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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 2/2019

Vo Vydrníku 18.01.2019

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 2. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 18.januára 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: 0
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
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 obecného úradu
Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu obce
Dokončenie vstupu do obecných priestorov nad COOP Jednotou č.68
Zriadenie komisií a voľba členov komisií
- Komisia finančná
- Komisia kultúrno-športovo-vzdelávacia
- Komisia sociálna a verejného poriadku

- Komisia stavebná a životného prostredia
8. Vydrnícky spravodajca
9. Priestory školy
10. Určenie členov Rady školy
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote zasadnutie OZ na ktoré pozval
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva Zasadnutie otvoril a viedol. Zasadnutia sa
zúčastnili všetci pozvaní poslanci, starosta obce teda skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Program rokovania hneď doplnil o tri nové body, a to:
- Schválenie plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1.polrok 2019
- Oplotenie materskej školy
- Určenie obecného kronikára
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
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu obce
6. Dokončenie vstupu do obecných priestorov nad COOP Jednotou č.68
7. Zriadenie komisií a voľba členov komisií
- Komisia finančná
- Komisia kultúrno-športovo-vzdelávacia
- Komisia sociálna a verejného poriadku
- Komisia stavebná a životného prostredia
8. Vydrnícky spravodajca
9. Priestory školy
10. Určenie členov Rady školy
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1.polrok 2019
12. Oplotenie materskej školy
13. Určenie obecného kronikára
14. Diskusia
15. Záver
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 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dická, Slavkovský, Barabas, ktorí boli tiež
určení za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Lesnická.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: Dická, Barabas, Slavkovský
2. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Lesnická
b) overovateľov zápisnice v zložení : Dická, Barabas, Slavkovský
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 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že uznesenia sú splnené.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení .
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 4 – Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce v úvode poďakoval všetkým, ktorí mu od nástupu do funkcie pomáhali pri
preberaní agendy obecného úradu, majetku obce a jeho správe,
-zúčastnil sa pracovnej porady s firmou Brantner,
-zúčastnil sa výberového konania na funkciu asistenta do MŠ,
-navštívil materskú školu v obci,
- pred a počas Vianoc riešil problém zásobovania vodou obyvateľov obce a požiaru domu
v rómskej osade,
-začal riešiť správu web sídla Obce Vydrník,
-začal riešiť problém výstavby komunitného centra v obci, vysporiadanie pozemkov v osade
a rómskych občianskych hliadok,
-uskutočnil stretnutie s občanmi, na ktorom odpovedal na otázky občanov týkajúce sa
cintorína, Obecného domu, okolia „pri prameni“, ...,
-riešil problém so Slovenskou poštou ohľadom avízovaného zatvorenia poštovej priehrady vo
Vydrníku,

-začal s prípravou prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 16.3.2019.
Poslanec Barabas na záver pripomenul, aby sa starosta venoval nielen rómskym projektom
a problémom, ale aby sa zameral aj na problémy ostatných obyvateľov, poslanec Gurník
navrhol starostovi osloviť p.Ravasa ohľadom získania projektov na vybavenie škôl.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti
obecného úradu.
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 5 – Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
obce
Starosta obce na základe § 13b zákona 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. poveril
zastupovaním starostu poslanca Martina Barabasa. Stalo sa tak v zákonnej lehote do 60 dní od
zloženia sľubu starostu.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie oboznámenie starostu s poverením na
výkon funkcie zástupcu starostu poslanca obecného zastupiteľstva Martina Barabasa.

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 6 – Dokončenie vstupu do obecných priestorov nad COOP Jednotou č.68
Po podaní správy starostu obce o stave vykonaných prác v Obecnom dome firmou Stanislav
Kuboši Hozelec, poveril poslanca Galloviča, aby prítomnému štatutárovi firmy predniesol
zistené pochybenia zmluvného vzťahu s obcou v projekte „Rekonštrukcia vnútorných
priestorov Obecného domu č.68“. Poslanci poverili starostu, aby aj napriek neukončeniu
všetkých prác na diele bola zmluva so zhotoviteľom ukončená, aby bol vypracovaný
preberací protokol, na základe ktorého starosta obce prevezme doteraz zrealizované práce na
diele a dohodne so zhotoviteľom podmienky finančného vysporiadania. Zároveň poslanci
poverili starostu obce, aby čím skôr pripravil nové výberové konanie na realizáciu stavby
„Prístavba vstupu do Obecného domu“, výstavba ktorej bola pozastavená z dôvodu ukončenia

zmluvy so zhotoviteľom, firmou Esperanca, Reľov, ktorá od zmluvy odstúpila.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) berie na vedomie správu starostu obce o stave prác na Obecnom dome č. 68,
b) poveruje starostu obce zabezpečiť všetky potrebné právne a ekonomické náležitosti
súvisiace s platnou Zmluvou o dielo č.001/2017 z 03.09.2017 a písomne vyzvať
zhotoviteľa, Stanislava Kubošiho , aby odovzdal stavbu podľa Zmluvy.
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 7 Zriadenie komisií a voľba členov komisií
Starosta obce po dohode s poslancami navrhol zriadenie týchto komisií pri Obecnom
zastupiteľstve vo Vydrníku:
- Komisia finančná
- Komisia kultúrno-športovo-vzdelávacia
- Komisia sociálna a verejného poriadku
- Komisia stavebná a životného prostredia
Pri kreovaní komisií bol navrhnutý predseda a dvaja poslanci obecného zastupiteľstva
a ostatní dvaja členovia komisie boli navrhnutí z obyvateľov. Poslanec Gallovič navrhol, aby
komisie pracovali bez nároku na odmenu, čo ostatní poslanci tiež podporili. Na nasledujúce
rokovanie obecného zastupiteľstva starosta obce predloží návrh zmeny Vnútorného poriadku
odmeňovania poslancov a ostatných volených funkcionárov obce, ktorý je v platnosti.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku zriaďuje:
a) Finančnú komisiu pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku v zložení:
predseda : Gallovič Peter
členovia: Kukura Anton, Ing. Dická Božena, Bajtošová Katarína, Jurčo Martin
b) Kultúrno-športovo-vzdelávaciu komisiu pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku
v zložení:
predseda: Ing. Dická Božena
členovia: Šabla Patrik, Bc. Gurník Peter, Hudák Radoslav, Skokan Ján, Kroščen
Marek
c) Komisiu sociálnu a verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku
v zložení:
predseda: Slavkovský Tibor
členovia: Kollár Ladislav, Bc. Gurník Peter, Žiga Dušan, Kroščen Matúš.
d) Komisiu stavebnú a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve vo
Vydrníku v zložení:
predseda: Šabla Patrik
členovia: Barabas Martin, Handula Pavol, Ing. Hamrak Jaroslav, Žiga Daniel.

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 - Vydrnícky spravodajca
Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh, aby sa obecný občasník „Vydrnícky
spravodajca“ premenoval na „Vydrnícky hlas“. Občasník s týmto názvom bol doteraz
vydávaný v obci vydavateľom Jozefom Bizoňom. Poslanci tento návrh nepodporili
s odôvodnením, že občasník „Vydrnícky spravodajca“ vydáva obec už od r.2011 a teda obec
by mala pokračovať v jeho vydávaní pod nezmeneným názvom.
Na návrh starostu obce bolo zmenené zloženie redakčnej rady schválenej Uznesením
č.2/2010/A4 z 15.12.2010. Nová redakčná rada bude pracovať v tomto zložení: Mgr. Jozef
Bizoň starosta obce, Bajtošová Katarína, Skokanová Daniela, Ing. Hamrak Jaroslav, Ing.
Dická Božena.
Prijaté uznesenie:
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) rozhodlo o ponechaní názvu občasníka Vydrnícky spravodajca,
Hlasovanie:

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

b) schválilo redakčnú radu v zložení: Mgr. Jozef Bizoň starosta, Bajtošová Katarína,
Skokanová Daniela, Ing. Hamrak Jaroslav, Ing. Dická Božena
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 - Priestory základnej školy
Na návrh riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vydrníku starosta obce predniesol prítomným poslancom
správu o nedostatočnom a nevyhovujúcom dispozičnom usporiadaní priestorov v budove
školy na vyučovací proces. Navrhol tento problém riešiť zrušením nájomných zmlúv
s nájomcami obecných bytov, ktoré sú súčasťou budovy a tieto potom využiť na rozšírenie
priestorov na vyučovanie. O slovo požiadala prítomná Helena Slobodníková, bývalá

riaditeľka ZŠ s MŠ a oboznámila poslancov aj starostu obce o riešení nedostatočných
priestorov na vyučovanie v minulosti za jej pôsobenia, navrhla aj možnosti riešenia v súčasnej
dobe a tiež navrhla poslancom pozhovieť s výpoveďou nájomnej zmluvy Štefana Hatalu,
bývalého dlhoročného riaditeľa ZDŠ vo Vydrníku z dôvodu jeho vysokého veku
a zdravotného stavu.
Poslanec Gurník navrhol, aby bola vypracovaná štúdia o prínose zabratia bytov a ich
rekonštrukcia na vyučovacie priestory.
Poslanci poverili starostu obce, aby do júna 2019 zabezpečil vypracovanie štúdie na efektívne
využitie budovy, čím by sa zabezpečilo vyhovujúce dispozičné usporiadanie priestorov pre
vyučovací proces. Zároveň ho poverili, aby na rokovanie obecného zastupiteľstva o tomto
bode bola prizvaná aj riaditeľka školy.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vydrníku o dispozičnom usporiadaní
zariadenia ZŠ Vydrník
b) poveruje starostu obce prizvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva riaditeľku ZŠ
s MŠ vo Vydrníku a zabezpečiť vypracovanie štúdie na rozšírenie dispozičného
riešenia priestorov budovy na zabezpečenie vyučovacieho procesu s termínom do
06/2019.

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 - Určenie členov Rady školy
Starosta obce predniesol návrh na odvolanie člena Rady školy Ing. Petra Slavkovského za
zriaďovateľa, ktorému skončil mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Za nového člena
Rady školy bol starostom obce navrhnutý poslanec Peter Gurník, ktorý s návrhom súhlasil.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) odvoláva člena Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vydrníku Ing. Petra Slavkovského,
z dôvodu zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva,
b) deleguje do Rady školy pri ZŠ s MŠ Vydrník poslanca, Bc.Gurníka Petra.
Hlasovanie:

za : 8

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

proti: 0
zdržal sa: 1 (Gurník)
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasoval: 0
K bodu 11 Plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1.polrok 2019

Obecný kontrolór predložil poslancom pripravený plán kontrolnej činnosti obecného
kontrolóra v 1.polroku 2019. Poslanci nemali výhrady voči predloženému návrhu
a jednomyseľne ho schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra
na I.polrok 2019.
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 – Oplotenie materskej školy
Po návšteve materskej školy starostom obce bolo zistené, že oplotenie obecného
majetku, čiastočne aj po rekonštrukcii budovy, je poškodené a nevyhovujúce. Po diskusii
s poslancami bolo navrhnuté, aby súčasné poškodenie plota bolo provizórne opravené zo
strany so susedom Ondrejom Kovalčíkom a aby dohliadal na to, aby ďalej nebol
poškodzovaný, aby bol oslovený vlastník nehnuteľností z druhej strany, Peter Slobodník
aby oplotil svoj pozemok a opravil komín na nehnuteľnosti, ktorý je v dezolátnom stave
a môže ohroziť bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v areáli materskej školy. Poslanec
Gurník bol poverený opravou a osadením kovovej vstupnej brány do areálu materskej
školy aby ju bolo možné uzamykať.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) berie na vedomie správu starostu obce o stave oplotenia materskej školy,
b) poveruje starostu obce
-prezrieť stav oplotenia a zabezpečiť núdzové riešenie poškodeného oplotenia
pozemku a vstupu do areálu materskej školy,
-osloviť majiteľov susediacich pozemkov v súvislosti s riešením oplotenia pozemkov
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 13 - Určenie obecného kronikára
Starosta obce navrhol odvolať súčasnú kronikárku, Bc.Marianu Slavkovskú, poverenú
uznesením obecného zastupiteľstva č.7/2008/B7 vedením obecnej kroniky a tiež Mgr. Helenu
Slobodníkovú, poverenú vedením pamätnej knihy jubilantov obce. Za novú kronikárku obce

bola navrhnutá a poslancami aj jednomyseľne schválená Mgr. Vierka Gurníková.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) odvoláva obecné kronikárky poverené vedením obecnej kroniky Bc. Marianu
Slavkovskú a vedením pamätnej knihy Mgr.Helenu Slobodníkovú, ktoré boli na túto
funkciu určené uznesením č. 7/2008/B7,
b) poveruje vedením obecnej kroniky a pamätnej knihy obce Mgr. Vieru Gurníkovú.

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 14 - Diskusia
- poslanec Slavkovský sa pýtal na stav riešenia vysporiadavania pozemkov na novú
komunikáciu, práce po voľbách na príprave kúpnej zmluvy boli pozastavené, preto poslanci
poverili starostu obce aby začal riešiť vlastnícke vzťahy k pozemkom určeným geometrickým
plánom na novú komunikáciu,
- starosta obce prečítal list od občana Mariána Kukuru, ktorý žiada o ďalšiu pomoc v jeho
aktuálnej sociálnej situácii a uviedol, že v čase prípravy VZN obce o sociálnej pomoci obec
neposkytne v tomto prípade výpomoc ale jeho situáciu čiastočne vyrieši príspevkom zo zisku
z dobrovoľných príspevkov darcov na vianočnom jarmoku,
- starosta obce informoval aj o pripravovanej obecnej akcii v období fašiangov 16.02.2019 so
sprievodom a ľudovou hudbou z Oravy, kultúrnym programom detí z našej školy,
- starosta obce informoval poslancov, že obec bude žiadať o dotáciu z PSK vo výške 1000 eur
na túto akciu.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 18.01.2019

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

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

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

