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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 14/2017

Vo Vydrníku 18.07.2017

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 14. riadneho/ mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 18.07.2017 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Peter Slobodník – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Milan Barabas
Martin Barabas
Ing. Ladislav Dický
Ladislav Kollár
Ing. Rastislav Skokan
Ing. Peter Slavkovský
Ladislav Kollár ml.
Neprítomní-ospravedlnení: 0
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 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.
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
Voľba kontrolóra obce
Vysporiadanie obecného pozemku parc.č.2/12 v k.ú. Vydrník v užívaní RKC
VZN obce Vydrník č. 2/2017 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
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 všetci poslanci
z celkového počtu 7 poslancov. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je
sedem a OZ je uznášania schopné.
Prednesený program jednania bol poslancami jednomyseľne schválený.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie: za : 7

(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

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

Hlasovanie:

za : 7

(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 3 Voľba obecného kontrolóra
 obec vyhlásila voľbu na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce z dôvodu
ukončenia prac. pomeru súčasnej kontrolórky. Do výberového konania sa
prihlásili dvaja kandidáti:

o Ing. Jozef Ferenčák, Svit
o Ing. Vladimír Matfiak, Sp.Belá
a obidvaja splnili všetky požiadavky výberového konania. Poslanci mali čas na výber
vhodného kandidáta a zvažovali hlavne skúsenosti a prax vo funkcii obecného
kontrolóra.Obidvaja majú vysokoškolské vzdelanie, Ing. Ferenčák je čerstvým
absolventom a v danej pracovnej oblasti nemal doteraz žiadnu prax. Ing. Matfiak
vykonáva popri svojej práci aj funkciu obecného kontrolóra. Poslanci rozhodli, že
hlasovať budú verejne. Z prítomných siedmych poslancov hlasovalo šesť za Ing.
Matfiaka, jeden sa hlasovania zdržal. Ing. Ferenčák nezískal ani jeden hlas. Poslanci
stanovili termín nástupu do zamestnania na 01.09.2017 na obdobie 6 rokov s úväzkom
0,1. Plat kontrolóra stanovili v základnej výške podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení n.p. Obidvaja kandidáti na funkciu kontrolóra boli s výsledkom
hlasovania písomne oboznámení.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. Volí za obecného kontrolóra Ing. Vladimíra Matfiaka.
2. Určuje nástup do funkcie obecného kontrolóra dňa 01.09.2017 na dobu 6 rokov.
3. Schvaľuje plat obecného kontrolóra podľa § 18c ods.1 zákona č.369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, stanového podľa úväzku 0,1.
Hlasovanie: za : 7 (Barabas Milan, Dický, Kollár, Barabas Martin,
Slavkovský, Kollár ml.)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Skokan)
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4 Vysporiadanie obecného pozemku parc. č.2/12 v k.ú. Vydrník v užívaní RKC
-

starosta obce informoval poslancov o zámere vysporiadať s RKC, farnosťou Vydrník
pozemok, novozameraný GP č.21/17 vypracovaným Ing. Evou Schűrger dňa 9.6.2017
ako parc. KN „C“ č.2/12 – zastavaná plocha o výmere 164 m2. Tento pozemok sa
nachádza pod stavbou RKC, ktorá ho užíva dlhodobo a v dobrej viere, doteraz vedený
na LV č. 1 Obce Vydrník ako parc. KN „C“ č. 1203 – zastavané plochy o výmere
5 113 m2. Poslanci rozhodli, že pozemok vysporiadajú vydržaním, podľa § 9a ods.8
písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje vysporiadanie obecného pozemku s RKC,
farnosťou Vydrník v k.ú Vydrník parc reg. „C“ č. 2/12 – zastavaná plocha o rozlohe 164 m2,
zameranej GP č. 21/17 vypracovaným Ing. Evou Schürger dňa 09.06.2017, formou
osvedčenia o vydržaní pozemku, nakoľko RKC, farnosť Vydrník tento pozemok užíva
nepretržite, v dobrej viere, ako vlastný, minimálne 30 rokov.
Hlasovanie:

za : 7

(Barabas Milan, Barabas Martin, Dický, Kollár, Skokan,
Slavkovský, Kollár ml.)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 5 VZN obce Vydrník č. 2/2017 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
-

-

návrh VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov v obci, ktorý
pripravila obec si poslanci preštudovali a :
- poslanec Dický navrhol, aby obec namontovala ešte dve drevené tabule,
-poslanec Barabas Milan navrhol zabezpečiť prenosné stojany, ktoré by sa využívali
iba pri predvolebnej kampani,
-poslanec Skokan navrhol, aby sa volebné plagáty nevylepovali do informačnej tabule
obce a tento bod aby sa z pripravovaného VZN vypustil, taktiež pripomienkoval to,
aby sa konkrétne uviedla sankcia, ktorú môže starosta obce pri nedodržaní VZN
uložiť,
poslanci po prerokovaní všetkých pripomienok navrhli, aby sa návrh VZN
prepracoval a predložil na schválenie na budúce zasadnutie OZ.

K bodu 6 Záver
Po prerokovaní všetkých bodov doplneného programu starosta obce poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na zasadnutí OZ a toto zasadnutie ukončil. Zasadnutie bolo ukončené
o 20.30 hodine.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 18.07.2017

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

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

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

