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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 8/2019

Vo Vydrníku 13.09.2019

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 8. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 13. septembra 2019 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Barabas Martin
2. Ing. Dická Božena
3. Gallovič Peter
4. Slavkovský Tibor
5. Šabla Patrik
6. Kukura Anton
Neprítomný-ospravedlnený:

7. Bc. Gurník Peter
8. Kollár Ladislav

Ďalší prítomní : Mgr. Lesnická Darina, Zuzana Pitoňáková– 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 vo Vydrníku boli na toto písomne a včas pozvaní.
Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 8 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.
PROGRAM:

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti obecného úradu za posledné obdobie
Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o povolaní náhradníka za člena obec.zastupiteľstva
Verejné obstarávanie na dodávateľa prác stavby „Prístavba Obecného domu“
Prerokovanie spolufinancovania rekonštrukcie miestnych komunikácií v rámci aktuálnej
výzvy
8. Diskusia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1 - Otvorenie
Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote zasadnutie obecného
zastupiteľstva na 19.-tu hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie otvoril a viedol. Zasadnutia sa zúčastnili šiesti poslanci, poslanec Kollár a Gurník
svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili, poslanec Handula sa poslaneckého mandátu vzdal
k 31.08.2019. Program rokovania navrhol zmeniť vynechaním bodu č.7, nakoľko
prejednávanie tohto bodu nebolo aktuálne a tento bod jednania navrhol nahradiť novým
bodom, a to informáciou o čerpaní rozpočtu.
Poslanci jednomyseľne schválili tento zmenený program rokovania:
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zmenený a doplnený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti obecného úradu za posledné obdobie
Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o povolaní náhradníka za člena obec.zastupiteľstva
Verejné obstarávanie na dodávateľa prác stavby „Prístavba Obecného domu“
Informácia o čerpanie rozpočtu
Diskusia

Hlasovanie:
za : 6 ( Barabas, Dická, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gurník, Kollár )

K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dická, Šabla, Slavkovský, 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, Slavkovský, Šabla
2. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Lesnická
b) overovateľov zápisnice v zložení : Dická, Slavkovský, Šabla
Hlasovanie: za : 6 ( Barabas, Dická, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gurník, Kollár )

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že uznesenia sa plnia nasledovne:
uznesenie č.47/2019 – plní sa
uznesenie č. 52/2019 – plní sa
uznesenie č.61/2019 – plní sa
uznesenie č. 65/2019 – zmluva s dodávateľom stavebných prác na stavbu „Prístavba
Obecného domu“ nie je doteraz podpísaná – plní sa
- obec od 09/2019 zamestnala zodpovednú osobu na prevádzku obecného vodovodu, p.
Fedorko dnes namontoval spojenie čerpacej stanice a vodojemu, ktoré si obec
objednala.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: za : 6 ( Barabas, Dická, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gurník, Kollár)
K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- obec predložila vyúčtovanie záchranných prác po vyhlásení 3.stupňa povodňovej
aktivity z 21.07.2019,
- v obci sa zakladá Dobrovoľný požiarny zbor, starosta s dobrovoľníkmi sa už stretli aj
so zástupcami hasičov v Poprade, p. Slodičákom a p.Kundisom, ktorí prisľúbili pomoc
aj v materiálnom vybavení Dobrovoľného požiarneho zboru vo Vydrníku,
- v obci začali pracovať od 01.09.2019 miestne občianske poriadkové hliadky,
pracujúce v dvoch zmenách a tiež v službe počas víkendov,
- obec od 01.07.2019 zamestnáva troch ľudí na § 50j) zákona o zamestnanosti na
základe Dohody s ÚPSVaR, dvaja muži sa starajú o udržiavanie poriadku v obci a na
verejných priestranstvách, jedna žena spolupracuje s občanmi v osade a zabezpečuje
v osade separovanie odpadu, doteraz z osady sa vyzbieralo 200 vriec plastov. Chceme
do separácie zapojiť všetkých osadníkov a zriadiť dva stojiská, kde sa budú
vyzbierané plasty zhromažďovať,
- dňa 1.9.2019 v popoludňajších hodinách zhorela drevená chatrč Ľudovíta Giňu, ktorý
tak prišiel o strechu nad hlavou pre svojich šesť detí, starosta im prisľúbil
zorganizovať finančnú, príp. materiálnu zbierku na pomoc a tiež im pomohol dotáciou
prostredníctvom ÚPSVaR na nákup stavebného materiálu a s Urbariátom vo Vydrníku
prenájom pozemku,
- od 09/2019 funguje nové webové sídlo obce www.vydrnik.sk a aplikácia „obcomat“
pre občanov,
- starosta sa zaoberal problémom obsadenosti voľných miest v MŠ a dochádzkou detí do
MŠ, problém je v tom, že pre zapísané deti na plnenie predškolskej výchovy rodičia
žiadajú celodenné vyučovanie, nie len poldenné. Obecné zastupiteľstvo na poslednom
zasadnutí schválilo zmenu príspevku pre deti, ktoré navštevujú triedu s poldenným

-

-

vyučovaním na polovicu, čo však neprinieslo žiadne zlepšenie dochádzky. Zástupkyňa
pre MŠ žiada doplniť vybavenosť MŠ hračkami, interaktívnou tabuľou a inými
pomôckami na zabezpečenie vyučovania. Starosta zvolá v najbližšej budúcnosti aj
stretnutie s rodičmi na diskusiu o návšteve materskej školy,
pozornosť upriamil na výzvu z Operačného programu „Ľudské zdroje“, na opravu
miestnych komunikácií, ktorá bola k 16.09.2019 ukončená a ktorú obec nestihla
využiť, ďalej však pripravuje plán cesty v osade okolo č.3 a tiež cestu do „amazonky“
aby obec mohla podať žiadosť v druhom kole výzvy na rekonštrukciu komunikácií,
starosta poďakoval poslancom a všetkým, ktorí svojou činnosťou prispeli pri
organizácii „Dňa obce Vydrník“, požiadal členov kultúrnej komisie, aby zaznamenali
plusy aj mínusy zaznamenané pri organizácii, aby poznatky vedeli využiť v ďalších
rokoch. Svoje poďakovanie uverejní aj v najbližšom čísle Vydrníckeho spravodajcu.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
obecného úradu.

vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti

Hlasovanie: za : 6 ( Barabas, Dická, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Kollár, Gurník)

K bodu 5 – Vyhlásenie obecného zastupiteľstva o povolaní náhradníka za člena
obecného zastupiteľstva
Poslanec Pavol Handula listom zo dňa 20.08.2019 sa vzdal funkcie poslanca Obecného
zastupiteľstva vo Vydrníku ku dňu 31.08.2019. Starosta obce oznámenie poslanca Handulu
akceptoval a oznámil listom náhradníkovi, Milošovi Kroščenovi, ktorý vo voľbách získal
najväčší počet hlasov ale nebol zvolený za poslanca, že podľa § 51 ods.2 zákona 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v z.n.p. nastupuje na uvoľnený mandát poslanca
obecného zastupiteľstva. Oslovený ospravedlnil svoju neúčasť dňa 13.9.2019 na zasadnutí ale
mandát je ochotný prijať. Sľub podpíše na ďalšom zasadnutí.
Starosta informoval poslancov o tom, že obecná studňa v osade je prečistená, Podtatranská
vodárenská spoločnosť urobí rozbor vody, je pod zámkom a osadníkom rozdal 14 kľúčov, aby
si studňu zamykali a neznečisťovali. V budúcnosti obec plánuje namontovať v osade automat
na vodu pre tých, ktorí nemajú možnosť napojiť sa na obecný vodovod.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku v zmysle zákona č.346/1990 o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v z.n.p., podľa §51 ods.2 zákona vyhlasuje nastúpenie náhradníka na mandát
poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za : 6 ( Barabas, Dická, Gallovič, Slavkovský, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gurník, Kollár)

K bodu 6 – Verejné obstarávanie na dodávateľa prác stavby „Prístavba Obecného
domu“
Starosta obce dal slovo poslancovi a predsedovi stavebnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve, Patrikovi Šablovi, ktorý riadil činnosť firmy pri sondáži základov prístavby
Obecného domu. Sondáže má skontrolovať stavebný dozor, p. Zámečník, ktorý je t.č.
práceneschopný. Podklady aj od statika budú poskytnuté p.Slodičákovi, ktorý má pripraviť
pre obec rozpočet stavby a následne bude podpísaná dodávateľská zmluva o dielo. Poslanci
zaviazali starostu obce podpisom zmluvy bez ich schválenia v prípade, že dodávateľská cena
nebude vyššia ako 75 000 eur. Poslanec Šabla informoval, že pri sondážach bol na stavebnom
pozemku objavený septik alebo studňa v bezprostrednej blízkosti základov prístavby, urobí
sondáž muriva jeho stien a navrhuje ho zasypať, aby neovplyvnil statiku prístavby. Poslanec
Gallovič sa vyjadril, že ak septik neovplyvní stenu prístavby, netreba teraz investovať do jeho
odstránenia. Celá prístavba Obecného domu sa rozdelí na ucelené celky, teraz sa bude
realizovať len prístavba so zastrešením a to v max. výške 75 000 eur.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku zaväzuje starostu obce podpísaním zmluvy v prípade, ak
výška sumy hrubej stavby v 1.etape neprekročí 75 000,00 eur.
Hlasovanie: za : 5 ( Barabas, Dická, Gallovič, Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Kukura)
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gurník, Kollár)
K bodu 7 – Čerpanie rozpočtu
Poslanci požadovali starostu obce predkladať na zasadnutia správy o čerpaní rozpočtu obce.
Poslanec Gallovič sa pýtal na aktuálne čerpanie rozpočtu v čase, a na skutočnosť, či je obec
schopná uhradiť faktúru za prístavbu Obecného domu, ktorej výšku teraz poslanci
prejednávali. Nakoniec sa dohodli a zaviazali starostu predkladať vždy, min. sedem dní pred
plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva, po skončení štvrťroka, správu o čerpaní
rozpočtu emailovou poštou poslancom, ako materiál na rokovanie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku zaväzuje starostu predkladať informáciu o čerpaní
rozpočtu poslancom, pravidelne vždy po ukončení štvrťroka, sedem dní pred rokovaním
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za : 5 ( Barabas, Dická, Gallovič, Slavkovský, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 1
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Gurník, Kollár)
K bodu 8 – Diskusia
- starosta informoval v súvislosti s prihlásením sa občana na neexistujúcu nehnuteľnosť,
že obec má pripravenú kúpnopredajnú zmluvu na odpredaj obecného pozemku

-

-

z minulosti Emilovi Kroščenovi, ktorá dodnes nie je vysporiadaná, preto starosta bude
apelovať na občana, aby si pozemok na výstavbu rodinného domu dal do poriadku,
zlegalizoval stavbu a potom dal súhlas na trvalý pobyt inej osobe,
starosta predložil poslancom vyúčtovanie „Dňa obce“, na ktorý obec tohto roku
použila viac finančných prostriedkov aj z dôvodu, že išlo o pripomenutie si 725.
výročia prvej písomnej zmienky o obci, ďalej sa zaoberali získanými poznatkami
z predaja vstupeniek na túto akciu :
poslanec Slavkovský pripomenul, že nebola občanom k dispozícii káva, keksíky a tiež
doplniť viac športových aktivít pre účastníkov,
starosta povedal, že poslanec Gurník varil tri kotly gulášu, čo celkom ani nepokrylo
potrebu,
poslanec Barabas navrhol do budúcna posilniť výčap, aby sa netvorili dlhé rady,
poslanec Šabla navrhol zabezpečiť občerstvenie predajom v stánkoch podnikateľov,
prevádzkujúcich takúto činnosť, aby obec s tým nemala starosť,
poslanec Slavkovský navrhoval zabezpečiť vstup do areálu hliadkami MOPS, aby
kontrolovali vstupenky pri vchode.

Nakoniec starosta obce pripomenul, že v auguste sme mali dvoch poslancov-jubilantov, ktorý
oslávili 50. výročie a jeden poslanec v septembri oslávil 39. výročie narodenia - zablahoželal
im v mene celého obecného úradu a poprial veľa zdravia a hojnosť ostatných dobier.
Nakoniec poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil
o 20.30 hod.

Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 13.09.2019

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Ing. Dická Božena
Slavkovský Tibor
Šabla Patrik

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

