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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 1/2018

Vo Vydrníku 10.12.2018

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 1. riadneho ustanovujúceho / mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 10.decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Peter Slobodník – odchádzajúci starosta obce
Mgr. Jozef Bizoň – nový 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: 0
Ďalší prítomní : Mgr. Lesnická Darina, Mgr. Barabasová Lucia – zamestnankyne 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 9
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.

Otvorenie zasadnutia
Výsledky volieb
Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, určenie návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice a zapisovateľky
7. Poverenie poslanca OZ na zvolávanie zasadnutí OZ podľa §12 zákona o obec.zriadení
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

9. Zriadenie komisie na ochranu veřejného záujmu, voľba predsedu a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné účely
12. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku končiacemu starostovi obce
13. Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Odchádzajúci starosta obce, Peter Slobodník zvolal v zákonom stanovej lehote ustanovujúce
zasadnutie OZ na ktoré pozval novozvoleného starostu obce a zvolených poslancov obecného
zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol. Zasadnutia sa zúčastnili všetci pozvaní poslanci.
V úvode chýbal iba Peter Gallovič, ktorý sa ospravedlnil a na zasadnutie sa dostavil o 18.15
hodine. Na úvod zaznela štátna hymna SR a potom sa ujal slova Peter Slobodník, ktorý dnes
odovzdával funkciu novému starostovi.
K bodu 2 - Výsledky volieb
Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti predsedu aj podpredníčky miestnej volebnej komisie
výsledky volieb prečítala zapisovateľka MVK, D. Lesnická. Volieb sa zúčastnilo 58%
voličov, za starostu obce bol zvolený Mgr. Jozef Bizoň (KDH), ktorý získal 246 hlasov( 52
%). Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti:
1. Martin Barabas
274 hlasov KDH
2. Patrik Šabla
192 hlasov KDH
3. Ing. Božena Dická 186 hlasov KDH
4. Ladislav Kollár
144 hlasov DS
5. Pavol Handula
139 hlasov OĽANO
6. Tibor Slavkovský 132 hlasov KDH
7. Bc. Peter Gurník 128 hlasov KDH
8. Anton Kukura
127 hlasov DS
9. Peter Gallovič
122 hlasov KDH
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie :
-výsledky voľby starostu,
-výsledky volieb do obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za : 8

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

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0
K bodu 3 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Peter Slobodník prečítal sľub starostu obce, ktorý svojim „sľubujem“ a podpisom spečatil
nový starosta, Mg. Jozef Bizoň. Zároveň mu odovzdal insígniu obce a osvedčenie o zvolení
za starostu obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku konštatuje, že novozvolený starosta Obce Vydrník, Mgr.
Jozef Bizoň, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Hlasovanie: za : 8 ( Barabas, Dická, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Slavkovský,
Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0
K bodu 4 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Nový starosta prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva a vyzval prítomných poslancov
podľa abecedného zoznamu na zloženie sľubu jeho podpísaním. Sľub poslanca zložilo 8
prítomných poslancov, ktorí dostali aj osvedčenie o zvolení za poslanca obecného
zastupiteľstva, v tomto čase neprítomný Peter Gallovič, zložil sľub poslanca až o 18.15
hodine.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Barabas Martin
Ing. Dická Božena
Gallovič Peter
Bc. Gurník Peter
Handula Pavol
Kollár Ladislav
Kukura Anton
Slavkovský Tibor
Šabla Patrik.
Hlasovanie: za : 8

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

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0
K bodu 5 – Príhovor nového starostu obce
Novozvolený starosta po zložení sľubu predniesol prítomným svoj príhovor, v ktorom
predstavil volebný plán KDH s ktorým išiel so svojimi kandidátmi na poslancov OZ do
volieb. V ňom sa zameral na tri priority a to: vytvorenie obecného podniku, stacionára pre

seniorov a zabezpečiť kultúrne vyžitie pre všetkých občanov. Bude sa zaujímať a riešiť
porušovanie zákona, využívať svojpomoc občanov, plánuje stretávať sa s občanmi pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva aby získal podnety na nové kreativity v obci aby mohol
urobiť obec krajšou. Nakoniec poprial všetkým prítomným šťastné Vianoce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu.
Hlasovanie:
za : 8

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

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0
K bodu 6 – Schválenie programu rokovania, určenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice a zapisovateľky
Starosta Jozef Bizoň sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
a predniesol prítomným pripravený program rokovania. Zároveň požiadal o doplnenie
jedného bodu, a to prerokovať otvorený list obecnému zastupiteľstvu o poskytnutie sociálnej
výpomoci Mariána Kukuru. Poslanci s doplnením tohto bodu súhlasili a zaradili ho ako
13.bod rokovania. Potom jednomyseľne schválili doplnený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Výsledky volieb
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, určenie návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice a zapisovateľky
7. Poverenie poslanca OZ na zvolávanie zasadnutí OZ podľa §12 zákona o obec.zriadení
8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9. Zriadenie komisie na ochranu veřejného záujmu, voľba predsedu a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné účely
12. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku končiacemu starostovi obce
13. Prerokovanie žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc
14. Záver
- do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci : Dická, Barabas
Slavkovský
- za overovateľov zápisnice : Dická, Barabas, Slavkovský
- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) schvaľuje doplnený program rokovania

b) určuje :
- overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu v zložení : Dická, Slavkovský, Barabas,
- zapisovateľku: Lesnická
Hlasovanie:

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

K bodu 7 Oznámenie starostu o poverení poslanca zvolávaním a vedením obecného
zastupiteľstva podľa §12 zákona o obecnom zriadení
Ak starosta obce počas volebného obdobia nezvolá zasadnutie OZ podľa odseku 1 §12
zákona o obecnom zriadení, poveril poslanca Ladislava Kollára vykonávaním tejto funkcie.
Poslanec Kollár túto funkciu prijal a poslanci to jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku poveruje poslanca Ladislava Kollára zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3
tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

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

K bodu 8 - Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh, aby sa Obecná rada pri Obecnom
zastupiteľstve vo Vydrníku nevytvárala. Poslanci to bez námietok jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku nezriaďuje obecnú radu.
Hlasovanie:

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

K bodu 9 - Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu a členov

Pri prejednávaní tohto bodu programu sa na rokovanie dostavil poslanec Peter Gallovič, ktorý
sa ospravedlnil za neskorší príchod pre pracovnú vyťaženosť a zložil predpísaný sľub
poslanca a bolo mu odovzdané aj osvedčenie o zvolení za poslanca. Týmto sa naplnil celkový
počet zvolených poslancov na deväť.
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť ako svoj poradný orgán komisie. Zákon o ochrane
verejného záujmu ukladá poslancom povinnosť zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu,
ktorej členmi môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstva. Poslanci sa dohodli a na návrh
starostu za predsedu komisie zvolili Petra Galloviča (KDH) a za členov Pavla Handulu
(Oľano) a Ladislava Kollára (DS).
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) zriaďuje podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov komisiu na ochranu verejného záujmu.
b) volí poslanca Petra Galloviča (KDH) za predsedu komisie,
a za členov komisie poslancov Pavla Handulu (Oľano) a Ladislava Kollára (DS).
Hlasovanie:

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

K bodu 10 - Určenie mesačného platu starostu
Starosta obce predniesol návrh na prerokovanie výšky jeho mesačného platu. Navrhol
poslancom schváliť plat len v základnej výške z dôvodu, že pre obec ešte nič neurobil a nemá
dôvod na zvýšenie platu. Poslanci tento návrh prijali jednomyseľne a zvýšenie nenavrhli. Plat
starostu tak bol určený podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p., ktorého novela je platná od
01.12.2018, podľa §3 ods.1 v základnej výške ako súčin priemernej mzdy v národnom
hospodárstve SR za rok 2017 a koeficientu 2,20. Tento plat prináleží starostovi od
10.12.2018.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90
dní pred voľbami, mesačný plat starostu Mgr. Jozefa Bizoňa podľa zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov § 3 ods.1 v základnej výške.
Hlasovanie:

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

K bodu 11 Používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné účely
Keďže obec nevlastné žiadne motorové vozidlo, starosta obce predniesol poslancom žiadosť
o prerokovanie možnosti používať vlastné motorové vozidlo na služobné účely. Poslanci
návrh prijali s podmienkou, že motorové vozidlo musí mať uzatvorené platné zákonné aj
havarijné poistenie počas celej doby používania. Na jednotlivé pracovné cesty si bude starosta
uplatňovať cestovné náhrady v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje používanie súkromného motorového vozidla
starostu obce s vyplácaním cestovných náhrad podľa zákona 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

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

K bodu 12 – Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
Odchádzajúci starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť o poskytnutie náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v úhrne za 27 dní. Napriek tomu, že odchádzajúci
starosta zdôvodnil, prečo nemohol zvyšnú dovolenku za rok 2018 vyčerpať a obec vo svojom
upravenom rozpočte počítala s vyplatením zákonných nárokov končiaceho starostu, ani jeden
poslanec nesúhlasil s poskytnutím náhrady za 27 dní, poslanec Gallovič bol jednoznačne proti
preplateniu dovolenky, poslankyňa Dická navrhla preplatiť jej polovicu. Nakoniec sa poslanci
dohodli poskytnúť náhradu platu len za 13 dní nevyčerpanej dovolenky.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2018 v rozsahu 13 dní.
Hlasovanie:

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

K bodu 13 - Prerokovanie žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc
Občan Marián Kukura doručil na Obecný úrad list so žiadosťou o poskytnutie sociálnej
výpomoci, nakoľko sa so svojou rodinou - manželkou a 3 maloletými deťmi nachádza
v zložitej sociálnej situácii po vážnej operácii. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie
a rozhodli, že žiadateľovi poskytnú jednorazový príspevok vo výške 500 eur z rozpočtu

obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci
pre p. Mariána Kukuru z rozpočtu Obce Vydrník.
Hlasovanie:

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

Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 10.12.2018

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Ing. Dická Božena
Barabas Martin
Slavkovský Tibor

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

