Obecného domu s.č. 68 a uviedol, že 

v pondelok 19.08.2019 príde bager a budú vykopané sondy. Taktiež uviedol, že 

v prípade, že sondy preukážu, že základy nie sú v súlade s projektovou 

dokumentáciou môžeme uvažovať o následnom ukotvení prístavby a základov 

prístavby kotvami. Poslanec Handula  uviedol, že podľa neho je kotvenie základov so 

stavebného hľadiska neprípustné k čomu sa vyjadrili aj ostatní poslanci, že by to asi 

nebolo vhodné. Starosta uviedol, že p.Kuboši tvrdí, že základy sú podľa projektovej 

dokumentácie aj keď boli robené len v subdodávke a narýchlo. Je to však len 

tvrdenie p. Kubošiho. Poslanec Handula povedal, že predmetnú prístavbu môže 

stavať obecný podnik, keďže bude fungovať už od 01.10.2019. Poslanec Gallovič 

povedal, že sa v každom prípade sa  rozhodne až po vykopaní sondáže. 

- starosta pozval všetkých poslancov na pondelok 02.09.2019 o 18:00 hod na stretnutie 



kultúrno športovej komisie, kde sa budú rozdeľovať úlohy na Deň obce 

- Poslanec Gallovič poprosil starostu obce, aby do budúcna zabezpečil nech dostanú 

poslanci stav čerpania rozpočtu aspoň k polovičke roka, z dôvodu finančných 

presunov na jednotlivých položkách 

-  po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce rokovanie o 18.50 hod. 

ukončil. 

 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Lucia Barabasová  16.08.2019         ............................................................                                                                     
 

 

 

 

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

         Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:    Slavkovský Tibor   ………………………….. 

                                Barabas Martin    ………………………….. 

                                Šabla Patrik          ………………………….. 

 


