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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 6/2019

Vo Vydrníku 19.07.2019

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 6. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 19. júla 2019 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Barabas Martin
2. Gallovič Peter
3. Bc. Gurník Peter
4. Handula Pavol
5. Kollár Ladislav
6. Kukura Anton
7. Šabla Patrik
Neprítomný-ospravedlnený:

1. Tibor Slavkovský
2. Ing. Božena Dická
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 7
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 obecného zastupiteľstva
Správa o činnosti obecného úradu
Program odpadového hospodárstva Obce Vydrník na roky 2016-2020
Stanovisko obecného zastupiteľstva k verejnému obstarávaniu na prevádzkovanie obecnej
kanalizácie
7. Stanovisko obecného zastupiteľstva k výsledku verejného obstarávania na prístavbu
Obecného domu č.68
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 siedmi poslanci, poslanec Slavkovský
a poslankyňa Dická svoju neúčasť ospravedlnili. Starosta obce teda skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program rokovania hneď doplnil o dva nové body, a to:
- poverenie starostu obce prípravou projektu na rekonštrukciu miestnych komunikácií
v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“,
- organizačná zmena v materskej škole
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. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Program odpadového hospodárstva Obce Vydrník na roky 2016-2020
6. Stanovisko obecného zastupiteľstva k verejnému obstarávaniu na prevádzkovanie
obecnej kanalizácie
7. Stanovisko obecného zastupiteľstva k výsledku verejného obstarávania na prístavbu
Obecného domu č.68
8. Poverenie starostu obce prípravou projektu na rekonštrukciu miestnych komunikácií
v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“
9. Organizačná zmena v materskej škole
10. Diskusia a záver
Hlasovanie:
za : 7 ( Barabas, Gallovič, Handula, Kollár, Kukura, Šabla, Gurník)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský )

K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Kukura, 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: Kukura, Barabas, Šabla
2. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Lesnická
b) overovateľov zápisnice v zložení : Kukura, Barabas, Šabla
Hlasovanie: za : 7

( Barabas, Gurník, Gallovič, Handula, Kollár, Kukura, Šabla)

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský )

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že uznesenia sa plnia nasledovne:
 uznesenie č.60/2019 – obec dala vypracovať geometrický plán na rozdelenie parcely
č.338 – časť na potrebnú obecnú komunikáciu a ostatnú časť, podľa výmery bude obec
následne odkupovať pozemok od vlastníkov – plní sa,
- poslanec Gallovič povedal, že by bolo potrebné po rozdelení pozemku prepočítať,
koľko bude nová komunikácia obec stáť, či taká veľká investícia bude pre obec
prínosom,
 uznesenie č. 61/2019 – zápis obecnej obchodnej spoločnosti s.r.o. sa uskutočnil,
starosta požiadal p.Hudzíka o potrebné úkony pri založení sociálneho podniku. – plní
sa
 uznesenie č.65/2019 – výberové konanie na prístavbu vstupu Obecného domu
prebehlo, výsledok oznámil starosta poslancom v samostatnom bode rokovania – plní
sa.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: za : 6 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Kollár, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Handula)
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, 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:
- starosta sa zúčastnil v Prešove školenia týkajúceho sa projektu MOPS-rómske obecné
hliadky ohľadom zmlúv, výberové konanie uchádzačov by sa malo uskutočniť
6.8.2019 na obecnom úrade a začiatok činnosti predpokladá od 1.9.2019,
- starosta informoval o stretnutí členov finančnej komisie k problematike výberu firiem
na prevádzkovanie obecného vodovodu a kanalizácie so záverom, že komisia nevidí
finančné prekážky k uzavretiu zmlúv,
- v rómskej osade sa začal separovať odpad, za dva týždne občania tam nazbierali 50
vriec plastového odpadu, ktorý sa uskladňuje v pivnici č.98 a bude odovzdaný pri
riadnom zbere firmou Brantner,
- starosta prijal ponuku firmy Eurovia SK, a.s.Poprad - p.Turlík, ktorý ponúkol obci
rekonštrukciu miestnych komunikácií za 47 000 eur v rámci projektu MV SR,
- obec naďalej pracuje na vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom v rámci

projektu „Regenerácia sídla Vydrník-Infraštruktúra“,
- starosta sa zúčastnil Valného zhromaždenia Mikroregiónu Slovenský raj-Sever, na
ktorom sa okrem iného prerokovávala výška vstupného poplatku pre návštevníkov
Národného parku Slovenský raj (návrh 4-5 eur),
- starosta pripravuje podnikateľský zámer pre obecnú obchodnú spoločnosť-sociálny
podnik, na príprave sa spolupodieľa aj p.Hudzík, v podnikateľskom zámere by sa
malo nachádzať: prevádzkovanie reštauračných služieb, stavebné práce, obecná
farma –kontaktná ZOO, opatrovateľská služba, kúpeľníctvo a pod.,
- 22.7.2019 sa bude konať 4.kolo výberového konania na funkciu terénneho sociálneho
pracovníka v rámci projektu, do ktorého je obec zapojená.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
obecného úradu.

vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti

Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský)

K bodu 5 – Program odpadového hospodárstva Obce Vydrník na roky 2016-2020
Obec požiadala firmu Brantner s.r.o., Poprad o vypracovanie Programu odpadového
hospodárstva Obce Vydrník na roky 2016-2020. Program schválil Okresný úrad životného
prostredia, následne ho schváli obecné zastupiteľstvo a obec ho do 3 dní zverejní na webovom
sídle obce. Program bude platný do roku 2020. Starosta tiež informoval poslancov
o pripravovanej zmene váženia TKO z obce firmou Brantner, a to čipom.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje Program odpadového hospodárstva Obce
Vydrník na roky 2016-2020.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský)

K bodu 6 – Stanovisko obecného zastupiteľstva k verejnému obstarávaniu na
prevádzkovanie obecnej kanalizácie
Starosta obce informoval poslancov, že obecnú kanalizáciu prevádzkuje firma W-Control na
základe zmluvy od 01.07.2019. Obecný vodovod prevzala Ing. Pešková z firmy VaK
SERVIS, ktorá ho prevádzkuje tiež na základe zmluvy od 01.07.2019. Prevádzku vodovodu

a chod prác v obci riadi starosta. Poslanec Handula sa pýtal starostu, kto vedie Prevádzkový
denník obecného vodovodu a či má dotyčný oprávnenie na činnosť? Či firmy, ktoré
prevádzkujú obecný vodovod a kanalizáciu sú zárukou odbornosti, ktorá bola príčinou
ukončenia prevádzkovania firmou Ekoservis Slovensko? Taktiež sa pýtal, prečo obecný
majetok neprevádzkuje Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad
a zadarmo, ako bolo sľúbené K. Hamrakovou na predchádzajúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva? Starosta na otázky poslanca neodpovedal, doporučil mu aby celý proces
výberu firiem dal overiť úradu na kontrolu zákonnosti verejných obstarávaní. Poslanec
Gallovič navrhol, aby obec našla človeka s oprávnením na obsluhu vodovodu, úlohou
poverili starostu obce do 1.9.2019 aj v uznesení a tiež navrhol, aby túto prácu vykonával
naďalej Pavol Handula prostredníctvom firmy, ktorá vodovod prevádzkuje. Všetci prítomní
poslanci boli za tento návrh poslanca Galloviča, poslanec Handula sa dnes k návrhu odmietol
vyjadriť.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje prevádzkovanie obecnej kanalizácie v zmysle uzavretej zmluvy č.
12/2019 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie z 01.07.2019,
b) poveruje starostu obce zabezpečením odborne spôsobilej osoby na obsluhu
verejného vodovodu do 01.09.2019.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Handula)
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský)

K bodu 7 – Stanovisko obecného zastupiteľstva k výsledku verejného obstarávania na
prístavbu Obecného domu č.68
Starosta informoval, že verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác na
prístavbu Obecného domu č.68 je ukončené, víťaznou formou je STAV-ING Poprad,
spol.s.r.o. s najnižšou cenovou ponukou cca 195 000,00 eur. Vysúťažená cena sa poslancom
nepáčila z dôvodu jej skoro 2,5-násobného navýšenia oproti roku 2018, kedy vo verejnom
obstarávaní bola vybratá firma Esperanca, s.r.o., Reľov. Poslanec Kukura povedal, že časť
prác z prístavby už bola zrealizovaná koncom roka 2018, ktoré sa mali z predloženého
rozpočtu, ktorý poskytla obec do výberového konania, odpočítať. Starosta namietal, že
problém bol v komunikácii s projektantom a navrhol stretnutie so zástupcom firmy STAVING Poprad, spol.s.r.o., aby po reálnej obhliadke staveniska boli vyškrtnuté položky rozpočtu,
ktoré už sú zrealizované a ak sa cenová ponuka priblíži reálnej sume cca 75 000,00 eur, tak sa
s firmou podpíše zmluva, nakoľko vyhlásenie nového verejného obstarávania by bolo pre
začatie prác už neskoro. Poslanci doporučili starostovi vyjednávať s firmou cenu diela,
vyradiť z rozpočtu už urobené práce a zvolať stretnutie finančnej a stavebnej komisie so
zástupcom firmy STAV-ING Poprad s.r.o. Keďže pri zadávaní súťažných podkladov
pochybila obec a neskontrolovala rozpočet stavby, ktorý bol predkladaný záujemcom, obecný
kontrolór navrhol, aby finančná komisia spoločne so starostom obce pri každom verejnom
obstarávaní skontrolovala súťažné podklady, aby sa chyba neopakovala.

Prijaté uznesenie:
Obecné
zastupiteľstvo
poveruje
starostu
obce
prizvať
víťaza
verejného
obstarávania, stavebnú komisiu, finančnú komisiu a projektanta p. Ing. Božoňa na
prerokovanie cenovej ponuky za účelom zníženia ceny zákazky z dôvodu už zrealizovaných
niektorých stavebných prác a následným zvolaním obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský)

K bodu 8 – Poverenie starostu obce prípravou projektu na rekonštrukciu miestnych
komunikácií v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“
Starosta informoval poslancov o ponuke od firmy Eurovia SK, a.s. Poprad na rekonštrukciu
a dobudovanie ciest v rámci projektu MV SR, orientovaného na podporu marginalizovaných
rómskych komunít, s 5% spoluúčasťou obce. Starosta by uvítal rekonštrukciu komunikácie na
stanici aj v obci a taktiež by chcel dobudovať komunikáciu v rómskej osade. Poslanci účasť
v projekte jednomyseľne podporili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce s prípravou projektu OPLZ-PO6-SC611-20191.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský)

K bodu 9 – Organizačná zmena MŠ vo Vydrníku.
Problémom posledných mesiacov v rozpočtovej organizácii obce je vyriešenie obsadenia
voľných kapacít v obecnej materskej škole a to aj navrhovanou zmenou organizácie materskej
školy od septembra 2019. Materská škola vo Vydrníku má po rekonštrukcii a prístavbe dve
triedy, z ktorých jedna je s celodennou prevádzkou, druhá s poldennou. Riaditeľka navrhla
poslancom, aby obidve triedy boli s celodennou prevádzkou, potrebovala by preto zvýšiť
rozpočet na tento rok na ďalšiu učiteľku. Poslanec Gallovič povedal, že je možné zmeniť
a vyskúšať chod škôlky s celodennou prevádzkou ale finančné zdroje si má rozpočtová
organizácia nájsť v už schválenom rozpočte. Poslanec Gurník na to reagoval, že škola nemá
možnosť zvyšovať si rozpočet, financie sú dané normatívom a vlastnými rozpočtovanými
príjmami školy. V rámci originálnych kompetencií je úplne viazaná na dotáciu obce. Starosta
na základe podkladov zo školy konštatoval, že dochádzka v materskej škole za posledný šk.
rok bola mizivá čím je ohrozený aj projekt „Obnova materskej školy vo Vydrníku“. Poslanci
nakoniec rozhodli, že ponechajú organizáciu materskej školy nezmenenú s tým, že sa zníži

výška poplatku rodiča pre dieťa s poldennou prevádzkou na polovicu, teda na 6,00 eur.
Poverili starostu obce pripraviť zmenu VZN Obce Vydrník o určení výšky príspevku
v materskej škole a školskom klube do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo organizačnú zmenu v MŠ vo Vydrníku,
b) poveruje starostu obce vypracovaním „Návrhu dodatku k VZN č. 3/2018 o určení
výšky príspevku v materskej škole a školskom klube“ so zmenou v § 2 odst.1 na :
„v celodennej prevádzke na 12,00 eur a v poldennej prevádzke na 6,00 eur mesačne na
1 dieťa“.
Hlasovanie: za : 7 ( Barabas, Gallovič, Gurník, Handula, Kollár, Kukura, Šabla)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Dická, Slavkovský)

K bodu 10 – Diskusia a záver
- starosta oslovil poslancov aby sa podieľali a pracovali na príprave dňa obce, ktorý by
mal byť 7.9.2019, kultúrny program zabezpečila obec, kultúrna komisia má pripraviť
ostatné podrobnosti organizácie dňa obce,
- od 01.07.2019 pracujú traja zamestnanci na § 50j zákona o zamestnanosti cez
ÚPSVaR, ich činnosť organizuje starosta,
- obec umiestnila v autobusových zastávkach oznamy o zákaze poškodzovania
obecného majetku,
- pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vydrník chce starosta obce
zabezpečiť suveníry obce pre občanov.
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce rokovanie o 21.00 hod.ukončil.

Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 19.07.2019

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Kukura Anton
Barabas Martin
Šabla Patrik

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

