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

 

číslo:  5/2019                                                                                  Vo Vydrníku 21.06.2019 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 5. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  21. júna 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. Ing. Dická Božena 

                                                         3. Gallovič Peter 

                                                         4. Bc. Gurník Peter 

                                                         5. Handula Pavol 

                                                         6. Kollár Ladislav 

                                                         7. Kukura Anton 

                                                         8. Šabla Patrik  

                                                         9. Slavkovský Tibor   

                                                          

Neprítomný-ospravedlnený:            - 

Ďalší prítomní :   Mgr. Lesnická Darina, Mgr. Barabasová Lucia – zamestnankyne 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 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. 
 

 

P R O G R A M : 

1.  Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Správa o činnosti obecného úradu 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Správa obecného kontrolóra a schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 

6. Cesta „Veľké Krátke“ 

7. Schválenie založenia s.r.o. za účelom následného zriadenia obecného soc.podniku 

8. Rozpočtové opatrenie č.4 

9. Diskusia a záver 

 

 



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 všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce teda skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program 

rokovania hneď doplnil o štyri nové body, a to: 

- výsledok  verejného obstarávania prevádzkovateľa verejného vodovodu 

- výsledok verejného obstarávania prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 

- výsledok verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác na prístavbe Obecného 

domu 

- úprava stravnej jednotky v ZŠ s MŠ Vydrník  

- organizačná zmena v Materskej škole vo Vydrníku 

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. Správa o činnosti obecného úradu 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Správa obecného kontrolóra a schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 

6. Cesta „Veľké Krátke“ 

7. Schválenie založenia s.r.o. za účelom následného zriadenia obecného soc.podniku 

8. Rozpočtové opatrenie č.4 

9.   Výsledok  verejného obstarávania prevádzkovateľa verejného vodovodu 

10.       Výsledok verejného obstarávania prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 

11.       Výsledok verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác na prístavbe Obecného        

            domu 

12.      Úprava stravnej jednotky v ZŠ s MŠ Vydrník  

13.      Organizačná zmena v Materskej škole vo Vydrníku 

14.      Diskusia a záver 

 

Hlasovanie: 

        za :  9    ( Barabas, Dická, Gallovič,  Handula, Kollár, Kukura, Šabla, Gurník, Slavkovský) 

        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, Handula, Kollár, Kukura, Šabla, Gurník, 

Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  0 

                     nehlasoval: 0 

 

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 tom, že objednal u firmy ABIZ s.r.o., ul. Hraničná, 

Poprad zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber prevádzkovateľa 

obecného verejného vodovodu, obecnej kanalizácie aj dodávateľa stavebných prác na 

prístavbu vstupu do Obecného domu. 

Na základe prieskumu na trhu podlimitnej zákazky obstarávateľská firma vybrala 

úspešnú firmu VaK SERVIS s.r.o., ul. Kuzmányho, Poprad, ktorá ponúka 

prevádzkovať obecnú kanalizáciu za cenu 3 016,16 eur /4 roky, doteraz platná zmluva 

o prevádzkovaní  s touto firmou bude ukončená a podpíše sa nová zmluva. Vyberalo 

sa z troch firiem-PVPS a.s., Poprad, ktorá nebola vybratá pre vysokú cenovú ponuku 

(27 000 eur) a W-Control s.r.o., Hraničná, Poprad pre nízku cenovú ponuku. 

Na otázku poslanca Handulu, že v osade sa menili vodomery starosta povedal, že 

28.05.2019 vodomery vymieňal ním poverený pracovník a doteraz obec nemala 

zaplombované vodomery vo vodomerných šachtách, poslanec Handula povedal, že to 

bolo stále v štádiu riešenia, lebo obec doteraz nemala vyrobené matrice.  

Poslanec Gallovič poznamenal, že pripravovanú zmluvu na prevádzkovanie verejného 

obecného vodovodu by chcel vidieť ešte pred jej podpisom a zároveň obecný 

kontrolór doporučil, aby sa zmluva nepodpisovala na štyri roky ale na kratší časový 

úsek, max. 1 rok a s výpovednou dobou 2 mesiace. 

- verejné obstarávanie prebehlo aj na prevádzkovateľa obecnej kanalizácie, úspešným 

uchádzačom sa stala firma W-Control s.r.o., ul. Hraničná, Poprad, 

- verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác prístavby Obecného domu je 

v štádiu riešenia-dňa 27.06.2019 bude termín na uzavretie predkladania cenových 

ponúk uchádzačov, 

- starosta oslovil projektantku Ing. Debré na spracovanie štúdie o využiteľnosti dvoch 

obecných bytov pričlenením k školským priestorom na vyučovací proces, štúdiu pošle 

na budúci týždeň, 

- starosta obce na základe poverenia poslancami pracuje na riešení vlastníckych 

vzťahov k pozemkom ŽSR, prípravou zmluvy o vecnom bremene v rámci projektu 

„Regenerácia sídla Vydrník-Infraštruktúra“, 

- obec doručenú petíciu občanov proti výstavbe nového rodinného domu pri č.82 

posúdila ako sťažnosť občanov na neprispôsobivých spoluobčanov, 

- v mesiaci 05/2019 sa starosta zúčastnil 30.snemu ZMOS v Bratislave ako delegát za 

členskú obec a podal informáciu o zmene na mieste predsedu ZMOSu, 

- v 05/2019 sa konali voľby do európskeho parlamentu, účasť voličov v našej obci bola 

10,8%, 

- 12. júna 2019 sa s poslancami stretla p.Horáková z PSK z dôvodu podania bližších 

informácií ohľadom zakladania sociálneho podniku v našej obci, 



- 20. júna 2019 sa konalo Valné zhromaždenie mikroregiónu „Prameň Hornádu 

a Čierneho Váhu“ na ktorom bol zvolený nový predseda, Mgr. Materný, starosta obce 

Gánovce, 

- 21. júna 2019 sa konalo zasadnutie Regionálneho združenia tatr. a podtatr.obcí vo 

Veľkom Slavkove, kde sa starosta stretol s p.Marcelom Horváthom (PSK) od ktorého 

získal informáciu, že vo 02/2020 by sa mali začať geodet.práce na oprave cesty pod 

žel. podjazdom smerom na Poprad a následne by mala nasledovať jej rekonštrukcia, 

zároveň starosta informoval o zámere PSK zobrať pod svoju správu miestne 

komunikácie, 

- spoločnosť VARSPOL s.r.o. Humenné ponúkla obci možnosť stravovania formou 

donášky obedového menu do obce v jednor.obaloch za cenu 2,60 eur/1 jedlo, po 

získaní ďalších informácií obec rozhodne o ďalšej spolupráci, 

- starosta informoval o zámere kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve usporiadať 

dňa 07.09.2019 „Deň obce“ s kultúrnym programom a súťažou vo varení halušiek, 

o podrobnostiach rozhodne kult. komisia so starostom obce na svojom zasadnutí. 

 

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,   Šabla,  

                                 Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0    

 

 

K bodu 4  - Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, že uznesenia sa plnia nasledovne: 

uznesenie č.18/2019 – prístavba vstupu do obecného domu – splnené 

uznesenie č. 21/2019 – vypracovať využiteľnosť obec. bytov v ZŠ– plní sa 

uznesenie č.26/2019 – výberové konanie na prístavbu vstupu Obecného domu – plní sa 

uznesenie č.31/2019 – vytvorenie nového prac.miesta - nesplnené 

uznesenie č. 37/2019 – vysporiadanie pozemkov parc.č.338 v chotári Veľké krátke – plní sa 

uznesenie č.47/2019 – odkúpenie pozemku na komunikáciu – plní sa 

uznesenie č. 52/2019 – urgentné riešenie vlast. vzťahov v projekte „Regenerácia sídla ...- plní  

                                      sa 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia  uznesení. 

 

Hlasovanie: za :  9  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,   Šabla, Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

      

K bodu 5 – Správa obecného kontrolóra a Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019 



 

Obecný kontrolór zo svojej kontrolnej činnosti za 1.polrok predniesol poslancom časti správy, 

ktoré sa týkali zistení zabezpečenia prevádzkovania verejného vodovodu a nespokojnosti 

občanov  s výstavbou rodinného domu. Doporučil poslancom spracovať zásady nakladania 

s majetkom obce, aby sa v budúcnosti predišlo nezrovnalostiam, ako zabezpečovať služby 

a prevádzkovanie obecných zariadení a majetku. Taktiež navrhol možné riešenie protestu 

občanov proti výstavbe rodinného domu. Predniesol poslancom návrh kontrolnej činnosti 

v 2.polroku 2019, v ktorom sa chce zamerať na kontrolu hospodárenia s verejnými financiami 

v rozpočtovej organizácii. Starosta ukončil tento bod programu ubezpečením, že starosta robí 

všetko v súlade so zákonmi s sľubom a spolupráca s obecným zastupiteľstvom by mala byť 

dobrá, tiež prisľúbil, že zásady nakladania s majetkom obce budú spracované. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku  

a) berie na vedomie správu obecného kontrolóra 

b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: za :  9  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,   Šabla,  

                                  Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0    

 

 

K bodu 6 – Cesta „Veľké Krátke“ 

 

Poslancami navrhované odkúpenie parcely č.338 v k.ú. Vydrník o výmere 5969 m
2
 na 

vybudovanie miestnej komunikácie sa ďalej bude riadiť rozhodnutím poslancov odkúpiť 1 m
2
 

pozemku na komunikáciu za 10,00 eur od každého vlastníka a ostatnú časť pozemku za cenu 

stanovenú platnou legislatívou a zákonmi SR. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo určuje cenu na vysporiadanie  pozemkov registra „E“ parcela č. 338 

v k.ú. Vydrník vo výmere 5 969 m
2 

 na miestnu komunikáciu  vo výške 10 €/m
2  

za časť, ktorá 

bude potrebná na výstavbu komunikácie a zvyšná časť ako orná pôda vo výške podľa platnej 

legislatívy SR. 

 

Hlasovanie: za :  8  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Kollár, Kukura,   Šabla, Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 1  (Handula) 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

K bodu 7 – Schválenie založenia s.r.o. za účelom následného zriadenia obecného 

soc.podniku 

 

Starosta informoval, že po stretnutí poslancov s p.Horákovou majú dostatok informácií 

o založení a fungovaní sociálneho podniku, preto niet prekážky k jeho založeniu aj v našej 

obci. Prvým krokom obce je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným,  ktorej obec vloží 

vklad do základného imania vo výške 5000,00 eur a potom bude nasledovať ďalší krok, 



v ktorom úrad sociálnej ekonomiky pri PSK schváli Štatút sociálneho podniku. Keďže žiadne 

dokumenty novovznikajúcej spoločnosti ešte nie sú spracované, starosta predniesol 

poslancom vízie, ktoré by mala spoločnosť naplniť:  

- riešiť zamestnanosť v obci, 

- spravovať všetku občiansku vybavenosť podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (napr. aj Obecný dom), 

- po vypracovaní VZN obce o sociálnych službách zabezpečiť ich poskytovanie  a pod. 

Poslanec Gallovič sa pýtal, či je známy „predmet činnosti“ sociálneho podniku vo Vydrníku, 

starosta povedal, že zatiaľ to nie je spracované. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje založenie obecnej s.r.o., za účelom následného zriadenia 

obecného sociálneho podniku 

 

Hlasovanie: za :  6  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník,  Šabla, Slavkovský) 

                     proti: 2 (Handula, Kukura) 

                     zdržal sa: 1  (Kollár) 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

K bodu 8 – Rozpočtové opatrenie č.4 

 

Starosta predniesol poslancom na prerokovanie zmenu rozpočtu obce v roku 2019 

presunom čiastky 5 000,00 eur z plánovaných kapitálových výdavkov na rozšírenie 

kanalizačnej siete v obci na položku výdavkových finančných operácií – vklad do základného 

imania  zakladajúcej sa obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 5 000,00 eur. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4. 

 

Hlasovanie: za :  6  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník,  Šabla, Slavkovský) 

                     proti: 2  (Handula, Kukura) 

                     zdržal sa: 1  (Kollár) 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

 

K bodu 9 – Výsledok  verejného obstarávania prevádzkovateľa verejného vodovodu 

 

Starosta informoval poslancov o výsledku verejného obstarávania firmou ABIZ  

s.r.o.na výber prevádzkovateľa verejného vodovodu podlimitnou zákazkou. Úspešnou firmou 

prieskumom trhu z troch uchádzačov (PVPS a.s. Poprad a W-Control,s.r.o., Poprad) sa stala 

firma VaK SERVIS s.r.o. Poprad, ktorá pripraví zmluvu o prevádzkovaní a poslanci obecného 

zastupiteľstva ju prerokujú a rozhodnú o doporučení ju podpísať. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku  

a) berie na vedomie výsledok verejného obstarávania firmou  ABIZ s.r.o, Hraničná 

4716, Poprad 

b)  poveruje starostu obce prizvaním finančnej komisie obce k prejednaniu podmienok 

zmluvy s úspešnou firmou VaK SERVIS, s.r.o.  



 

Hlasovanie: za :  9  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura,   Šabla,  

                                  Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 10 –      Výsledok verejného obstarávania prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 
 

  Starosta podal poslancom informáciu o výsledku výberového konania na výber 

prevádzkovateľa obecnej kanalizácie firmou ABIZ s.r.o., Poprad. Úspešným uchádzačom na 

prevádzkovanie kanalizácie sa stala firma W-Control, s.r.o., ul.Hraničná, Poprad, ktorá 

ponúkla prevádzkovať kanalizáciu za cenu 2763,23 eur/4 roky. Po predložení zmluvy na 

prevádzkovanie ju poslanci prerokujú a rozhodnú o doporučení ju podpísať. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku    

a) berie na vedomie výsledok verejného obstarávania firmou  ABIZ s.r.o, Hraničná 

4716, Poprad 

b)  poveruje starostu obce prizvaním finančnej komisie obce k prejednaniu podmienok 

zmluvy s úspešnou firmou W-CONTROL, s.r.o.   

 

Hlasovanie: za :  9  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník,  Kollár,  Šabla, Handula, Kukura,                

                                  Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 11  -  Výsledok verejného obstarávania dodávateľa stavebných prác na prístavbe 

Obecného  domu 

 

Starosta informoval poslancov o aktuálnom stave výberového konania na dodávateľa 

stavebných prác na prístavbe vchodu do Obecného domu. Záujemcovia môžu podávať svoje 

návrhy do 27.06.2019, doteraz poslali obálky traja uchádzači z ktorých sa bude vyberať 

uchádzač s najvýhodnejšou cenovou ponukou. O ďalšom postupe budú rozhodovať ešte 

finančná a stavebná komisia, ktoré doporučia starostovi uzavretie zmluvy s úspešným 

uchádzačom. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  poveruje starostu obce prizvaním finančnej a stavebnej 

komisie s cieľom podpísania zmluvy s budúcim víťazom VO a následným zvolaním 

mimoriadneho obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie: za :  9  ( Barabas, Dická, Gallovič, Handula, Kukura, Kollár,  Šabla, Gurník,  

                                 Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 



                     neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 12   - Úprava stravnej jednotky v ZŠ s MŠ Vydrník  

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ vo Vydrníku predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh 

nových finančných limitov pri poskytovaní stravovania v materskej škole od 01.09.2019. 

V tejto súvislosti sa mení aj výška príspevku rodičov a tiež zvýšenie nákladov obce Vydrník 

na úhradu réžijnych nákladov pri zvýšení ceny stravnej jednotky za varenú stravu, určenej 

Obcou Hrabušice od 01.0.92019. Pre žiakov MŠ, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi sa zvýšia 

réžijné náklady o 0,12 eur/deň a pre žiakov, ktorých rodiny nie sú v hmotnej núdzi o 0,10 

eur/deň. Zároveň riaditeľka doporučila podpísať dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania 

z 01/2019 s Obcou Hrabušice. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku   

a) prerokovalo úpravu stravnej jednotky v ZŠ s MŠ vo Vydrníku od 01.09.2019 

b) berie na vedomie zvýšenie stravnej jednotky – viď príloha č. 1 s účinnosťou od 

01.09.2019 

 

Hlasovanie: za :  9  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Kollár,  Šabla, Handula, Kukura,  

                                 Slavkovský) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0   

                     neprítomní pri hlasovaní: 0    

 

 

K bodu 13 -    Organizačná zmena v Materskej škole vo Vydrníku 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ vo Vydrníku predložila poslancom obecného zastupiteľstva na 

prerokovanie návrh organizačnej zmeny tried v materskej škole. Doteraz bolo vyučovanie 

v materskej škole zabezpečené celodennou prevádzkou jednej triedy a poldennou prevádzkou 

druhej triedy. Na základe požiadaviek rodičov aj rozšírenia priestorov pre materskú školu 

bolo navrhnuté, aby obidve triedy pracovali v celodennej prevádzke. Poslanci návrh 

prerokovali a súhlasili s celodennou prevádzkou obidvoch tried ale bez navýšenia rozpočtu 

výdavkov, t.z. aby si materská škola našla zdroje v schválenom rozpočte na zaplatenie práce 

ďalšej učiteľky od 09/2019. 

Ďalej sa poslanci zaoberali myšlienkou prípadného zníženia školného poplatku v materskej 

škole z 12 na cca 5, príp.8 eur, ak by to vzbudilo záujem rodičov o zápis detí do materskej 

školy. Poslanci sa budú návrhom zaoberať, prerokujú dopad zníženia poplatku a prípadnú 

zmenu prerokujú na najbližšom-mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v auguste 

2019. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku   

a) prerokovalo žiadosť o organizačnú zmenu chodu MŠ a to na celodennú prevádzku 

oboch tried 

b)  schválilo organizačnú zmenu chodu MŠ na celodennú prevádzku oboch tried 

s následným predložením finančného navýšenia na nového pracovníka MŠ. 

 



Hlasovanie:  za :  2   (Gurník, Kukura) 

                     proti: 0   

                     zdržal sa: 7   (Barabas, Šabla, Dická, Gallovič, Slavkovský, Handula, Kollár) 

                     neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

    

K bodu 14 – Diskusia a záver 

 

V diskusii vystúpili: 

- starosta predniesol požiadavku p. Gallovičovej na vyčistenie vodného toku – prisľúbil 

riešenie pracovníkmi obce, ktorí nastúpia na §50j zákona o zamestnanosti od 

01.0.72019, príp. človekom, ktorý bude odpracovávať trest formou 

verejnoprospešných prác v obci, 

- starosta informoval poslancov o zámere úpravy obecného pozemku uprostred obce na 

oddychovú zónu tak, aby sa tam umiestnili sochy sv. Šimona a Júdu, anjelov a socha 

sv.Jozefa z pôvodného vydrníckeho kostola, doplnili by sa lavičky a plocha by sa 

vysypala štrkom, 

- starosta tiež informoval o schválení žiadosti obce o rómske občianske hliadky 

v projekte MOPS MV SR, podľa jeho odhadu by projekt mohol začať fungovať od 

09/2019, 

- občan Ladislav Kollár žiadal starostu o vysypanie prístupovej komunikácie 

k novostavbe štrkom, čo nie je v súčasnosti možné z dôvodu nevysporiadaných 

vlastníckych vzťahov k pozemkom, 

- občan Ľudovít Slavkovský predniesol požiadavku riešenia využívania súkromných 

pozemkov pri osade v obci malými deťmi na futbal a iné trávenie voľného času, ich 

znečisťovanie a rušenie kľudu ľuďom bývajúcim v ich blízkosti – starosta vidí 

možnosť zlepšenia strážením využívania priestranstva rómskymi hliadkami, príp. 

odkúpením pozemku na vytvorenie ihriska v blízkosti rómskych obydlí, čo poslanec 

Gallovič takéto riešenie zamietol, 

- občan Jozef Maguth poukázal na znečistenie okolia studne s pramenitou železitou 

vodou na konci obce – starosta prisľúbil riešenie uprataním a údržbou v tejto lokalite 

obce pracovníkmi obce od 01.07.2019, poslanec Slavkovský upozornil, že vlastníkom 

pozemkov v tejto lokalite sú súkromné osoby združené v Urbariáte a nie Obec 

Vydrník. 

Po skončení diskusie starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 21.30 

hod. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  21.06.2019         ............................................................                                                                     
 

 

 

 

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

         Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Ing. Dická Božena       ………………………….. 

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

                                Slavkovský Tibor        ………………………….. 



 


