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

 

číslo:  20/2018                                                                                   Vo Vydrníku 30.08.2018 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 20. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

vo Vydrníku,  konaného dňa  30.08.2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. 

 

P r í t o m n í  :  

      

Peter Slobodník – starosta obce  

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Milan Barabas   

                                                         Ing. Ladislav Dický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         Ladislav Kollár 

                                                         Ing. Peter Slavkovský 

                                                         Ladislav Kollár ml.                                                                                                                      

                                                         Martin Barabas  

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. 
 

 

 

P R O G R A M : 

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. Obnova materskej školy 

6. Miestne komunikácie 

7. Prístavba vstupu do Obecného domu č.68  

8. Úprava rozpočtu na rok 2018 

9. 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 starostom obce a poslancami doplnený o jeden bod a to : 

-Dodatok č.1 k VZN Obce Vydrník č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a dieťa školského klubu 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje  doplnený program rokovania OZ : 

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. Obnova materskej školy 

6. Miestne komunikácie 

7. Prístavba vstupu do Obecného domu č.68  

8. Úprava rozpočtu na rok 2018 

9. Dodatok č.1 Obce Vydrník k VZN Obce Vydrník č.1/2018  o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského klubu 

10. Záver 

 

Hlasovanie:  za :   6    ( Barabas Mi, Barabas Ma, 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,  

       Barabas Martin,  Kollár , 

   -  za overovateľov zápisnice : Barabas Milan, Barabas Martin, Kollár , 

   -  za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická. 

 

Prijaté uznesenie: 

           Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku 

1. berie na vedomie  
a) určenie overovateľov zápisnice v zložení: Barabas Milan, Barabas Martin, Kollár, 

b) určenie zapisovateľky: Darina Lesnická, 

2. schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení : Barabas Milan, Barabas Martin, 

Kollár  

 

Hlasovanie:       za :  6  ( Barabas Mi,Barabas Ma, Dický, Kollár,  Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1   (Skokan) 



K bodu 3  Správa o činnosti obecného úradu 

 

- projekt „Obnova materskej školy vo Vydrníku“ – prebiehajú dokončovacie práce, obec 

sa zapojila do projektu a podala žiadosť o asistentov učiteľa v MŠ, na terénneho 

sociálneho pracovníka a pomoc pri vysporiadaní pozemkov na výstavbu rodinných 

domov pre Rómov, poslanci s tretím projektom súhlasili s podmienkou, že najskôr sa 

vysporiadajú plánované pozemky v obci za Domom smútku a taktiež sa zaujímali 

o vybudovaní inžinierskych sietí k potencionálnym rómskym pozemkom, 

- v obci sa začali práce na projekte „Rozšírenie vodovodnej siete“ na stanici, po týždni by 

mali práce pokračovať v rómskej osade, projekt obce je financovaný z 

Environmentálneho fondu, 

- obec pripravuje aj rozšírenie kanalizačnej siete na „stanici“ a v osade, pripravujú sa 

potrebné vyjadrenia , problémom je pretlak popod žel.trať-poslali sme na ŽSR žiadosť 

o súhlasné stanovisko, potom začne stavebné konanie a podá sa žiadosť na Environm. 

fond o dotáciu, 

- rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom k osade bude ukončená obsypom 

komunikácie kamenivom a osadením spomaľovacieho zariadenia a dopr.značenia, firma 

Asfalty Tatry odstúpila od podpísanej zmluvy a druhú časť komunikácie nebude 

rekonštruovať z dôvodu, že obec sa rozhodla požiadať finančné prostriedky 

z operačného programu s NFP, výška ceny za rekonštrukciu je 64 tis. Eur. 

 

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 Ma, 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 uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa 

splnili alebo ešte plnia, okrem uznesenia č.200/2018, ktoré bolo zrušené. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie:       za :   6 (Barabas Mi, Barabas Ma, Dický, Kollár,  Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1  (Skokan) 

 

 

K bodu 5  - Obnova materskej školy 

 

- práce na stavbe finišujú, od 3.9.sa v prízemnej časti začne riadne vyučovanie 

v poldennej prevádzke kým nebudú práce celkom ukončené, je potrebné opraviť aj 

pôvodnú spodnú časť budovy, do ktorej nezasiahla rekonštrukcia, starosta navrhol aby sa 



urobila len nová omietka bez zateplenia, príp.izolácia by sa dala len zo zadnej strany 

budovy, tieto práce by obec stáli do 8000 eur, s ktorými sa počítalo v návrhu na úpravu 

rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje: 

a) obnovu fasády spodnej  pôvodnej časti budovy materskej školy, ktorá nebola realizovaná    

z projektu MV SR, 

b) práce na obnove vnútorných priestorov v spodnej časti budovy materskej školy, ktoré  

neboli realizované z projektu MV SR .  

 

Hlasovanie:       za :   6  (Barabas Mi, Barabas Ma, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1 (Skokan) 

 

 

K bodu 6   - Miestne komunikácie 

 

-vzhľadom ku vzniknutej situácii pri rekonštrukcii miestnych komunikácií poslanci na svojom 

predchádzajúcom zasadnutí rozhodli o pozastavení rekonštrukcie úseku č.1 s tým, že všetky 

ostatné miestne komunikácie sa zahrnú do žiadosti na ich rekonštrukciu z európskych fondov 

s NFP, preto teraz sa vypracováva projektová dokumentácia do ktorej by mali byť zahrnuté aj 

parkoviská pri Dome smútku, na parc.63 a 64 v centre obce  a poslanci uvažovali tiež 

s plochou okolo plota základnej školy, ktorá by sa dala využiť na parkovaciu plochu, dohodli, 

že ak to bude vyhovovať výzve, tak treba počítať aj s touto parkovacou plochou, zároveň 

poslanci zrušili uznesenie č.200/2018 z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré ukladalo starostovi ošetriť zmluvu s firmou Asfalty Tatry s.r.o. dodatkom z dôvodu, že 

firma od zmluvy odstúpila po ukončení rekonštrukcie úseku č.4 miestnych komunikácií. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

a) schvaľuje dopracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parkovísk pri 

cintoríne a na obecnom pozemku parc. č. 63, 64 v centre obce, 

b) ruší uznesenie obecného zastupiteľstva č.200/2018 z 12.07.2018. 

 

Hlasovanie:       za :   6 (Barabas Mi, Barabas Ma, Dický, Kollár,  Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1 (Skokan) 

 

K bodu 7   Prístavba vstupu do obecného domu č.68 

 

- po vydaní stavebného povolenia na prístavbu prebieha verejné obstarávanie na 

dodávateľa stavebných prác, ktoré by malo byť ukončené cca do dvoch týždňov, práce 

by mala realizovať firma z Reľova za cca 67 tis.eur bez DPH. Zároveň starosta 

predniesol poslancom ponuku  firmy CORA GASTRO na zariadenie kuchyne v nových 

priestoroch za 15 064 € s DPH a ostatného spoločenského priestoru v sume 10 000 eur 

s DPH. 

 



Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje: 

 a) vybavenie kuchyne v obecných priestoroch v Obecnom dome č. 68 podľa návrhu Cora    

     Gastro s.r.o. Poprad z prostriedkov obce v sume 15 064 eur s DPH, 

 b)vnútorné vybavenie  spoločenských priestorov v Obecnom dome č. 68 z prostriedkov obce  

v sume 10 0000 eur s DPH. 

 

Hlasovanie:       za :   6 (Barabas Mi, Barabas Ma, Dický, Kollár,  Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1 (Skokan) 

 

 

K bodu 8 – Úprava rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č.1 

 

- starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu obce v roku 2018, ktorý zahŕňal hlavne 

reálne navýšenie príjmov  z výnosu dane FO a navýšenie bežných výdavkov na finančné 

náležitosti pri prípadnom ukončení funkcie starostu obce po voľbách, pre dvoch 

pracovníkov  spoluúčasť vo výške 20% z ceny práce §50j zákona o zamestnanosti a tiež 

navýšenie bežných výdavkov obce na položkách 630. Taktiež rozpočtová organizácia 

požiadala o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy pre ďalšiu učiteľku v materskej 

škole pri rozšírenej organizácii na dve triedy. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje úpravu schváleného rozpočtu obce na rok 2018 

rozpočtovým opatrením  č. 1.  

 

Hlasovanie:       za : 6  (Barabas Mi, Barabas Ma, Dický, Kollár,   Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  1 (Skokan) 

 

 

 K bodu 9  - Dodatok č.1 Obce Vydrník k VZN Obce Vydrník č.1/2018  o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského klubu 

 

- vzhľadom k prijatej úprave rozpočtu na rok 2018 a požiadavke rozpočtovej organizácie 

o navýšenie finančného príspevku na originálne kompetencie v roku 2018 obecné 

zastupiteľstvo schválilo aj Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského klubu s určením výšky dotácie 

na dieťa materskej školy vo výške 1524,00 eur. Poslanci tento dodatok jednomyseľne 

schválili. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k VZN Obce Vydrník č.1/2018 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského klubu. 

                                    
Hlasovanie:       za :   6 (Barabas Mi, Barabas Ma, Dický, Kollár, Slavkovský, Kollár ml.)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 



                     neprítomní pri hlasovaní:  1 (Skokan) 

 

 

K bodu 10  Záver 

 

- Jozef Bizoň si vyžiadal slovo a pýtal sa na splnenie úlohy o kontrole plnenia uznesení, 

ktorú mal vypracovať obecný kontrolór na dnešné zasadnutie a taktiež sa pýtal na 

zverejňovanie uznesení na obecnej webovej stránke, tiež sa pýtal na poklopy na 

kanalizačných šachtách v časti stanica, ktoré mali byť už osadené a stále chýbajú, 

- Vladimír Barabas  sa sťažoval na zverejnenú fotografiu vo Vydrníckom spravodajcovi, 

- Obecný kontrolór navrhol,aby sa prijal termín dokedy je potrebné zverejniť na web 

stránke dokumenty a tiež informoval poslancov o tom, že pri vysporiadavaní pozemkov 

pre margin. komunitu nie je nutné prispievať na vybavenie pozemkov inžin.siaťami. 

- po ukončení diskusie starosta obce zasadnutie o 21.00 hodine ukončil. 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  30.08.2018         .............................................                                                                     
 

 

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

         Peter Slobodník, starosta obce 

  

 

Zápisnicu overili:   Barabas Milan                 ………………………….. 

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

                                Ladislav Kollár               ………………………….. 

 


