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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 18/2018

Vo Vydrníku 09.05.2018

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 18. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 09.05.2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Peter Slobodník – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Milan Barabas
Martin Barabas
Ing. Ladislav Dický
Ladislav Kollár
Ing. Peter Slavkovský
Ladislav Kollár ml.
Neprítomní-ospravedlnení: Ing. Rastislav Skokan
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. Správa kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
6. Správa audítorky z overenia individ.účtovnej závierky obce za rok 2017
7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2017
8. Nedokončené investície –prerokovanie
9. Územný plán Obce Vydrník – zmeny doplnkom č.2
10. Miestne komunikácie a parkovisko v obci
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 Skokan bol pre prac. vyťaženosť ospravedlnený.
Prednesený program jednania bol poslancami jednomyseľne schválený.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie: za : 6

( Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár, Slavkovský,
Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)

K bodu 2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci : Barabas
Milan, Slavkovský, Kollár ml.
- za overovateľov zápisnice : Barabas Milan, Slavkovský, Kollár ml.
- za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická .
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. berie na vedomie
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení: Barabas Mi, Slavkovský, Kollár ml.
b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická,
2. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení : Barabas Mi, Slavkovský, Kollár ml.

Hlasovanie:

za : 6

( Barabas Mi,Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)

K bodu 3 Správa o činnosti obecného úradu
-

spracovával sa Záverečný účet obce za rok 2017,
projekt „Obnova materskej školy vo Vydrníku“ – je urobená hrubá stavba prístavby,
teraz sa začala prerábať strecha, urobí sa veniec a zakryje sa strešnou krytinou,
Environmentálny fond nám schválil žiadosť na rozšírenie vodovodnej siete v obci-teraz
prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stav. prác – s výstavbou sa začne

-

-

-

v 06/2018,
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,
k vykúpeniu pozemkov na novú komunikáciu za záhradami-GP už je schválený, teraz sa
pripraví jedna zmluva pre všetkých vlastníkov,
stavebné povolenie na 2.etapu rekonštrukcie budovy č.68 viazne na absencii „iného
práva“ , ktoré má vydať COOP Jednota SD, zatiaľ predstavenstvo „iné právo“
neschválilo, starosta má ísť zajtra na podnik COOP Jednoty SD, keď vyjadrenie bude
mať, zvolá poslancov na prerokovanie,
rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom k osade bola zastavená z dôvodu
nespokojnosti občanov, poslanci po obhliadke staveniska rozhodli o doplnení projektu
tak, aby bol obrubník riešený po celej dĺžke komunikácie, aby boli riešené prechody
k rodinným domom znížením obrubníka a tiež aby bol vyriešený zber prívalovej vody
z dvorov odvodňovacím rigolom. Na základe týchto požiadaviek dopracovať projektovú
dokumentáciu s navýšením ceny. Poslanci pozastavili rekonštrukciu ďalšej miestnej
komunikácie, tá sa bude riešiť spolu o ostatnými miestnymi komunikáciami 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, Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)
K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení
-

starosta obce skonštatoval, že prijaté uznesenie č.182/2018 z predchádzajúceho
zasadnutia OZ nebolo splnené z dôvodu, že obec nepredložila potrebné doklady
k žiadosti o preklasifikovanie stavby rodinného domu na nebytový priestor slúžiaci na
vyučovací proces v správnom konaní stavebného úradu. Keďže preklasifikovanie stavby
bolo zdĺhavé, ŠZŠ by nestihla vyžiadať od Okresného úradu v Prešove súhlas na
zriadenie elokovaného pracoviska. Poslanci rozhodli, aby sa už do budovy
neinvestovalo, konanie sa zastavilo a aby budova bola ponúknutá na činnosť miestnym
organizáciám.

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

za : 6

(Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)

K bodu 5 Správa kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
-

kontrolór obce po preštudovaní návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017,
zverejneného na informačnej tabuli obce, predniesol prítomným správu, v ktorej sa
zameral na metodickú aj obsahovú stránku náležitostí záverečného účtu. Správu zobrali
poslanci na vedomie.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu obecného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce za rok 2017.
Hlasovanie:

za : 6

(Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)

K bodu 6 Správa audítorky z overenia individuálnej účtovnej závierky obce za rok
2017
-

starosta obce predniesol poslancom správu audítorky, Ing. Kutkovej z overenia
individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2017 a z overenia účtovnej závierky
rozpočtovej organizácie za rok 2017, obidve správy zobrali poslanci na vedomie.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítorky z overenia individuálnej účtovnej
závierky obce a rozpočtovej organizácie za rok 2017 .
Hlasovanie:

za : 6

(Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)
K bodu 7 Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017
-

poslanci sa mali možnosť oboznámiť s návrhom záverečného účtu obce za rok 2017, na
zasadnutí prítomná D. Lesnická predniesla výsledok návrhu záverečného účtu
poslancom, ktorí tento nakoniec bez pripomienok a výhrad jednomyseľne schválili.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Vydrník za rok 2017 bez výhrad.

Hlasovanie:

za : 6

(Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár,

Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)
K bodu 8 Nedokončené investície - prerokovanie
-

po inventarizácii účtov hlavnej knihy k 31.12.2017 inventarizačná komisia konštatovala,
že obec má účtované na účte 042-nedokončené investície s analytikou 13 a 17 čiastky,
ktoré už viac rokov nemajú žiaden pohyb a po prerokovaní so starostom obce sa tieto
začaté investície javia ako zmarené a nebude sa v blízkej budúcnosti plánovať
pokračovanie v týchto projektoch. Jedná sa o dve nové ihriská – za Agrodružstvom a na
„stanici“. Poslanci jednomyseľne rozhodli o zmarení týchto investícií a ich odpísaní do
nákladov v roku 2018. Jedná sa spolu o čiastku 1312,50 €. Taktiež schválili odpis
pohľadávky za vývoz TKO od Ekonomo-F.Budziňák,, ktorú obec vymáha za roky
2009-2011 vo výške 202,62 € z dôvodu jej nevymožiteľnosti.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) a považuje začaté a nedokončené investície vedené na účtoch:
- 042–13 – cigánske ihrisko vo výške 486,00 €
- 042–17 – nové ihrisko na „stanici“ vo výške 826,50 €
za zmarené investície, odpísané z účtovnej evidencie do nákladov účtovnej jednotky
z dôvodu, že v najbližšej dobe sa neplánuje pokračovať v týchto projektoch.
b) odpis pohľadávky Obce Vydrník voči EKONOMO s.r.o., Štúrova 286, 059 21 Svit, za
vývoz TKO (r.2009, 2010, 2011), spolu vo výške 202,62 € z dôvodu nevymožiteľnosti
pohľadávky .
Hlasovanie:

za : 6

(Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)
K bodu 9 Územný plán Obce Vydrník – zmeny a doplnok č. 2
-

starosta obce predniesol poslancom návrh na zmenu územného plánu obce z dôvodu
rozšírenia častí na individuálnu bytovú výstavbu na parc. 890/16 a 336/1. Poslanci
starostov návrh schválili a poverili ho, aby oslovil firmu na jeho realizáciu.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Územného plánu Obce Vydrník doplnkom č.2.
Hlasovanie:

za : 6
proti: 0
zdržal sa: 0

(Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)
K bodu 10 Miestne komunikácie a parkovisko v obci
-

poslanci sa zaoberali vzniknutou situáciou pri rekonštrukcii miestnej komunikácie
smerom k osade. Po obhliadke staveniska poverili starostu obce, aby oslovil dodávateľa
projektovej dokumentácie o jej dopracovanie podľa požiadaviek a predloženie cenovej
ponuky, potom sa vykoná rekonštrukcia len jednej miestnej komunikácie, ostatné
komunikácie budú sa opravovať naraz a obec bude žiadať finančné prostriedky
z európskych fondov po zverejnení výzvy na komunikácie.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu k zverejneniu výzvy na získanie
dotácie na opravu miestnych komunikácií a parkoviska v obci.
Hlasovanie:

za : 6

(Barabas Mi, Barabas Martin, Dický, Kollár,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Skokan)
K bodu 11 Záver
-

-

starosta obce dal slovo Jozefovi Kalafutovi, ktorý predniesol problém s prístupovou
komunikáciou, ktorá vedie k jeho rodinnému domu a žiadal ho, aby mu obec poskytla
pomoc pri jej spevnení,
po ukončení diskusie starosta obce zasadnutie o 22.30 hodine ukončil.

Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 09.05.2018

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

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

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

