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

 

číslo:  4/2019                                                                                  Vo Vydrníku 26.04.2019 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 4. riadneho / mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  26. apríla 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  

                                                          

Neprítomný-ospravedlnený:            1. Tibor Slavkovský 

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 8 

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 k záverečnému účtu obce za rok 2018 

6. Správa audítorky z overenia individ. účtovnej závierky obce za rok 2018 

7. Schválenie Záverečného účtu Obce Vydrník za rok 2018 

8. Poverenie starostu rozsahom jeho zastupovania zástupcom starostu počas voleb.obdobia 

9. Prerokovanie a schválenie zmeny stravnej jednotky v ZŠ Vydrník 

10. Vysporiadanie pozemku 336/129 na novú komunikáciu 

11. Prerokovanie a schválenie Poriadku odmeňovania volených a menovaných funkcionárov 



12. Schválenie založenia obecnej s.r.o. za účelom následného zriadenia obecného podniku 

13. Rozpočtové opatrenie č. 2 a 3 

14. 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 ôsmi poslanci, poslanec Slavkovský sa 

ospravedlnil, poslanec Gurník sa na zasadnutie dostavil o 18.30 hod. Starosta obce teda 

skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program rokovania hneď doplnil 

o štyri nové body, a to: 

- delegovanie poslancov na Valné zhromaždenie „Mikroregiónu Pramene,“ 

- „Regenerácia sídla Vydrník-Infraštruktúra“, 

- výpoveď zmluvy o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie, 

- spôsob prevádzkovania verejného vodovodu 

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 k záverečnému účtu obce za rok 2018 

6. Správa audítorky z overenia individ. účtovnej závierky obce za rok 2018 

7. Schválenie Záverečného účtu Obce Vydrník za rok 2018 

8. Poverenie starostu rozsahom jeho zastupovania zástupcom starostu počas voleb. 

obdobia 

9. Prerokovanie a schválenie zmeny stravnej jednotky v ZŠ Vydrník 

10. Vysporiadanie pozemku 336/129 na novú komunikáciu 

11. Prerokovanie a schválenie Poriadku odmeňovania volených a menovaných 

funkcionárov 

12. Schválenie založenia obecnej s.r.o. za účelom následného zriadenia obecného podniku 

13. Rozpočtové opatrenie č. 2 a 3 

14. Delegovanie poslancov na Valné zhromaždenie Mikroregiónu Pramene Hornádu 

a Čierneho Váhu 

15. Regenerácia sídla Vydrník-Infraštruktúra 

16. Výpoveď zmluvy o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie 

17. Spôsob prevádzkovania obecného vodovodu 

18. Diskusia 

 

 

Hlasovanie: 

        za :  7    ( Barabas, Dická, Gallovič,  Handula, Kollár, Kukura, Šabla) 

        proti: 0 

        zdržal sa: 0 

        neprítomní pri hlasovaní: 2  (Gurník, Slavkovský  ) 

 



K bodu 2  - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dická, Šabla, 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, Šabla 

2. berie na vedomie  
a) určenie zapisovateľky: Lesnická 

b) overovateľov zápisnice v zložení : Dická, Barabas, Šabla 

 

Hlasovanie:  za :  7    ( Barabas, Dická, Gallovič,  Handula, Kollár, Kukura,  Šabla) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  2  (Gurník, Slavkovský  ) 

                      

 

K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu 

 

Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- príprava volieb prezidenta v mesiaci marec 2019, 

- príprava webového sídla Obce Vydrník oslovenou firmou, 

- poďakoval koordinátorkám  a všetkým, ktorí sa zúčastnili začiatkom apríla na čistení 

potoka v osade a predstavil svoj zámer naučiť Rómov separovať odpad a vybudovať 

prístupovú cestu do „amazonky“, 

- firma Kelcom zabezpečila zabezp. systémom Obecný dom a rozšírila zabezpečenie 

v DS a na Obecnom úrade, 

- v záujme výstavby komunitného centra v obci, starosta sa stretol s Á.Ravašom 

ohľadom výziev na podávanie žiadostí, taktiež na základe informácie Mgr. Mirgovej-

koordinátorky je možné pokračovať v činnosti do konca júna/2019 bude prebiehať 

1.fáza a do novembra/2019 2.fáza, pozemok, na ktorom by mala výstavba 

komunitného centra pokračovať navrhuje starosta na začiatku osady, 

- na otázku poslanca Handulu z predchádzajúceho zasadnutia ohľadom projektu 

„Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Vydrník“, na ktorý bola v minulom roku 

podaná žiadosť na financovanie z Environmentálneho fondu a nebola schválená pre 

nedostatky v žiadosti, starosta povedal, že bude v tomto roku pokračovať na doplnení 

všetkých požadovaných dokladov a obec podá žiadosť znovu v tomto roku, 

- v rámci monitorovania projektu „Regenerácia sídla Vydrník-Infraštruktúra“ obec bola 

povinná predložiť vlastnícke vzťahy k parcelám, na ktorých projekt prebiehal 

a z ktorých štyri do dnešného dňa nie sú vyriešené, oznámil poslancom spôsob 

riešenia týchto nedostatkov. 

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Gurník, ktorý sa ospravedlnil za oneskorenie (18.30 hod.), 

- starosta informoval tiež o zámere zapojiť sa do výzvy na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, na ktorú už je pripravená aj projekt. dokumentácia, 

- poďakoval za pomoc členom komisií pri obec. zastupiteľstve a požiadal predsedov do 

ďalšieho zastupiteľstva pripraviť správy o ich činnosti, 

- na obecnom úrade sa uskutočnila dňa 24.04. „Vydrnícka kvapka krvi“-krv darovalo 24 

darcov, ktorým tiež poďakoval, 



- starosta sa zúčastnil na školení civilnej ochrany obyvateľov v Poprade, na jeho základe 

bude aktualizovať dokumentáciu CO na úrade, 

- pripravuje kultúrne akcie v obci a to deň Rómov 27.04.2019, deň matiek v MŠ, deň 

detí v ZŠ a v obci, deň obce(halušky). 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti  

obecného úradu. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

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 – plní sa 

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

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

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

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia  uznesení. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

      

K bodu 5 – Správa obecného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Vydrník za rok 2018 

 

Obecný kontrolór k vypracovanému Záverečnému účtu spracoval pre poslancov správu, 

s ktorou sa poslanci mali možnosť oboznámiť, upozornil na skutočnosť, že obec má pomerne 

vysoké pohľadávky voči občanom za vývoz TKO, ktoré by bolo potrebné v budúcnosti riešiť 

aby dlh voči obci nenarastal a to prípadnou stimuláciou triedenia odpadov hlavne v osade 

a tiež vypracovaním podmienok zamestnávania dlžníkov. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu obecného kontrolóra 

k Záverečnému účtu Obce za rok 2018. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 



 

 

 

K bodu 6 – Správa nezávislého audítora k o overení účtovnej závierky  Obce Vydrník za 

rok 2018 

 

Nezávislá audítorka Ing. Kutková k vypracovanej účtovnej závierke Obce za rok 2018 po 

kontrole dokladov spracovala pre poslancov správu, s ktorou sa poslanci mali možnosť 

oboznámiť, v ktorej skonštatovala, že obec postupovala podľa predpisov bez zistenia 

nedostatkov. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia 

individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

K bodu 7 – Schválenie  Záverečného účtu Obce Vydrník za rok 2018 

 

Po prednesení správ obecného kontrolóra a nezávislej audítorky poslanci pristúpili 

k samotnému schváleniu záverečného účtu. Bez pripomienok ho jednomyseľne schválili bez 

výhrad. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Záverečný účet Obce Vydrník za rok 2018 bez 

výhrad. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

K bodu 8 – Poverenie starostu obce rozsahom zastupovania zástupcom 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. Na rozsah výkonu jeho funkcie bolo vypracované poverenie. 

Poslanec Handula sa pýtal starostu obce na bližšie podmienky výkonu činnosti. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie poverenie starostu obce o rozsahu 

zastupovania starostu obce zástupcom Martinom Barabasom. 

 

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

                     proti: 0 



                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

 

 

K bodu 9 – Návrh na úpravu výšky stravnej jednotky v ZŠ Vydrník 

 

Na návrh riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vydrníku bola prerokovávaná zmena výšky stravnej 

jednotky pre deti odoberajúce stravné balíčky, ktoré sú v HN alebo nedosahujú ŽM z dôvodu 

zmeny financovania stravovania týchto detí štátom a to dotáciou 1,20 eur na každý obed. 

Keďže u nás bola str. jednotka 1,17 eur návrh určuje zvýšiť str. jednotku na 1,20 eur, aby sa 

použila celá poskytnutá dotácia štátu. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku schvaľuje zmenu výšky stravnej jednotky z pôvodných 

1,17 EUR na sumu 1,20 EUR. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

 

 

K bodu 10 – Odkúpenie pozemku 336/129-otoč pre cestu Veľké krátke  
   

Na riešenie prístupovej cesty k plánovanej výstavbe rodinných domov v chotári Veľké krátke 

poslanci rozhodli tak, že starosta obce má začať s vysporiadavaním pozemkov  pč.338 a až 

potom pristúpi k vysporiadaniu parcely 336/129  (pod Skokanom). 

Poslanec Handula informoval o nadobudnutí vlastníckych vzťahov  k parcele, poslanec 

Barabas navrhoval najprv vysporiadať pozemky pod Skokanom, pod cestu za jednu cenu, 

a zvyšok za cenu ornej pôdy a potom sa odkúpi parcela na „otoč“. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku schvaľuje zahájiť odkúpenie pozemku p.č. 336/129 

v k.ú. Vydrník za účelom zriadenia cesty v časti Veľké krátke až po odkúpení pozemku p.č. 

338. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 2  (Handula, Kukura) 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

 

 

 

K bodu 11  -  Zmeňa odmeňovania zamestnancov, volených a menovaných funkcionárov 



obce 

 

Poslanci prerokovali doterajší vnútorný poriadok odmeňovania volených a menovaných 

funkcionárov obce a navrhli ho zmeniť tak, že všetky vytvorené komisie budú pracovať bez 

nároku na odmenu, odmenu obecnej kronikárke určili v sume 250 eur za obecnú kroniku/rok 

a 150 eur za pamätnú knihu/rok. Členovia redakčnej rady okrem starostu obce budú dostávať 

odmenu 50 eur/výtlačok spravodajcu, občasník bude vychádzať 2x ročne. Odmena za vedenie 

obecnej knižnice ostane vo výške 40 eur /mesiac. Odmena za aktualizáciu webového sídla 

obce bude súčasťou pracovnej náplne zamestnanca obce. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku schvaľuje zmenu odmeňovania zamestnancov, volených 

a menovaných funkcionárov obce 

 

Hlasovanie: za :  7  ( Barabas, Dická, Gallovič, Handula, Kukura, Kollár,  Šabla) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 1  (Gurník) 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

 

K bodu 12   - Schválenie založenia obecnej s.r.o. za účelom následného zriadenia obecného 

podniku 

 

Starosta obce predniesol návrh na zriadenie spoločnosti s.r.o. v našej obci. Za príklad ukázal 

obec Sp.Hrhov, v ktorej tento projekt už dlhoročne dosahuje dobré výsledky. Predstavuje si 

začiatok s piatimi soc. odkázanými ľuďmi z osady v stavebnej činnosti. Na začiatok potrebuje 

obec schváliť vklad do základného imania obcou zriaďovanej spoločnosti vo výške 5000 eur. 

Obecný kontrolór informoval o opatrnosti a dôkladnej príprave na uskutočnenie tohto kroku 

a zistenia si všetkých podmienok vopred, poslanec Gallovič povedal že založiť s.r.o. by nebol 

pre neho problém ale sociálny podnik už vidí problém, pretože obec ešte nemá vypracovaný 

žiadny biznis plán ani ostatné dokumenty a nevie zhodnotiť prínos tohto kroku pre obec, 

poslanec Handula sa pýtal, či má obec spracovaný Komunitný plán sociálnej činnosti a či je 

zriadenie sociálneho podniku v ňom zahrnuté. Poslanci poverili starostu, aby pred zasadnutím 

ďalšieho obecného zastupiteľstva zabezpečil stretnutie poslancov s p.Zdenkou Horákovou 

z VÚC Prešov, odborníčkou z centra inštitútu sociálnej politiky, ktorá by im podala 

relevantné informácie z tejto oblasti. 

 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  poveruje starostu obce uskutočniť stretnutie 

s regionálnou koordinátorkou pre Národný projekt Inštitútu sociálnej ekonomiky. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 2  (Handula, Kukura) 

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

 



 

K bodu 13 -    Rozpočtové opatrenie č.2 a 3 

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie,  po predchádzajúcom preštudovaní návrhov 

na úpravu rozpočtu obce v roku 2019, rozpočtové opatrenie č. 2 – presun 5000 eur z jednej 

položky na inú bez zmeny celkovej výšky rozpočtu obce, ktorú poslanci neschválili z dôvodu 

neschválenia obecnej s.r.o. Rozpočtové opatrenie č.3 mení výšku dosiahnutých príjmov 

z preneseného výkonu št. správy vo výške 89 004 eur a aj výšku výdavkov na základe 

zvýšených príjmov v sume 89 004 eur. Toto rozpočtové opatrenie poslanci jednomyseľne 

schválili.  

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku   

a) neschvaľuje zmenu rozpočtu Obce Vydrník na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2 

 

Hlasovanie:  za :  0   

                     proti: 8  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Kollár, Šabla, Handula, Kukura) 

                     zdržal sa: 0   

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

b) schvaľuje zmenu rozpočtu obce Vydrník na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.3 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0   

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

   

 

 

K bodu 14 – Delegovanie poslancov na Valné zhromaždenie Mikroregiónu Prameň 

Hornádu a Čierneho Váhu 

 

Obec je členom združenia mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu, ktoré plánuje 

v mesiaci máj 2019 Valné zhromaždenie združenia, na ktorom sa okrem starostu obce 

zúčastnia aj navrhnutí poslanci Martin Barabas a Patrik Šabla. Poslanci tento návrh 

jednomyseľne schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  schvaľuje delegovanie poslancov Patrika Šablu 

a Martina Barabasa na Valné zhromaždenie Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0   

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

 

 

 



K bodu 15 -  Regenerácia sídla - Infraštruktúra 

Starosta informoval poslancov o nekompletnosti podanej dokumentácie obce k následnej 

monitorovacej správe pre SORO, Ing. Gašparovú, od r.2017 obec vyzýva na jej doplnenie, čo 

nie je do dnešného dňa splnené aj z dôvodu zdĺhavosti pri vybavovaní s rôznymi inštitúciami 

aj z dôvodu výmeny starostov. Poslanec Gallovič sa informoval, koľkokrát od r.2017 bola 

obec vyzvaná na dodanie dokladov ku kompletnosti následnej monitorovacej správy. Poslanci 

poverili starostu riešením urgencie zo strany Ing. Gašparovej a dodanie potrebných dokladov 

v najskoršom možnom čase. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  poveruje starostu riešením urgencie doručenia 

predmetných dokladov Odboru SO/RO pre IROP, odd.implementácie projektov. 

 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0   

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

K bodu 16 -  Výpoveď zmluvy o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej 

kanalizácie 

 

Starosta obce predniesol poslancom návrh na vypovedanie zmluvy s firmou Ekoservis Veľký 

Slavkov na prevádzkovanie obecnej kanalizácie. Poslanec Handula sa pýtal na dôvod, starosta 

informoval, že nie je spokojný, poslanec Barabas informoval, že rozprával s obsluhou ČOV 2 

J. Bohmerom, ktorý priznal, že ČOV 2 má problém s množstvom nečistôt, ktoré tam 

prichádzajú kanálom z osady. Prítomná Hamraková sa sťažovala, že zo strany Ekoservisu 

nebol podaný návrh na riešenie problému a obsluha musí pracovať v nedôstojných 

podmienkach. Starosta povedal, že po podaní výpovede bude obec hľadať nového 

prevádzkovateľa – odbornú pomoc, právnik pripraví relevantné podklady a na najbližšom 

zasadnutí bude obecné zastupiteľstvo vyberať novú firmu. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  poveruje starostu výpoveďou zmluvy o odbornej pomoci 

pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a vyhlásením verejného obstarávania na 

nového dodávateľa odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie. 

 

Hlasovanie:  za :  5  ( Barabas, Dická, Gallovič, Gurník, Šabla) 

                     proti: 2 (Kukura, Handula) 

                     zdržal sa: 1 (Kollár)   

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

K bodu 17 –  Spôsob prevádzkovania obecného vodovodu 

 

Starosta podal poslancom informáciu, čo sa stalo s prevádzkou verejného vodovodu v obci. 

Dňa 17.4.2019 skončila obci po 60 mesiacoch od jej podpisu zmluva o poskytovaní odb. 

pomoci pri prevádzke verejného vodovodu, ktorú obec ďalej nepredlžila. Podľa zákona 

o verejných vodovodoch, § 15, obec môže prevádzkovať vodovod, ktorý zabezpečuje 

odborným zástupcom. Starosta poveril Katarínu Hamrakovú za odbornú zástupkyňu. Poslanec 



Handula sa pýtal na predloženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať túto funkciu-

bolo povedané, že ho má a doloží. Starosta obce nebol spokojný s prevádzkovaním vodovodu, 

preto  podal žiadosť o prevádzkovanie verejného vodovodu Podtatr. vodárenskú 

a prevádzkovú spoločnosť, poslanec Handula si žiadal predložiť kópiu poslanej  žiadosti obce. 

Odborná zástupkyňa Hamraková povedala, že čerpacia stanica bola odovzdaná v ručnom 

režime, čo malo za následok výpadok v zásobovaní vodou obyvateľov obce, čo poslanec 

Handula potvrdil. Poslanec Gallovič povedal, že je potrebné pripraviť rozpočet pre firmy, 

ktoré sa budú uchádzať o poskytovanie odbornej pomoci pri prevádzkovaní vo výberovom 

konaní, ďalej starosta informoval, že s odbornou zástupkyňou Hamrakovou budú robiť 

odpočty vodomerov ku koncu apríla 2019, a že odborná zástupkyňa upravuje vodu 

chlórňanom, takže odberatelia nie sú ohrození. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  poveruje starostu vyhlásením verejného obstarávania na 

nového prevádzkovateľa obecného vodovodu. 

 

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

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0   

                     neprítomní pri hlasovaní: 1  (Slavkovský)   

 

 

K bodu 18 -  Diskusia 

- poslanec Gurník upozornil na úlohu, že ak obec má záujem žiadať  PSK o dotáciu na obecnú 

akciu-halušky, treba tak urobiť čím skôr, 

-občan Barabas Marián sa pýtal, ako mieni obec nakladať s bioodpadom vznikajúcom na 

území obce – o obecných kompostéroch sa zatiaľ len hovorí asi to nebude rýchlym 

a vhodným riešením, obec by sa mala zamerať na skvalitnenie separovania odpadu, aby sa 

bioodpad nespaľoval  a zároveň starosta predniesol návrh, že by sa chcel uchádzať o možnosť 

zriadenia zberného dvora na území obce v blízkosti osady, 

-poslanec Šabla sa pýtal na využitie obecného pozemku uprostred obce  na parkovanie 

súkromných nákladných a osobných áut, čo jednak rozrýva pôdu a bráni vo výhľade šoférom 

– starosta informoval, že požiadal  Agrodružstvo Vydrník o parkovanie v ich areále, čo bolo 

p. Pronerom prisľúbené, 

- poslanec Gallovič sa pýtal na možnosť odstrániť skok na komunikácii II.triedy pri vstupe do 

obce – starosta prisľúbil jednať o možnosti opravy. 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  26.04.2019         ............................................................                                                                     
 

 

 

 

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

         Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce 

  

 

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

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

                                Šabla Patrik        ………………………….. 



 


