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

 

číslo: 5/2016                                                                  Vo Vydrníku 03.02.2016 

 

                                                     

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu  5. riadneho/ mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  

vo Vydrníku,  konaného dňa  03.02.2016 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 

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

                                                                       -                                                                 

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

                                                                       - 

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

                                                                Peter Gapčo, Ing. Rastislav Skokan  

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 5 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, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 3.   Voľba obecného kontrolóra 

 4.   Záver 

 

 

 

 

 

 



Ad.1) Starosta obce, Peter Slobodník, zvolal poslancov na  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol. Privítal všetkých prítomných pozvaných poslancov OZ 

a zahájil pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomných bolo 5 poslancov 

z celkového počtu 7 poslancov , neúčasť poslanca R. Skokana  bola ospravedlnená, poslanec 

P. Gapčo sa dostavil na zasadnutie neskôr. Na zasadnutí bola  prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov 

Prednesený program jednania predsedajúci doplnil o jeden bod a to prerokovanie prenájmu 

obecnej nehnuteľnosti súp.č.98. Poslanci jednomyseľne schválili doplnený program 

zasadnutia. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vydrník schvaľuje doplnený  program rokovania OZ. 

 

 

Hlasovanie:  za :5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní: Gapčo, Skokan 

 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

       3.  Voľba obecného kontrolóra 

       4.  Prerokovanie prenájmu obecnej nehnuteľnosti súp.č. 98 

       5.  Záver 

 

 

 

Ad.2)  

      -    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  

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo, Skokan 

 

 

 

 

Ad.3) Na predchádzajúcom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu obecného 

kontrolóra z dôvodu končiaceho sa 6-ročného volebného obdobia kontrolórky obce. Voľba 

bola stanovená na deň 03.02.2016 o 18.30 hodine, podľa zákona č. 369/1990 Zb.z. , § 18a 

ods. 2 v platnom znení. Oznam bol riadne vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. Záujemcovia, ktorí spĺňali stanovené kritériá a to ukončené min. stredoškolské 

vzdelanie a skúsenosti v oblasti účtovníctva verejnej správy mohli podávať svoje prihlášky do 

14 dňa pred konaním voľby. Poslanci stanovili úväzok obecného kontrolóra na ďalšie 6-ročné 

obdobie na 0,1 t.j.3,75 hod/týždenne. Prihlášku  v stanovenom termíne odovzdala len súčasná 



obecná kontrolórka. V deň konania voľby, 03.02.2016 predsedajúci starosta otvoril doručenú 

obálku s prihláškou a povinnými prílohami a predstavil kandidáta poslancom obce. Títo 

skonštatovali, že kandidátka spĺňa všetky predpoklady na obsadenie tejto funkcie a jej 

prihláška obsahuje všetky predpísané a požadované náležitosti. Pristúpili k samotnej voľbe. 

Hlasovanie bolo verejné, hlasovania sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov (5) a všetci 

poslanci jednomyseľne schválili kandidátku, Danielu Jankovičovú za obecnú kontrolórku. 

Daniela Jankovičová vykonáva funkciu obecnej kontrolórky už dva 6-ročné volebné obdobia, 

ktoré, po dohode s ňou, bude ukončené 29.02.2016 a nový pracovný pomer s ňou bude 

uzatvorený od 01.03.2016.  na dobu 6 rokov. Tento deň bude súčasne dňom jej nástupu do 

zamestnania. Zvolená kontrolórka poďakovala prítomným poslancom za prejavenú dôveru  

a uistila, že sa aj ďalej bude snažiť o zodpovedný prístup a plnenie úloh vyplývajúcich z jej 

funkcie. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku  

1. Volí za obecnú kontrolórku Danielu Jankovičovú. 

2. Určuje nástup do funkcie obecnej kontrolórky dňa 01.03.2016. 

3. Schvaľuje mesačnú odmenu obecnej kontrolórke vo výške 30% z jej mesačného 

platu stanového podľa úväzku 0,1. 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Gapčo, Skokan 

 

 

 

Ad. 4) Starosta obce oboznámil poslancov s prejaveným  záujmom dvoch záujemcov 

o prenájom obecnej nehnuteľnosti súp.č.98 na zriadenie predajne potravín.  Záujemcovia boli 

starostom oslovení a pozvaní na zasadnutie OZ. Od zámeru prenájmu odstúpili manželia 

Kubošioví z Popradu. Ostal jeden záujemca, Tomáš Klein z Hranovnice,  ktorý sa dostavil na 

Obecný úrad vo Vydrníku predniesť svoj zámer podnikania v obci a podmienky prenájmu. 

Poslanci rozhodli tak, že nehnuteľnosť prenájmu na dobu určitú a to na dva roky, výšku 

prenájmu stanovili na sumu 100,00 eur/mesačne s tým, že energie, ktoré bude užívať si bude 

hradiť sám. Dom je pripojený na odber el.energie, je tam ukončený odber plynu s tým, že 

plynový kotol sa v nehnuteľnosti nachádza a obec na svoje náklady urobí vodovodnú prípojku  

a napojenie na odber vody z verejného vodovodu, napojenie na obecnú kanalizáciu už 

existuje. Ostatné drobné stavebné úpravy si urobí nájomca sám na vlastné náklady, aby bola 

nehnuteľnosť prevádzky predajne potravín schopná. Obec na základe týchto schválených 

skutočností vypracuje zmluvu o prenájme a ju s nájomcom podpíše. 

 

Prijaté uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje prenájom priestorov obecnej nehnuteľnosti 

s.č. 98 pre nájomcu Tomáš Klein, Štúrova 479, 059 16 Hranovnica na dobu určitú  - dva roky 

s výškou nájmu 100,00 € (jedensto) mesačne a úhradou spotrebovaných energií. 

 

Hlasovanie:  za : 5 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                                 neprítomní pri hlasovaní:  Skokan 



 

 
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická  03.02.2016        ............................................. 

                                                                           

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

         Peter Slobodník, starosta obce 

  

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

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

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


