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

 

číslo: 1/2014                                                                  Vo Vydrníku 04.12.2014 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu  1. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

vo Vydrníku,  konaného dňa  04.12.2014 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku . 

 
P r í t o m n í  :                                             Peter Slobodník – starosta obce 

Poslanci Obecného zastupiteľstva :  .................................................................................. 

         Milan Barabas  

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

                                                                     Martin Barabas 

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

     Ing. Ladislav Dický                                       

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

                                                                     Ing. Peter Slavkovský 

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

                                                                     Ladislav Kollár 

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

                                                                     Ing. Rastislav Skokan 

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

                                                                    Peter Gapčo 

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

                                                                    - 

Neprítomní-ospravedlnení:              ............ ....................................................................                    

Ostatní prítomní :                                       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.369/90 Zb. o obecnom zriadení 

uznášania schopné. 

 

P R O G R A M : 

 1. Otvorenie 

      -voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

      -správa predsedníčky MVK o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 

      -zloženie sľubu starostu obce 

      -zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

      -príhovor novozvoleného starostu obce 

 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 3. Určenie platu starostovi obce 

 4. Poverenie poslanca úlohou zástupcu starostu obce 

 5. Zriadenie komisií 

 6. Úprava rozpočtu obce na rok 2014 

 7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 a návrhu rozpočtu na roky 2016-2017 

 8. Schválenie formálnych náležitostí zmluvy o odbere vody z verejného vodovodu 

 9. Záver 



Ad.1) Novozvolený starosta obce, p. Peter Slobodník, zvolal zvolených poslancov na prvé 

ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol. Privítal všetkých 

prítomných pozvaných poslancov OZ a zahájil pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Prítomných bolo 7 poslancov z celkového počtu 7 poslancov OZ 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci :  Milan Barabas,  

Ladislav Kollár a Ladislav Dický,  za overovateľov zápisnice Martin Barabas a Rastislav 

Skokan, za zapisovateľku bola určená Darina Lesnická (7/7). 

- predsedníčka miestnej volebnej komisie vo Vydrníku predniesla prítomným správu 

o bezproblémovom priebehu volieb do obecnej samosprávy za účasti pozorovateľa- 

občana Jána Majchroviča a oboznámila prítomných s výsledkom hlasovania. Za 

starostu obce bol znovu zvolený Peter Slobodník (SDKÚ-DS) s počtom hlasov 219, čo 

bolo o 19 hlasov viac, ktoré rozhodli o prvenstve pred ďalším kandidátom Bc. 

Jozefom Bizoňom (KDH). Prvých sedem kandidátov do obecného zastupiteľstva 

podľa počtu hlasov : Ladislav Kollár (SDKÚ-DS), Mgr. Eva Bobková (KDH), Martin 

Barabas (SMER), Ing. Ladislav Dický (SDKÚ-DS), Milan Barabas (SDKÚ-DS), 

Katarína Bajtošová (KDH) a Ing. Peter Slavkovský (SDKÚ-DS).  

- Katarína Bajtošová a Eva Bobková  sa vzdali mandátu poslanca OZ, bol teda povolaný 

prvý náhradník Marián Kroščen (KĽS), ktorý sa tiež vzdal mandátu poslanca OZ. Aby 

bol naplnený počet sedem poslancov OZ boli teda pozvaní ďalší náhradníci, Ing. 

Rastislav Skokan a Peter Gapčo, ktorí sa umiestnili v hlasovaní na ďalších miestach. 

Títo mandát prijali. 

- novozvolený starosta prečítal sľub starostu obce a predsedníčka MVK mu odovzdala 

Osvedčenie o zvolení za starostu obce.  

- potom zložili sľub do rúk starostu obce  jednotliví poslanci obecného zastupiteľstva, 

ktorým tiež bolo odovzdané Osvedčenie o zvolení za poslanca OZ vo Vydrníku. 

- starosta, Peter Slobodník prečítal prítomným poslancom príhovor, v ktorom naznačil 

smerovanie činnosti  počas nového volebného obdobia. Za prioritu označil výstavbu 

splaškovej a rekonštrukciu dažďovej kanalizácie v časti obce a „Reguláciu 

Hrabušického potoka v rómskej osade“, na ktorú obec už podala žiadosť. Taktiež by 

chcel zrekonštruovať budovu COOP Jednota-časť vo vlastníctve obce. Poďakoval za 

podporu vo voľbách a poprial prítomným príjemné vianočné sviatky. 

-  

Ad.2) Starosta prečítal prítomným ďalší program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Prednesený program jednania schválili všetci prítomní poslanci jednomyseľne 7/7. 

 

Ad.3) V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. poslanci odsúhlasili plat starostovi podľa  § 3 ods.1 

v základnej výške 1632,00 eur. 7/7 

 

Ad.4) Ďalej sa poslanci venovali určeniu poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť obecné 

zastupiteľstvo v individuálnych prípadoch, keď toto nebude môcť podľa zákona o obecnom 

zriadení  § 12 zvolať starosta obce. Touto úlohou bol poverený a jednomyseľne schválený 

poslanec Milan Barabas. 7/7 

 

Ad.5) Poslanci jednali a zhodli sa na tom, že i naďalej je potrebná kultúrno-športová komisia, 

ktorá bude zabezpečovať a organizovať kultúrne aj športové akcie počas roka v našej obci. Za 

predsedu bol navrhnutý a doporučený Milan Barabas, ktorý sa v tejto funkcii osvedčil už 

v predchádzajúcom volebnom období. Jednomyseľne bol schválený za predsedu (7/7) a do 

budúceho zasadnutia si má možnosť vybrať a osloviť členov komisie. Ďalšou potrebnou 

komisiou je komisia na ochranu verejného záujmu – do tejto komisie boli navrhnutí 



a jednomyseľne schválení Ing. Ladislav Dický – predseda, Ladislav Kollár a Martin Barabas-

členovia. Poslanci rozhodli, že Radu pri obecnom zastupiteľstve voliť a zriaďovať nebudú ani 

v tomto volebnom období.(7/7) 

 

Ad.6) Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.4 predniesla Mgr. Darina 

Lesnická. Zmenu rozpočtu jednomyseľne poslanci schválili (7/7). 

 

Ad.7) Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na informačnej tabuli obce  14.11.2014. 

Kontrolórka obce predniesla prítomným svoje stanovisko k zostaveniu návrhu rozpočtu obce 

na rok 2015. K návrhu neboli podané žiadne námietky ani pozmeňujúce návrhy, poslanci 

tento návrh jednomyseľne schválili. (7/7) 

 

Ad.8) Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na odber vody z verejného vodovodu, 

ktorú budú podpisovať odberatelia (občania) s dodávateľom (Obcou Vydrník). Po niektorých 

úpravách bol návrh zmluvy schválený poslancami a v tejto forme bude obec uzatvárať zmluvu 

s jednotlivými odberateľmi vody. Obecné zastupiteľstvo ešte poverilo starostu úlohou, aby 

bolo požiadané o stanovenie ceny vody výnosom URSO na aktuálny rok a prípravou zmlúv 

pre jednotlivých odberateľov. (7/7) 

 

Ad.9) Po prerokovaní všetkých bodov programu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  04.12.2014        .............................................. 

 

Zápisnicu overili:  Martin Barabas                  ………………………….. 

                               Ing. Rastislav Skokan        ………………………….. 

                                

 


